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เดือนกันยายน - ตุลาคม  ๒๕๕๖
ปีท่ี ๒๗ ฉบับท่ี ๒๖๒

พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(เจริญ สุวฑฺฒโน คชวัตร)
นายกรัฐมนตรีประชุมติดตามผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) และมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน
มหาดไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ :
รายงานการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คร้ังท่ี ๑๐
กระทรวงมหาดไทยกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
อัคคีภัย
๑๐ คำถามกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
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มองผ่านเลนส์ มท.

♦นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมรับมอบนโยบาย
และรับทราบภารกิจเก่ียวกับการจัดทำการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน โดยมี นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และ
ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ร่วมรับมอบนโยบาย ณ โรงแรม
รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

♦นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นายจารุพงศ์
เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี เม่ือวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
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จดหมายข่าว สป.มท.  :
มีว ัตถุประสงค์เพื ่อเป ็นสื ่อกลางในการเผยแพร่นโยบาย ผลการดำเนินงานของผู ้บร ิหารของ
กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งความรู้ด้านการปฏิบัติงานที่ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ควรทราบ
ที่ปรึกษา : ปลัดกระทรวงมหาดไทย, รองปลัดกระทรวงมหาดไทยทุกท่าน, หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี,
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด, ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
บรรณาธิการ : บุษบา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการกองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
บรรณาธิการผู้ช่วย : ชำนาญวิทย์ เตรัตน์, สุวรรณา สีสะอาด, สมศรี วิไลประสิทธ์ิพร, มัลลิกา ทยานุสร
จัดทำโดย : กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เว็บไซต์ : http://www.pr.moi.go.th  หัวข้อ : จดหมายข่าว สป.มท.
e-Mail : moi0206@moi.go.th , dokkaewnews@gmail.com

♦พระประวัติ
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(เจริญ สุวฑฺฒโน คชวัตร) .................................................๔

♦นรม.ประชุมติดตามผลการทบทวน
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♦มท.กับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
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๓   
     
 

๑๑

๔

๖



4      
     

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ) มีพระนามเดิมว่า
เจริญ นามสกุล คชวัตร ทรงมีพระชาติภูมิ ณ จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๕๖ ทรงบรรพชาเป็น
สามเณรเมื่อพระชนมายุ ๑๔ พรรษา ณ วัดเทวสังฆาราม
กาญจนบุรี แล้วเข้ามาอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรม ณ วัดบวรนิเวศ
วิหาร จนพระชนมายุครบอุปสมบท และทรงอุปสมบท ณ
วัดบวรนิเวศวิหาร เม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๗๖
โดยมี สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็น
พระอุปัชฌาย์ ได้ประทับอยู่ศึกษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
ตลอดมา จนกระทั่งสอบได้เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค
เม่ือพุทธศักราช ๒๔๘๔

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ทรงดำรงสมณศักดิม์าโดยลำดบัดังน้ี ทรงเป็นพระราชาคณะ
ชั้นสามัญ พระราชาคณะชั้นราช และพระราชาคณะชั้นเทพ
ในราชทินนามท่ี พระโศภณคณาภรณ์ ทรงเป็นพระราชาคณะ
ชั้นธรรมที่ พระธรรมวราภรณ์ ทรงเป็นพระราชาคณะชั้น
เจ้าคณะรองท่ี พระสาสนโสภณ ทรงเป็นสมเด็จพระราชาคณะท่ี
สมเด็จพระญาณสังวร และทรงได้รับพระราชทานสถาปนาเป็น
สมเด็จพระสังฆราช ในราชทินนามที่ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ ๒๑
เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๒ นับเป็นสมเด็จพระสังฆราช
พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าพระคุณสมเด็จ
พระญาณสังวร ทรงเป็นผู้ใคร่ในการศึกษา ทรงมีพระอัธยาศัย

พระประวัติ

สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก

(เจริญ สุวฑฺฒโน คชวัตร)
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มาต้ังแต่ทรงเป็นพระเปรียญ โดยเฉพาะในด้านภาษา
ทรงศึกษาภาษาตา่ง ๆ เชน่ อังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั จีน
และสันสกฤต จนสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี กระท่ัง
เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
พระอุปัชฌาย์ของพระองค์ทรงเห็นว่า จะเพลินในการศึกษา
มากไป วันหน่ึงทรงเตือนว่า ควรทำกรรมฐานเสียบ้าง  เป็นเหตุให้
พระองค์ทรงเริ่มทำกรรมฐานมาแต่บัดนั้น และทำตลอดมา
อย่างต่อเน่ือง จึงทรงเป็นพระมหาเถระท่ีทรงภูมิธรรมท้ังด้าน
ปริยัติและด้านปฏิบัติ

เนื่องจากทรงรอบรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี จึงทรงศึกษาหาความรู้สมัยใหม่
ด้วยการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ ท้ังทางคดีโลกและคดีธรรม
เป็นเหตุให้ทรงมีทัศนะกว้างขวาง ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสั่งสอนและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เป็นอย่างมาก เป็นเหตุให้ทรงนิพนธ์หนังสือทางพระพุทธศาสนา
ได้อย่างสมสมัย เหมาะแก่บุคคลและสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน
และทรงส ั ่ งสอนพระพ ุทธศาสนาท ั ้ งแก ่ชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ ในด้านการศึกษา ได้ทรงมีพระดำริทางการศึกษา
ที ่กว้างไกล ทรงมีส่วนร่วมในการก่อตั ้งมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาแห ่งแรกของไทย คือมหาว ิทยาล ัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยมาแต่ต้น ทรงริเร่ิมให้มีสานักฝึกอบรม
พระธรรมทูตไปต่างประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อฝึกอบรม
พระธรรมทูตไทยท่ีจะไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ
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ทรงเป็นพระมหาเถระไทยรูปแรกที่ได้ดำเนินงาน
พระธรรมทูตในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจาก
ทรงเป็นประธานกรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูต
ไปต่างประเทศเป็นรูปแรก เสด็จไปเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิด
วัดไทยแห่งแรกในทวีปยุโรป คือวัดพุทธปทีป ณ กรุงลอนดอน
สหราชอาณาจักร ทรงนำพระพุทธศาสนาเถรวาทไปสู่ทวีป
ออสเตรเลียเป็นครั้งแรก โดยการสร้างวัดพุทธรังษีขึ้น ณ
นครซิดนีย์ ทรงให้กำเนิดคณะสงฆ์เถรวาทขึ้นในประเทศ
อินโดนีเซีย ทรงช่วยฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศ
เนปาล โดยเสด็จไปให้การบรรพชาแก่ศากยะกุลบุตรในประเทศ
เนปาลเป็นคร้ังแรก ทำให้ประเพณีการบวชฟ้ืนตัวข้ึนอีกคร้ังหน่ึง
ในเนปาลยุคปัจจุบัน ทรงเจริญศาสนไมตรีกับ องค์ดาไล ลามะ
กระทั่งเป็นที่ทรงคุ้นเคยและได้วิสาสะกันหลายครั้ง และ
ทรงเป็นพระประมุขแห่งศาสนจักรพระองค์แรกท่ีได้รับทูลเชิญ
ให้เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
ในประวัติศาสตร์จีน

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เป็นเอนกประการ ทรงเป็นนักวิชาการและนักวิเคราะห์ธรรม
ตามหลักการของพระพุทธศาสนา ท่ีเรียกว่า ธัมมวิจยะ หรือ
ธัมมวิจัย เพ่ือแสดงให้เห็นว่า พุทธธรรมน้ันสามารถประยุกต์ใช้
กับกิจกรรมของชีวิตได้ทุกระดับ ต้ังแต่ระดับพ้ืนฐานไปจนถึง
ระดับสูงสุด ทรงมีผลงานด้านพระนิพนธ์ท้ังท่ีเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษจำนวนกว่า ๑๐๐ เร่ือง ประกอบด้วยพระนิพนธ์

แสดงคำสอนทางพระพุทธศาสนาท้ังระดับต้น ระดับกลาง และ
ระดับสูง รวมถึงความเรียงเชิงศาสนคดีอีกจำนวนมาก ซ่ึงล้วนมี
คุณค่าควรแก่การศึกษา สถาบันการศึกษาของชาติหลายแห่ง
ตระหนักถึงพระปรีชาสามารถและคุณค่าแห่งงานพระนิพนธ์
ตลอดถึงพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ จึงได้ทูลถวายปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิเป็นการเทิดพระเกียรติหลายสาขา

นอกจากพระกรณียกิจตามหน้าที ่ตำแหน่งแล้ว
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ยังได้ทรงปฏิบัติหน้าท่ีพิเศษ อันมีความสาคัญย่ิงอีกหลายวาระ
กล่าวคือ ทรงเป็นพระอภิบาลในพระภิกษุพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เม่ือคร้ังเสด็จออกทรงพระผนวช
เมื ่อพุทธศักราช ๒๔๙๙ พร้อมทั ้งทรงถวายความรู ้ใน
พระธรรมวินัยตลอดระยะเวลาแห่งการทรงพระผนวช
ทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อครั้งเสด็จ
ออกทรงพระผนวชเป็นพระภิกษุ เม่ือพุทธศักราช ๒๕๒๑

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ทรงดำรงตำแหน่งหน้าท่ีสาคัญทางการคณะสงฆ์ในด้านต่าง ๆ
มาเป็นลำดับ เป็นเหตุให้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นประโยชน์
ต่อพระศาสนาประเทศชาติ และประชาชน  เป็นอเนกประการ
นับได้ว่าทรงเป็นพระมหาเถระท่ีทรงเพียบพร้อมด้วยอัตตสมบัติ
และปรหิตปฏิบัติ และทรงเป็นครุฐานียบุคคลของชาติ ท้ังในด้าน
พุทธจักรและอาณาจักร

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ทรงเป็นที่เคารพสักการะตลอดไปถึงพุทธศาสนิกชนในนานา
ประเทศ ด้วยเหตุน้ี ทางรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
จึงได้ทูลถวายตำแหน่ง อภิธชมหารัฐคุรุ อันเป็นสมณศักดิ์
สูงสุดแห่งคณะสงฆ์เมียนมาร์ และที่ประชุมผู้นำสูงสุดแห่ง
พุทธศาสนาโลก เม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ทูลถวายตำแหน่งผู้นำ
สูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาโลก

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สิ ้นพระชนม์เมื ่อว ันพฤหัสบดีที ่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
สิริพระชนมายุ ๑๐๐ พรรษา ๒๑ วัน ณ อาคารวชิรญาณ
สามัคคีพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย.
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เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ตึกสันติไมตรี
(หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นประธานการประชุมเพ่ือติดตามผลการทบทวนแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) และมอบ
นโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยมี นายปลอดประสพ สุรัสวดี
รองนายกรัฐมนตรี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
มหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เข้าร่วมการประชุม
ภายหลังการรับฟังบรรยายสรุปแผนพัฒนาจังหวัด จากตัวแทน
กลุ่มผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ นายกรัฐมนตรี กล่าวมอบ
นโยบายท่ีสำคัญของรัฐบาล คือ การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตร
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ เพ่ือการออกแบบ
และก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ การจัดนิทรรศการ

นายกรัฐมนตรีประชุมติดตาม
ผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๔ ปี

(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑)

และมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

แสดงข้อมูลโครงการสร้างพื้นฐานทางคมนาคมและขนส่ง
หรือสร้างอนาคตไทย 2020 และการจัดงานมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ท้ังน้ี ในการดำเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาล ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องแสวงหา
แนวทางในการตอบสนองและใช้ประโยชน์จากโครงการฯ
ของรัฐบาลได้อย่างไรบ้าง เช่น การวางแผนพัฒนาจังหวัด
ที ่จะได้รับงบประมาณ ๒ ล้านล้านบาท จะวางแผนงาน
ใช้ประโยชน์จากสถานีรถไฟความเร็วสูงได้อย่างไร หรือ
การวางแผนโซนน่ิงจังหวัดท่ีถูกกำหนดให้ปลูกข้าว มันสำปะหลัง
หรือ อ้อย เป็นต้น

นอกจากน้ี ให้ผู้ว่าราชการทำการศึกษา วิเคราะห์รายได้
ของจังหวัด อะไรที่ทำแล้วสร้างรายได้ดีอยู่แล้วก็ให้ทำต่อไป
อะไรท่ีเป็นจุดอ่อนต้องการพัฒนาก็ให้ทำแผนเพ่ือจะได้ร่วมกัน
แก้ไขปัญหา โดยให้ทำเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรายปี และให้
คำนึงถึงผลกระทบโดยตรงดังนี้ ๑. ผลกระทบยุทธศาสตร์
ประเทศ ๒. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ๓. โครงการสร้าง
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พ้ืนฐานทางคมนาคมและขนส่ง หรือ สร้างอนาคตไทย 2020
๔. ผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติต่อการเปล่ียนแปลง และ
๕. การทำโซนน่ิงจัดทำผังเมืองรองรับการเจริญเติบโต

และจากนี้ไป ทางผู้ว่าราชการจังหวัดต้องหารือกับ
คณะกรรมการนโนบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (กนจ.) รวมถึงสำนักงบประมาณ
ในการจัดทำแผนงานและงบประมาณเพ่ือตอบสนองโครงการฯ
ดังกล่าว ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ เน้นย้ำให้เกิด
การสร้างมิติใหม่ ให้เกิดความแตกต่าง เพื ่อเพิ ่มรายได้
และสร้างเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด รองรับการแข่งขัน
เม่ือก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก

สำหรับยุทธศาสตร์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำเร่ืองของการพัฒนาด่านการค้าชายแดน
เพื่อสร้างรายได้ให้กับจังหวัด รวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม โดยการนำเอาวัฒนธรรมประเพณี การละเล่น
พ้ืนบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นจุดขายเร่ืองการท่องเท่ียว
ในส่วนของภาคกลาง นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำเร่ืองการพัฒนา
ระบบผังเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตจากโครงการสร้างพ้ืนฐาน
ทางคมนาคมและขนส่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยให้เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

สำหรับภาคใต้ นายกรัฐมนตรีได้ฝากให้ดูเรื่องของ
ส่ิงแวดล้อมตามชายฝ่ัง ให้ช่วยกันอนุรักษ์ เน้นการท่องเท่ียว
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัย

ของนักท่องเท่ียว มีการบริการท่ีประทับใจเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ด้านการท่องเท่ียว

นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายเรื่อง
การดูแลประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ โดย
ให้ทำงานเน้นพื้นที่เป็นหลัก สามารถช่วยเหลือประชาชน
ได้รวดเร็วขึ ้นกว่าเดิมและทั ่วถึง ลดความสูญเสีย และ
ผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน พร้อมฝากให้ทางกองทัพ
จัดทำการสอนหลักสูตรป้องกันภัยพิบัติให้กับประชาชน
เพื่อสามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่อเกิดอุทกภัย ในส่วนของ
ปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนที่เกิดในพื้นที่ที่รับผิดชอบขอให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบในแก้ไขปัญหา ชี้แจงให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเข้าใจตรงกันเพื่อลดความขัดแย้ง

ระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลกับประชาชน โดยเน้นย้ำให้
แก้ปัญหาท่ีต้นเหตุ

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีได้ฝากให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจัดเตรียมการแสดงการละเล่นท่ีเป็นจุดเด่นของจังหวัด
เน้นความเฉพาะของการละเลน่ บ่งบอกถึงวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน
ที่สร้างความประทับใจต่อนักท่องเที่ยว เพื่อร่วมกิจกรรม
ขบวนพาเหรดในการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซ่ึงปีน้ี
รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดงาน
เพ่ือกระตุ้นการท่องเทียว กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างบรรยากาศ
ในวันหยุดพักผ่อนยาว นอกจากน้ัน ภายในงานยังมีการจำหน่าย
สินค้าโอทอปของแต่ละจังหวัดด้วย
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เม่ือวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ลานอเนกประสงค์
ช้ัน ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นางสาวยิ่งลักษณ์
ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นประธานและกล่าวเปิดงาน “อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้
ประชาคมอาเซียน” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในเชิงลึกเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สร้างความตื่นตัว และ
เสนอแนะกลยุทธ์ในการปรับตัวแก่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
โดยเฉพาะเอสเอ็มอี รวมทั้งแสดงโอกาส การทำธุรกิจและ
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าของไทยในอาเซียน
โดยมี นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์
นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เอกอัครราชทูต ผู้แทน

อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน

เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ผู้บริหาร
ระดับสูงและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนของ
ไทย และประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
หลังจากชมการแสดงชุด “พลังโอกาส พลังแห่งการพัฒนา
อาเซียน” นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงาน สรุปสาระสำคัญว่า
การจัดนิทรรศการอนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคม
อาเซียน ถือเป็นกิจกรรมท่ีมีความสำคัญเป็นอย่างย่ิง เน่ืองจาก
ในวันที ่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ หรืออีกเพียง ๒ ปีกว่า
ประเทศไทยก็จะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ฉะน้ันจึงเป็น
สิ่งสำคัญที่ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ จะได้รับความรู้และ
ความเข้าใจว่า เม่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ประเทศไทยจะได้
อะไรจากประชาคมอาเซียน โอกาสใหม่ของคนไทยท่ีจะเกิดข้ึน
คืออะไร รวมถึงการเตรียมตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน โดยช่วงเวลาท่ีผ่านมา รัฐบาล และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมงาน
มาเป็นระยะ ๆ อยู่แล้ว แต่วันนี้ถือเป็นครั้งแรก ที่ได้มี
การบูรณาการการจัดงานท้ังหมดจากทุกกระทรวงและภาคเอกชน
เพ่ือนำเสนอกับประชาชนเป็นลักษณะของภาพรวมในการบูรณาการ
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ท้ังหมด ท้ังเร่ืองความพร้อม ข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกับประชาคม
อาเซียน ซ่ึงการรวมพลังและผนึกกำลังของประชาคมอาเซียน
หมายถึงการรวมกันของ ๓ เสาหลัก คือ ประชาคมอาเซียน
ทางด้านการเมือง-ความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งได้มีการรวม ๓ เสาหลัก
เข้ามาอยู่ในงานนี้และถือเป็นการบูรณาการจากทุกภาคส่วน
อย่างแท้จริงเป็นคร้ังแรก

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงพันธะสัญญาของประชาคม
อาเซียนที่ได้ร่วมตกลงกันเพื่อทำให้เกิดความเชื่อมโยงและ
สมบูรณ์มากข้ึนภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๔ ด้านคือ
๑. เรื่องของตลาดและฐานการผลิต ที่จะขยายตลาดหรือ
ฐานการผลิตจากในประเทศเป็นฐานของอาเซียน ๖๐๐ ล้านคน
๒. การเช่ือมโยงทางกายภาพของประชาคมอาเซียนท้ังทางบก
ทางอากาศ และทางน้ำ เพื่อให้ประชาชนและสินค้าต่าง ๆ
เดินทางไปมาหาสู่กันได้ ๓. ด้านของกฎระเบียบต่าง ๆ
ในการให้บริการ ทั้งด่านศุลกากร ระบบการคุ้มครองและ
ประกันสังคมแรงงาน ระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ที่จะมี
การเช่ือมโยงและปรับปรุงให้สอดคล้องกัน ๔. การเช่ือมโยง
คนสู่คน การต้อนรับนักท่องเท่ียวจากนานาประเทศ หลักสูตร
การศึกษาและวัฒนธรรมอาเซียนท่ีจะมีความผูกพันและเช่ือมโยง
ประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศมากข้ึน

“ประเทศไทยถือว่าเราเป็นประเทศท่ีมีความได้เปรียบ
ทางด้านของทำเลที่ตั้ง ก็จะกลายเป็นจุดศูนย์กลางในการ
เช่ือมโยงไปสู่ประเทศอาเซียนอ่ืน ๆ ด้วย ท้ังทางบก ทางน้ำ
ทางอากาศ ทำให้ประเทศไทยเรามีความเหมาะสมที่จะเป็น
Gateway สู ่อาเซียนในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการคมนาคมของอาเซียน เพื ่อให้ประเทศไทย
ได้รับประโยชน์สูงสุด ก็สอดคล้องกับท่ีรัฐบาลได้มีการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน ๒ ล้านล้าน เพื่อเชื่อมโยงประเทศไทย
ไปสู่ประชาคมอาเซียนด้วยเช่นกัน” นายกรัฐมนตรีกล่าว

กลุ่มประชาคมอาเซียน มีความท้าทายอยู่หลายประการ
ทั ้งเร ื ่องของเศรษฐกิจโลก ที ่ม ีความซับซ้อนผันผวน
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลง

โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคท่ีมีความห่วงใยด้านสุขภาพ และส่ิงแวดล้อมมากข้ึน
จึงมีความจำเป็นท่ีอาเซียนจะต้องรวมกันเพ่ือสร้างความแข็งแกร่ง
ในกลุ่มอาเซียน และรวมถึงการลดผลกระทบของความท้าทายน้ี
ซึ่งประเทศไทยได้ริเริ่มการหารือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2000 หรือ พ.ศ. ๒๕๔๓ ด้วยความคิดริเร่ิม
เชียงใหม่พหุภาค ซึ่งเป็นความร่วมมือเพื่อสร้างเสถียรภาพ
ทางการเมืองท่ีเป็นคร้ังแรกของการทำงานร่วมกัน และในวันน้ี
นอกเหนือจากความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน ก็มีความร่วมมือ
ในกรอบเสถียรภาพของนอกภูมิภาคด้วยเช่นกัน ท้ังการเช่ือมโยง
การค้า การลงทุน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ อาเซียน+๓ หรือ
ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาค หรือความตกลง
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก และความร่วมมือ
อาเซียนกับประเทศคู่ค้า เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็นต้น
โดยส่ิงต่าง ๆ  เหล่าน้ี จะเป็นการเช่ือมโยงจากภูมิภาคอาเซียน
ร่วมกับการเช่ือมโยงของเขตเศรษฐกิจนอกภูมิภาค

การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมากมายจะต้องมี
ผลกระทบท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยในส่วนของ
รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมในหลาย ๆ  ภาคส่วนด้วยกัน เช่น
ขณะน้ีได้มีการต้ังอาเซียนยูนิตข้ึนในทุกกระทรวง และมีกลไก
การทำงานเร่ืองอาเซียนเพ่ือทำให้มีความชัดเจนในการบูรณาการ
ระหว่างกันมากข้ึน ซ่ึงในการต้ังยูนิตน้ีประชาชนจะได้เห็นมากข้ึน
ในปีหน้า เพ่ือท่ีจะประสานงานและบูรณาการเร่ืองของอาเซียน
รวมถึงจะมีการประชุมระดับปฏิบัติการในระดับรัฐมนตรี
ระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด โดย
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สิ่งที่ต้องเร่งคือเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในนโยบายของรัฐบาลที่ได้มีการเริ่มในการหารือพูดคุยกัน
ทั ้งการพัฒนาโซนนิ ่งภาคการเกษตร โซนนิ ่งการพัฒนา
อุตสาหกรรม การส่งเสริมเอสเอ็มอีและโอทอป การเช่ือมโยง
การพัฒนาด่านชายแดน การพัฒนาโครงสร้างของการเช่ือมโยง
สู่การค้า การเตรียมตัวของบุคลากรด้านการศึกษา นอกจากน้ี
จะมีการบูรณาการการอำนวยความสะดวกในการพัฒนา
ด่านการค้า การพัฒนากฎระเบียบต่าง ๆ  ปรับปรุงแก้ไขยกระดับ
กฎหมายให้เป็นกฎหมายที่เป็นมาตรฐานสากล และเป็น
กฎหมายท่ีเสริมสร้างบรรยากาศในเร่ืองของการค้า การลงทุน
เพ่ือให้นักธุรกิจมีโอกาสได้พัฒนาในเร่ืองการส่งเสริมการลงทุน
ทั้งการเชิญชวนนักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนประเทศไทย
หรือนักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริม
เรื่องกฎหมายการลงทุนของประเทศเพื่อนบ้าน การรักษา
ความปลอดภัย การดูแลนักท่องเท่ียว และกฎหมายความม่ันคง
ป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ ซ่ึงต่าง ๆ เหล่าน้ีคือ การเตรียม
ความพร้อมของภาครัฐทุกหน่วยงานเพื่อที่จะก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความร่วมมือ
ของภาครัฐกับภาคเอกชนว่า มีการหารือกับคณะกรรมการ
ร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน หรือ กกร. อยู ่เป็นระยะ
ท้ังสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สถาบันการเงินการธนาคาร
เพื ่อเร่งปรับตัวในการที ่จะใช้โอกาสของการเปิด AEC
ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการแสวงหาพันธมิตร

ทางธุรกิจใหม่ ๆ และการศึกษาต้นทุนการปรับโครงข่าย
การผลิตในภูมิภาค หรือห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมและฐานการผลิต รวมถึงการปรับกลยุทธ์รูปแบบ
การตลาดท่ีจะต้องสอดคล้องกับตลาดใหม่ท่ีจะเปล่ียนแปลงไป
จาก ๖๐ กว่าล้านคนเป็น ๖๐๐ ล้านคน ฉะน้ัน ความเข้าใจใน
วัฒนธรรม ความเข้าใจในกฎหมายการค้าจึงเป็นความจำเป็น
สำหรับภาคเอกชน ทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือ
ขนาดใหญ่ ซ่ึงในส่วนน้ีภาครัฐจะทำงานร่วมกันเพ่ือให้ความรู้
กับภาคเอกชน ขณะเดียวกันยังมีการบูรณาการกับภาคเอกชน
ในแต่ละอุตสาหกรรมท่ีภาครัฐจะร่วมกับเอกชน เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานและคุณภาพของสินค้าให้ตอบสนองแต่ละกลุ่ม
ของตลาด และตอบสนองต่อมาตรฐานของแต่ละประเทศด้วย
นอกจากนี้ ความเข้าใจทางวัฒนธรรม ความเข้าใจทางด้าน
มาตรฐานทางศาสนา ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ภาครัฐได้ร่วมกัน
ทำงานกับภาคเอกชน ซ่ึงในวันน้ีได้มีศูนย์ให้ข้อมูลกับภาคเอกชน
พร้อมรับฟังความต้องการของภาคเอกชนและพ่ีน้องประชาชน
เพื่อภาครัฐจะได้ร่วมกันเตรียมงานและบูรณาการเตรียม
ความพร้อมต่อไป

นอกจากน้ี นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเตรียมพร้อม
ของภาคประชาชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนว่า ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะเข้ามา
มากขึ ้น ดังนั ้น ประเทศไทยจะต้องเรียนรู ้วัฒนธรรมที ่
หลากหลายของชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่ม
ประเทศที่จะเข้ามา ซึ่งเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องเพิ่ม
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ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
คนสู่คน และทำให้ประเทศไทยยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์
และวัฒนธรรมของตนเอง โดยในส่วนนี้ภาครัฐได้เตรียม
ความพร้อมในการเร่งพัฒนาทักษะความเข้าใจด้านภาษา
การทำธุรกิจร่วมกัน รวมถึงการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ด้วย ทั้งนี้ สิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้อง
เตรียมตัวอย่างมาก ภาครัฐจึงต้องทำงานร่วมกับภาคเอกชน
และภาคประชาชน ซ่ึงเป็นท่ีมาของการจัดนิทรรศการในวันน้ี
ท่ีเป็นการร่วมผนึกกำลังเป็นคร้ังแรกของทุกภาคส่วน

การจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ “อนาคตเศรษฐกิจ
ไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน จัดขึ้นเพื่อให้เป็นมหกรรม
นิทรรศการและศูนย์แสดงข้อมูล เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนทำความรู้จักกับความเป็นอาเซียนและมองเห็น
โอกาสในการปรับตัวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน โดย
ภายในงานจะประกอบด้วยกิจกรรมจากโซนต่างๆ จำนวน
๗ โซนสำคัญด้วยกัน ได้แก่

โซน ASEAN COMMUNITY PRESENTATION
นำเสนอข้อมูลเก่ียวกับประชาคมอาเซียนอย่างรอบด้าน พร้อม
ช้ีช่องทางการปรับตัวเข้ากับกระแสอาเซียนหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘

โซนนิทรรศการคลัสเตอร์ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์การพัฒนาวงการอุตสาหกรรมทั้ง ๑๒ คลัสเตอร์

เพ่ือยืนหยัดในวงการธุรกิจอาเซียนพร้อมช้ีช่องทางการพัฒนา
ธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการและประชาชนท่ีสนใจ

โซนคลินิคให้คำปรึกษา พบกับการให้คำปรึกษา
ด้านการพัฒนาธุรกิจสู่ตลาดอาเซียนจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
หลากหลายสาขาท้ังภาคเอกชนและรัฐบาล พร้อมเปิดรับโอกาส
ในการพัฒนาธุรกิจของเหล่าผู้ประกอบการท่ีสนใจ

โซน ASEAN PAVILION พบกับกิจกรรมการแนะนำ
ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยตัวแทนจากเหล่าประเทศสมาชิก
อาเซียน พร้อมนำเสนอสินค้าเชิงธุรกิจท่ีโดดเด่นในแต่ละประเทศ

โซนกิจกรรมการออกร้านของเหล่าสินค้า OTOP
Premium และ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
กิจกรรมความบันเทิงเชิงสาระที ่ส่งเสริมการเตรียมตัวสู ่
ประชาอาเซียนพร้อมแสดงศักยภาพของธุรกิจไทยในตลาด
AEC อาทิ แฟชั ่นโชว์เสื ้อผ้าจากแบรนด์ส่งออกชั ้นนำ
กิจกรรมสาธิตการทำอาหารจากเชฟที่มีชื ่อเสียง กิจกรรม
พูดคุยกับผู้ประกอบการส่งออกชั้นนำของไทยเพื่อชี้ช่องทาง
การพัฒนาธุรกิจ

กิจกรรมการสัมมนาจากหน่วยงานช้ันนำของประเทศ
โดยวิทยากรท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีจะมาร่วมไขปัญหาการทำธุรกิจ
พร้อมเปิดช่องทางในตลาดอาเซียน

ท่ีมา : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก
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การจัดงาน “อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคม
อาเซียน” เม่ือวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซ่ึงมี น.ส.ย่ิงลักษณ์
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นประธานในพิธีเปิด ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย
มี นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้แทนจากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมงาน

ในคราวประชุมกระทรวงมหาดไทย คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๖
เม่ือวันพุธท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการ
กระทรวงมหาดไทย นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทีมงาน
(Dream Team) ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นหัวหน้าคณะร่วมกับ หัวหน้า
ส่วนราชการ ภาคเอกชน เช่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด เป็นต้น และภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในจังหวัด เดินทาง

มาร่วมงานพร้อมกันเป็นหมู่คณะ โดยขอให้มีการวางแผน
การศึกษาในเร่ืองท่ีจัดนิทรรศการล่วงหน้า รวมท้ังศึกษาเป้าหมาย
สำคัญของรัฐบาลที่ต้องการให้คนไทยเตรียมความพร้อม
อย่างสมบูรณ์แบบ เพ่ือท่ีจะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสำคัญ
ของอาเซียน และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยเช่ือมโยงกับโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงการ
บริหารจัดการน้ำของรัฐบาล และหลังจากชมนิทรรศการแล้ว
ให้จังหวัดจัดประชุมทีมงานท่ีเดินทางมาดูงานร่วมกัน เพ่ือสรุป
ความคิดเห็นจากการดูงานว่า จะมีประเด็นใดท่ีต้องการเสนอ
เพ่ิมเติมต่อการจัดนิทรรศการ ในมุมมองภาพรวมของจังหวัด
โดยขอให้เสนอแนะ อย่างสร้างสรรค์ที ่จะทำให้การเข้าสู ่
ประชาคมอาเซียนเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุม โดยขอให้จังหวัด
ทำรายงานเป็นเอกสารเสนอมายังสำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย เพ่ือรวบรวมและเสนอให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป
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การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ครั ้งที ่ ๑๐ (10th ASEAN Socio Cultural
Community Council : ASCC Council) เป็นการประชุม
ต่อเน่ืองจากการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโส ฯ หรือ SOCA โดยมี
Pehin Dato Hazair Abdullah รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม เยาวชน และการกีฬา เป็นประธานการประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รัฐมนตรีของกระทรวง/
หน่วยงานของประเทศสมาชิกท่ีทำหน้าท่ีเป็นหน่วยงานระดับชาติ
(National Focal Point) ของแผนงานประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน สำหรับประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์
ได้มอบหมายให้ นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็น
หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญ
การประชุมได้ ดังน้ี

๑. พิธีเปิดการประชุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน

และการกีฬา ของประเทศบรูไน ดารุสซาลาม เป็นประธาน
การประชุมกล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ สาระสำคัญ

รายงานการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คร้ังท่ี ๑๐

(10th ASEAN Socio Cultural Community  Council : ASCC Council)
วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖

ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม

คือ ขอให้ท่ีประชุมให้ความสำคัญกับประชาชน และสนับสนุน
แนวคิดหลักท่ีว่า “ประชาชนของเรา อนาคตของเราร่วมกัน”
(Our People, Our Future Together) โดยให้ความสำคัญ
กับการสร้างประชาคมอาเซียนท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและ
รับผิดชอบต่อสังคม และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ในการพัฒนาความร่วมมือในประชาคมอาเซียน
จำเป็นต้องเพ่ิมมิติ เร่ืองคนเข้าไปในการสร้างประชาคม เพ่ือเน้น
ให้ประเทศสมาชิกและพลเมืองของเราได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาและการรวมตัวทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน
ย้ำให้เห็นว่าเป้าหมายหลักของแผนงาน ASCC คือ การเป็น
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ประชาคมท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลางเพ่ือให้บรรลุภราดรภาพ
และความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างชาติสมาชิกและประชาชน
ของประชาคมอาเซียน โดยการสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน
สร้างสังคมที่แบ่งปันและเอื้ออาทร เป็นประชาคมที่ประชาชน
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีชีวิต และส่งเสริมให้มี
สวัสดิการสังคม

๒. ที ่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานในสาขาต่างๆ ดังน้ี

๑) สาขาที่ได้รับการจัดลำดับให้มีความสำคัญ
ในการดำเนินการในปี 2013 จากมติท่ีประชุม ASCC Council
คร้ังท่ี ๙ มี ๖ สาขา ดงัน้ี

(๑) สาขาเยาวชน (Youth)
- ท่ีประชุมรัฐมนตรอีาเซยีนดา้นเยาวชน

คร้ังท่ี ๘ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้ความเห็นชอบ Bandar
Seri Begawan Declaration on Youth Volunteerism
and Entrepreneurship และ Bandar Seri Begawan
Declaration on Youth Volunteerism and Employment
ซ่ึงจะเสนอให้ท่ีประชุมสุดยอดผู้นำคร้ังท่ี ๑๓ ให้ความเห็นชอบ
ต่อไป

- มาเลเซียได้ดำเนินโครงการ ASEAN
Youth Vuluntee Programme (AYVP) และ บรูไนได้ดำเนิน
โครงการ ASEAN Youth Professional Volunteers
Programme (AYPVC) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
วัฒนธรรมระหว่างเยาวชนอาเซียน

(๒) สาขาวัฒนธรรม (Culture) โดยบรูไน
ได้ดำเนินกิจกรรมด้านศิลปะการจัดทำ ASEAN Guildbook
on Cultural Mapping and ASEAN City of Culture
เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน

(๓) สาขาการกีฬา (Sports) โดยกำหนดให้
ปี 2013 เป็น ASEAN Sports Industry Year และประเทศ
สมาชิกดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น

- มาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัด ASEAN
Federation of Sports Medicins Congress และ

จะจัดให้มีการประชุม ASEAN Conference on Sports for
All ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ และ ASEAN Sasuke
Championship ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ และ Sport
Industry Forum ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖

- บรูไนจะเป็นเจ้าภาพ ASEAN Youth
Sports Camp ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖

- ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัด ASEAN
Sports Industry Expo ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖

- เมียนมาร์จะเป็นเจ้าภาพจัด Southeast
Asian Games หรือ SEA Game ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒
ธันวาคม ๒๕๕๖

- สปป.ลาว จะเป็นเจ้าภาพจัด the 3rd

ASEAN Senior Official Meeting on Sports และ
the 2nd ASEAN Ministerial Meeting on Sports ในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๖

(๔) สาขาการศึกษา (Education) ประเทศ
อินโดนีเซียซ่ึงเป็นเจ้าภาพในสาขาความร่วมมือด้านการศึกษา
ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำรายงานด้านการศึกษา (ASEAN
State of Education Report) ซึ ่งจะตีพิมพ์ในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๖

(๕) สาขาการจัดการภัยพิบัติ (Disater
Management) การจัดการภัยพิบัติเป็นความร่วมมือภายใต้
Declaration on Enhance Cooperation in Diaster
Management และ ASEAN Agreement on Disaster
Management and Emergency Response (AADMER)
โดยได้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ระยะที่ ๑ และจะมีการประชุม (2010-2012) และประชุม
เพื่อพิจารณากำหนดแผนปฏิบัติงานระยะที่ ๒ (2013-2015)
รวมท้ังการขับเคล่ือนทรัพยากรเพ่ือนำแผนงานไปปฏิบัติ
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(๖) สาขาการเปลี ่ยนแปลงสภาพอากาศ
(Climate Change) นับตั้งแต่ปี 2007 ในการประชุมผู้นำ
อาเซียนต่างให้ความสำคัญกับประเด็นการเปลี ่ยนแปลง
สภาพอากาศ จะเห็นได้จากปฏิญญาต่างๆ ท่ีผู้นำอาเซียนลงนาม
รวมท้ังการประชุมระดับต่างๆ ได้แก่

- The ASEAN Environment
Ministers 2012 ท่ีให้ความเห็นชอบ The Action Plan on
Joint Response to Climate Change

- Partner Consultaion on Joint
Response to Climate Change ในปี 2013 เพ่ือแสวงหา
พันธมิตรในการนำแผนปฏิบัติงานไปปฏิบัติ ซึ ่งนำไปสู ่
ความร่วมมือระหว่างอาเซียนและพันธมิตร เช่น โครงการ
แลกเปล่ียนทางวิชาการ ASEAN-USA in Citylink Pilot
Partnership เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เมืองต่างๆ ในอาเซียน
พร้อมรับมือกับการเปลี ่ยนแปลงสภาพอากาศ โครงการ

The Climate Leadership Academy (CLA) on Urban
Climate Adaptation for Cities in Southeast Asia “From
Risk Barriers to Results - Managing the Social,
Political, Environmental and Financial Risk of Urban
Infrastucture” จัดข้ึนในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงจาการ์ตา
อินโดนีเซีย ซ่ึงถือเป็นโครงการแรกของความร่วมมืออาเซียน
กับพันธมิตร (Partnership Project) นอกจากน้ันยังมีโครงการ
The Project on Biodiversity and Climate Change
(2010-2015) เพ่ือสนับสนุนอาเซียนในการพัฒนายุทธศาสตร์
และกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ

๒) ความคืบหน้าในการดำเนินงานในสาขาอื่นๆ
ได้แก่

(๑) สาขาแรงงาน (Labour)
- การขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ภายใต้

the ASEAN Labour Ministrers’ Work Programme
(2010-2015) เช ่น โครงการสนับสนุนการพัฒนาข ีด
ความสามารถในการแข่งขันของแรงงาน มีการทำงานท่ีก้าวหน้า
มีความปลอดภัยในอาชีพและสุขภาพ รวมท้ังการควบคุมปัญหา
การแพร่โรคเอดส์ในสถานท่ีทำงาน เป็นต้น

- การดำเนินโครงการศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายแรงงานในประเทศสมาชิก ซ่ึงริเร่ิมโดยกลุ่มประเทศ
CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม) ขณะนี้
อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์

- เห็นชอบพัฒนาตัวชี ้วัดเพื ่อติดตาม
ความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านความปลอดภัยในการประกอบ
อาชีพและสุขภาพแรงงาน (The ASEAN Occupational
Safety and Health Network (OSHNET) Scorecard)

- เห็นชอบการพัฒนา the ASEAN
Qualification Reference Framework ซึ่งได้ผนวกรวม
สาขาการค้า บริการ แรงงาน และการศึกษาไว้ด้วย

- ในการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านแรงงาน
(The ASEAN Labour Senior Officials Meeting : SLOM)
เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านเทคนิค
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เพ่ือประเมินมาตรฐานฝีมือแรงงานในอาเซียน ภายใต้โครงการ
ท่ีริเริมโดยประเทศอินโดนีเซียในช่ือ Development of Cross
National Guidelines for the HR Qualification and
Skill Recognition among ASEAN Economies

- ขณะนี้ ACMW’s Drafting Team
อยู่ระหว่างการพัฒนากลไกของอาเซียนเพ่ือปกป้องและคุ้มครอง
สิทธิของแรงงานต่างด้าว โดยในระยะที่ ๑ ประกอบด้วย
การนิยามความหมายของแรงงานต่างด้าว (migrant workers)
สิทธิขั ้นพื ้นฐาน และสิทธิเฉพาะสำหรับแรงงานต่างด้าว
ท่ีจดทะเบียน

(๒) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Science and Technology)

- the ASEAN Committee on
Science & Technology (ASEAN COST) อยู่ในระหว่าง
การพัฒนา the ASEAN Plan of Action on Science &
Technology and Innovation (APASTI 2015-2020) โดยใช้
รายงานสถานการณ์ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(the State of Science & Technology Development)
เป็นหนึ่งในเอกสารที่ใช้ในการพัฒนาแผนปฏิบัติการดังกล่าว
และหน่ึงในโครงการ Flagship คือ การดำเนินงานตามแผนงาน
ข้อริเร่ิมกระบ่ี (Krabi Initiative) ได้แก่ การปรับโครงสร้างของ
COST การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังกองทุนนวัตกรรม
อาเซียน (ASEAN Innovation Fund)

- COST สนับสนุนการประชุม 13th

ASEAN Food Conference ซึ่งจัดโดยประเทศสิงคโปร์
ที่สะท้อนให้เห็นความสำคัญของภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
การเพ่ิมข้ึนของประชากรท่ีจะส่งผลต่อความม่ันคงทางอาหาร

- ที ่ประชุมเจ้าหน้าที ่อาวุโส ASCC
(SOCA) และคณะมนตรี ASCC (ASCC Council) รับทราบ

และเห็นชอบการตัดสินใจของ COST ที่จะพัฒนาแผน
ปฏิบัติงานหลังจากปี 2015 เพ่ือสนับสนุนแผนงานประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยในระหว่างน้ี จะยังคงรายงาน
ท้ัง ASCC Council และ AEC Council

(๓) สาขาการพัฒนาข้าราชการ (Civil Service
Matters)

- The ASEAN Conference on Civil
Service Matters (ACCSM) ได้ดำเนินโครงการของ ASEAN
Resource Center (ARCs) ของประเทศสมาชิกท้ัง ๑๐ ประเทศ
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการและสนับสนุนการ
แลกเปลี ่ยนประสบการณ์และตัวอย่างที ่ดีในการพัฒนา
ข้าราชการระหว่างประเทศสมาชิก ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ
และการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น การพัฒนาผู้นำการบริหาร
จัดการบุคลากร การสอบและการทดสอบด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น

- การดำเนินโครงการภายใต้แผนงาน
ACCSM +3 (ACCSM PLUS Three Work Plan 2012-
2015) จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ The Workshop on
Competency and Result Based Assessment
ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕ Training Course on
National ICT Plan and Strategies ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-
มีนาคม ๒๕๕๖ และ Forum on Effectiveness of the
Public Service Web ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ สำหรับ
อีก ๖ โครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการ
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(๔) สาขาสวัสดิการสังคมและการพัฒนา
(Social Welfare and Development)

- ดำเนินกิจกรรมโครงการตาม Strategic
Framework on Social Welfare and Development 2011-
2015 ท่ีให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ท่ีมีความเปราะบาง เช่น เด็ก
คนพิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น

- เร่งดำเนินกิจกรรมโครงการภายใต้
the Mobilization Framework the ASEAN Decade of
Person with Disabilities 2011-2020 เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาคนพิการ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาท่ีเท่าเทียม รวมท้ัง
การจัดต้ังเครือข่ายผู้เช่ียวชาญอาเซียนด้านผู้ประกอบการและ
เครือข่ายอาเซียนบวก ๓ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้พิการ (ASEAN Network of Expert on Inclusive
entrepreneurship and ASEAN+๓ Network for
Empowerment of Persons with Disabilities)

- จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน
UN Convention on the Right of the Child (CRC)
2014-2016 ซึ ่งเป็นผลจากการประชุมในเวทีต่างๆ ของ
การประชุมสาขาสวัสดิการและการพัฒนา

- ท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการ
และการพัฒนา (AMSWD) ให้ความเห็นชอบ Declaration
on Strengthening Social Protection ซ่ึงผ่านการพิจารณา
จากผู้แทนสาขาต่างๆ ๘ สาขาในเวทีการประชุม Inter Sectoral
Workshop ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุม

ผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) อนุมัติให้ใช้เป็นกรอบ
ในการดำเนินการต่อไป

(๕) สาขาการพัฒนาชนบทและขจ ัด
ความยากจน (Rural Development and Poverty
Eradication) เป็นการดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติงานฯ
The Framework Action Plan on Rural Development
and Poverty Eradication 2011-2015 เพ่ือสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการลดความ
ยากจนและพัฒนาชนบทอย่างต่อเน่ืองในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

- ASEAN+๓ Vil lage Leader
Exchange Programme ในเด ือนเมษายน ๒๕๕๖
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ระหว่างผู้แทนสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

- การประชุมระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาสังคมด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน
ซ่ึงจัดข้ึนเป็นคร้ังท่ี ๒ (The 2nd ASEAN Go-NGOs/CSOs
Forum on Rural Development and Poverty Eradication)
ในวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ยอกยาการ์ต้า สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย

- พิธีมอบรางวัลให้กับองค์กรพัฒนา
เอกชน/ภาคประชาสังคมที่มีบทบาทโดดเด่นในการสนับสนุน
การพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจนจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน ๙ ประเทศ ซึ่งเป็นการมอบรางวัลดังกล่าว
เป็นคร้ังแรก (the ASEAN Leadership Awards on Rural
Development and Poverty Eradication)

- ในปีนี ้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ
ดำเนินโครงการ Grassroots Economic Development and
Poverty Alleviation Programme ระหว่างวันท่ี ๒๕-๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๖

(๖) สาขาสาธารณสุข (Health)
- การประกาศปฏิญญาบันดาร์ เสรี

เบกาวัน ว่าด้วยโรคที่ไม่ติดต่อในอาเซียน (Bandar Seri
Begawan Declaration on Noncommunicable Diseases
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in ASEAN) โดยเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนที ่จะต้อง
ลดปัจจัยเส่ียงท่ีจะเกิดโรคเหล่าน้ี

- ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข ครั้งที่ ๘ (the 8th Senior Officials
Meeting on Health Development) ในเดือนสิงหาคม
๒๕๕๖ ให้ความเห็นชอบการจัดตั้งกองทุนอาเซียนบวกสาม
สุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage Plus Three
Network) เพื่อสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงโรคที่ไม่ติดต่อ
และระบบสุขภาพถ้วนหน้าในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ผลการประชุมดังกล่าวเป็นไปตามมติของการประชุมรัฐมนตรี
ด้านสุขภาพ คร้ังท่ี ๑๑ และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนบวกสาม
ด้านสุขภาพ คร้ังท่ี ๕ ท่ีประเทศไทย ในปี ๒๕๕๕

- ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข คร้ังท่ี ๘ ยังให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนะ
ในการควบคุมยาสูบและการสูบบุหร่ี

(๗) สาขาสตรีและเด็ก (Women and
Children) ภายใต้การทำงานของ ASEAN Commission on
the Promotion and Protection of the Rights of Women
and Children (ACWC) และ ASEAN Ministerial
Meeting on Women (AMMW) ได้ดำเนินการโครงการต่างๆ
ดังน้ี

- การดูแลด้านสิทธิสตรีและสิทธิของเด็ก
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสตรี และความเท่าเทียม
ทางเพศ

- การเห็นชอบข้อกำหนดในการจัดตั้ง
เครือข่ายผู้ประกอบการสตรี (Term of Reference of the
ASEAN Women Entrepreneurs’ Network) มีเป้าหมาย
ท่ีจะปรับปรุงขีดความสามารถของผู้ประกอบการสตรีในอาเซียน
ขณะนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ระหว่างเสนอชื่อสมาชิก
เครือข่าย

- แผนงานด้านส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิสตรีและเด็ก (ACWC Work Plan 2012-2016)
อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยในปีนี้ประเทศสมาชิกจะได้
รวบรวมและตีพิมพ์ตัวอย่างท่ีดีในการขจัดความรุนแรงในสตรี

และเด็ก  รวมท้ังการก่อต้ังเครือข่ายระดับภูมิภาคของหน่วยงาน
บริการสังคมที่ทำงานด้านการป้องกัน การปกป้อง และการ
ช่วยเหย่ือความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก รวมท้ังการผลิตวิดีทัศน์
เพื่อสร้างสำนึกสาธารณะและเผยแพร่ในงานรณรงค์ประจำปี
เพ่ือลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

- การประชุมผู ้เชี ่ยวชาญ (Expert
Meeting) ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ณ กรุงจาการ์ตา เพ่ือพัฒนา
กรอบการศึกษาด้านสิทธิทางเศรษฐกิจในที่ดินและทรัพย์สิน
ของผู้หญิง

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลเกี่ยวกับ
ประเด็นเฉพาะ เช่น ประเด็นเด็กผู้หญิง (girl child) ประเด็น
เร่ือง สัญชาติ เด็กและสตรีท่ีอยู่ในฐานะคนไร้รัฐ (stateless)

- ที่ประชุมรัฐมนตรีว่าด้วยสวัสดิการ
สังคมและการพัฒนา (AMMSWD) ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๖
กันยายน ๒๕๕๖ เห็นชอบ the Declaration on the
Elimination of Violence Against Women and
Elimination of Violence Against Children in ASEAN
ซึ่งร่างโดย ACWC และผ่านเวที ปรึกษาหารือกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องแล้ว โดยปฏิญญาฉบับนี้ จะนำเสนอให้ที่ประชุม
ผู้นำอาเซียนพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒๓ ระหว่างวันที่
๙ -๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ประเทศบรูไนต่อไป

(๘) สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment)
เป็นสาขาความร่วมมือที่มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์และรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์ในภูมิภาคอาเซียน โดยมี
ความก้าวหน้าในประเด็นต่างๆ ดังน้ี
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- ประเทศไทยและมาเลเซียลงนามรับรอง
the Agreement on the Establishment of the ASEAN
Centre for Biodiversity ในวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
และวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ตามลำดับ โดยประเทศไทย
เป็นประเทศลำดับท่ี ๗ และประเทศมาเลเซียเป็นประเทศลำดับ
ท่ี ๘ ของสมาชิกอาเซียนท่ีลงนามในข้อตกลงน้ี

- The Mt Makiling Forest Reserve
ของประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการคัดเลือกเป็น ASEAN
Heritage Park (AHP) ทำให้ขณะน้ีมี AHP จำนวน ๓๓ แห่ง
ที่อยู่ในเครือข่ายพื้นที่คุ้มครองที่มีความสำคัญสูงที่ต้องได้รับ
การอนุรักษ์ (ASEAN’s Network of protected areas of
high conservation importance)

- ดำเนินโครงการ The Project of
Expanded Taxonomic Capacity Building and
Governance for Conservation and Sustainable Use
of Biodiversity แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ภายใต้
การสนับสนุนทางการเงินจาก Japan-ASEAN Integration
Fund (JAIF) และพันธมิตรอ่ืนๆ

- เห็นชอบแผนปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้แก่
ASEAN Environment Education Action Plan (AEEAP)
2014-2018, ASEAN -China Environment Cooperation
Action Plan II 2014-2015, ASEAN-China Cooperation
Framework on Environment Sound Technology (EST)

- แต่งต้ัง the MSC Technical Task
Force (MTTS) เพื่อเตรียมการประชุมระหว่าง ๕ ประเทศ

สมาชิกอาเซ ียนเพื ่อแก้ป ัญหาหมอกควันข้ามประเทศ
(Transboundary Haze Pollution)

(๙) สาขาสารสนเทศ (Information)
มีการดำเนินงานตามช่องทางที่มีอยู่เดิมแต่พยายามพัฒนา
ช่องทางใหม่ๆ เช่น ผ่านสื่อสาธารณะ (social media)
ส่ือออนไลน์ ส่ือสร้างสรรค์ต่างๆ มีการพัฒนาโครงการการติดต่อ
ระหว่างประชาชน (People-to-People) ของประเทศสมาชิก
และประเทศคู่เจรจามากข้ึน

๓) การจัดทำรายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซ ียน ระยะคร ึ ่งแผน (Mid Term Review of
Implementation of the ASCC Blueprint) โดยเน้ือหา
ของรายงานประกอบด้วย ๑) รายงานความก้าวหน้า
การดำเนินงานตามASCC Blueprint ๒) เกณฑ์การประเมิน
(ASCC Scorecard) ๓) ผลการประเมินระดับชาติ (National
Assessment) ครอบคลุมการประเมินช่องว่าง การดำเนินงาน
ความท้าทายต่างๆ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้ง
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกภายในของสำนัก
เลขาธิการอาเซียน การทบทวนเกณฑ์การประเมิน ที่ประชุม
เห็นว่า เมื่อรายงาน MTR ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์
ควรจัดให้มีคณะทำงานข้ึนมาศึกษาข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือทำให้
ประชาคมอาเซียนสามารถบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์อาเซียน
ในปี 2015
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๓. เรื่องที่เสนอที่ประชุมพิจารณา
๑) ที่ประชุมเห็นชอบเอกสารที่จะนำเสนอให้

the 23rd ASEAN Summit พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังน้ี
- Report of the Mid-Term Review of

the Implementation of the ASCC Blueprint
- Bandar Seri Begawan Declaration

on Youth Entrepreneurship and Employment
- Declaration on the Elimination of

Violence Against Women and Elimination of Violence
Against Children in ASEAN

-  ASEAN Declaration on Strengthen-
ing Social Protection

- Bandar Seri Begawan Declaration
on Noncommunicable Diseases in ASEAN

- ASEAN Declaration on Enhancing
Cooperation in Disaster Management

๒) ที่ประชุมเห็นชอบเอกสารที่จะเสนอให้
the 23rd ASEAN Summit รับทราบ ดังน้ี

- ASEAN State of Education Report
- ASEAN-China Environmental

Cooperation Plan II (2014-2015)
- ASEAN-China Cooperation

Framework for Environmentally Sound Technology
and Industry

๓) ท่ีประชุมสนับสนุนให้เสนอให้ท่ีประชุมผู้นำ
อาเซียนให้เห็นชอบการก่อตั้งระบบติดตามปัญหาหมอกควัน
ในอนุภูมิภาค Sub Regional Haze Monitoring System
(HMS) เพ่ือเป็นระบบติดตามปัญหาหมอกควันร่วมกัน

ที่ประชุมเน้นย้ำให้เห็นความสำคัญของ
การร่วมมือกันทำงานข้ามสาขาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาขา
ต่างๆ (across sectors on cross-cutting issues) รวมท้ัง
การเพ่ิมการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการทำงาน
ให้มากข้ึน ตัวอย่าง เช่น โครงการเยาวชนอาสาสมคัร (Youth
Volunteers Programme) ของประเทศบรูไน ดารุสซาลาม
และประเทศมาเลเซีย รวมทั้งความร่วมมือข้ามสาขาเพื่อร่าง
ASEAN Declaration on Strengthening Social
Protection

ขอเชิญรับฟัง รายการ“มหาดไทยชวนรู้”

ออกอากาศทุกวันจันทร เวลา ๑๒.๐๕-๑๒.๒๕ น.

ทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ FM ๙๑ MHz (สวพ.๙๑)
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กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั ้ง “ศูนย์ดำรงธรรม
กระทรวงมหาดไทย ศูนย ์ดำรงธรรมจ ังหว ัด และ
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ” เพือ่เปน็หนว่ยงานรับเร่ืองร้องเรียน/
ร้องทุกข์ โดยเป็นกลไกหนึ่งที่มีความสำคัญในการให้บริการ
การช่วยเหลือ การประสานงาน การแก้ไขปัญหาและการอำนวย
ความเป็นธรรมให้กับประชาชนที ่ได้ร ับความเดือดร้อน
มุ ่งเน้นรูปแบบการสื ่อสารผ่านทางระบบโทรศัพท์ตลอด
๒๔ ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีเจ้าหน้าท่ีและเครือข่าย
ครอบคลุมทุกพื้นที่เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ทำให้สามารถติดต่อประสานงานแก้ไขปัญหา
และให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาศูนย์ดำรงธรรมฯ ได้ปรับปรุง
ระบบการให้บริการ และได้เปิดศูนย์ดำรงธรรมท้ังในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคอย่างเป็นทางการ พร้อมกันท่ัวประเทศเม่ือวันท่ี
๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ โดยมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์จากประชาชนช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทางระบบโทรศัพท์
สายด่วน ๑๕๖๗  ทางจดหมาย ตู้ ปณ. ๑๐๑ ปณ.ฝ.มหาดไทย
หรือตู ้ ปณ. ๑๐๑ ปทจ.จังหวัดนั ้นๆ ผ่านทางเว็บไซต์
www.mahadthai.com และมาร้องเรียนด้วยตนเอง ณ
ที่ตั้งศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศาลากลางจังหวัด
และท่ีว่าการอำเภอทุกแห่งท่ัวประเทศ และจากหน่วยงานต่างๆ
ส่งมา ทำให้ศูนย์ดำรงธรรมฯ ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
จากประชาชนในหลายรูปแบบและมีความยุ่งยากซับซ้อน
แตกต่างกันออกไป

กระทรวงมหาดไทยกับการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน

ของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมของสังคมไทยได้เปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว โดยมีสาเหตุจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ กระแส
โลกาภิวัฒน์ นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล
ข่าวสารและวิกฤติเศรษฐกิจโลก และระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้มีการปฏิรูปการเมืองและระบบราชการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดให้การปฏิบัติราชการ
มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน และนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ๙ ข้อ
โดยขอ้ ๙ การให้บริการประชาชน กลยทุธ์ ๙.๒ ซ่ึงมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิในการเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน ทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคมทุกภาคส่วน
ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน โดยเฉพาะศูนย์ดำรงธรรม
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ซ่ึงมีภารกิจในการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชนโดยตรง
เพ่ือเป็นการมุ่งแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม อันนำมาซึ ่งประโยชน์สุขของ
ประชาชนและทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมโดยรวม
จึงทำให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการปรับปรุงโครงสร้าง
การให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการร้องทุกข์
ร้องเรียนทั่วประเทศเข้าสู่ระบบเดียวกัน ภายใต้การกำกับ
ควบคุม ดูแล ของสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยแบ่งโครงสร้าง
การปฏิบัติงานออกเป็น ๓ ฝ่าย

๑. ฝ่ายรับเร่ืองราวร้องทุกข์ ๑
มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน

ในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการท่ี ๑,๒,๓,๕,๖,๗,๑๐,๑๒,๑๔ และ ๑๘
๒. ฝ่ายรับเร่ืองราวร้องทุกข์ ๒
มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน

ในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการท่ี ๔,๘,๑๑,๑๓,๑๕,๑๖ และ ๑๗
๓. ฝ่ายรับเร่ืองราวร้องทุกข์ ๓
มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน

ท่ีร้องเรียนผ่านทาง Smile Line ๑๕๖๗ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สำหรับผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวง
มหาดไทย ในรอบ ๑๐ เดือนท่ีผ่านมา (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ -
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยสรุป ดังน้ี

ลำดับท่ี ช่องทางการติดต่อ จำนวนการติดต่อ (เร่ือง/คร้ัง) ร้อยละ

   ๑. โทรศัพท์สายด่วน smile line ๑๕๖๗   ๓๓,๒๗๖  ๙๖.๒๖๘

   ๒. ตู้ ปณ. ๑๐๑ /ไปรษณีย์/โทรสาร         ๙๘๒             ๒.๘๔๑

   ๓. เว็บไซต์ (มหาดไทยดอดคอม)       ๒๒๔             ๐.๖๔๘

   ๔. จุดบริการประชาชน ณ ศูนย์ดำรงธรรม         ๘๔             ๐.๒๔๓

                รวมท้ังส้ิน                        ๓๔,๕๖๖          ๑๐๐.๐๐๐

๑. สถิติการแจ้งเร่ืองร้องทุกข์ จำแนกตามช่องทางการร้องทุกข์



   
     
  23

จากสถิติข้อมูล จะเห็นได้ว่าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีมากมายหลายประเด็น การท่ีจะแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ให้ประชาชนทุกคนได้รับการคลายทุกข์เป็นส่ิงท่ีเป็นไปได้ยาก และทุกคนก็คงต้องการให้ได้ความยุติธรรมหรือหลุดพ้นจากการ
ถูกเอารัดเอาเปรียบให้แก่ตนเองมากท่ีสุด แต่ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดมิใช่การท่ีภาครัฐจะแก้ไขปัญหาการร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน
ให้ได้รับความเป็นธรรม แต่คือการท่ีภาครัฐจะต้องสร้างความสุขในชีวิตให้แก่ประชาชนในทุก ๆ  ด้าน ความสุขน้ีมิใช่หมายความถึง
ความสุขความสบายท่ีสุดของชีวิตท่ีจะให้ประชาชนได้รับ แต่หมายความถึงความสุขพ้ืนฐานท่ีประชาชนทุกคนพึงจะมีตามสมควร
และตามสิทธิในความเป็นมนุษย์และประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน และเมื่อประชาชนได้รับการดูแลจากภาครัฐในการให้ความ
เท่าเทียมกัน การร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชนก็จะหมดไป ทำให้สังคมมีความเป็นสุข

สำนักตรวจราชการและเร่ืองราวร้องทุกข์ สป.

“...ท่านทั้งหลายอย่าได้มีความประมาท ขอให้มีความสามัคคีกลมเกลียว ช่วยกันผดุงชาติของเราให้มีความ
เจริญรุ่งเรือง และพร้อมเสมอท่ีจะร่วมกันเผชิญกับภัยท้ังปวง อันจะบ่ันทอนความสงบสุขของเราได้ทุกเม่ือ...”

กระแสพระราชดำรัส
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสข้ึนปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๐๗

วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๖

๒. จำนวนเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียนตามลำดับประเภทเร่ืองหลักท่ีมีการร้องทุกข์มากท่ีสุด ดังน้ี

ลำดับท่ี             ช่องทางการติดต่อ ร้องทุกข์ (จำนวนเร่ือง) รวม ร้อยละ
ช่องทางต่างๆ ๑๕๖๗

   ๑. ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ ๑๘๙ ๑๗,๒๕๗ ๑๗,๔๔๖ ๕๐.๔๗๒
   ๒. ขอความช่วยเหลือ ๓๖๒ ๙,๒๕๕ ๙,๖๑๗ ๒๗.๘๒๒
   ๓. แจ้งเบาะแส ๘๕ ๒,๗๖๓ ๒,๘๔๘ ๘.๒๓๙
   ๔. ร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ๕๓๔ ๒,๒๒๘ ๒,๗๕๒ ๗.๙๙๑
   ๕. ปัญหาท่ีดิน ๑๒๐ ๑,๗๗๓ ๑,๘๙๓ ๕.๔๗๖

รวมท้ังส้ิน ๑,๒๙๐ ๓๓,๒๗๖ ๓๔,๕๖๖ ๑๐๐.๐๐๐
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อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟท่ีขาดการ
ควบคุมดูแล ทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณที่มี
เช้ือเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเน่ือง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากข้ึน
ถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิง
ถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น สร้างความ
สูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต
สาเหตุของอัคคีภัยเกิดได้ ๒ ลักษณะใหญ่คือ

๑. สาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากความตั้งใจ เช่น
การลอบวางเพลิงหรือการก่อวินาศกรรม ซ่ึงเกิดจากการจูงใจ
อันมีมูลสาเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดการลอบวางเพลิง อาจเนื่อง
มาจากเป็นพวกโรคจิต

๒. สาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากความประมาท
ขาดความระมัดระวัง
แหล่งกำเนิดอัคคีภัยมีดังต่อไปนี้

 อุปกรณ์ไฟฟ้า
 การสูบบุหร่ีหรือการจุดไฟ
 ความเสียดทานของเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์
 เคร่ืองทำความร้อน
 วัตถุท่ีมีผิวร้อนจัด เช่น เหล็กท่ีถูกเผา ท่อไอน้ำ
 เตาเผาซ่ึงไม่มีฝาปิดหรือเปลวไฟท่ีไม่มีส่ิงปกคลุม
 การเช่ือมและตัดโลหะ
 การลุกไหม้ด้วยตัวเอง เกิดจากการสะสมของ

สารบางชนิด เช่น พวกขยะแห้ง ถ่านหินจะก่อให้เกิดความร้อนข้ึน
ในตัวของมันเอง จนกระท่ังถึงจุดติดไฟ

 เกิดจากการวางเพลิง

อัคคีภัย

 ประกายไฟท่ีเกิดจากเคร่ืองจักรขัดข้อง
 โลหะหรือวัตถุหลอมเหลว
 ไฟฟ้าสถิต
 ปฏิกิริยาของสารเคมีบางชนิด เช่น โซเดียม

โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส เม่ือสัมผัสกับน้ำ อากาศ หรือวัสดุอ่ืนๆ
ทำให้เกิดการลุกไหม้ได้

 สภาพบรรยากาศที่มีสิ่งปนเปื้อนก่อให้เกิดการ
ระเบิดได้

 จากสาเหตุอ่ืน ๆ
อันตรายจากไฟไหม้

๑. ความมืดปกคลุม เนื่องจากอยู่ภายในอาคาร
กระแสไฟฟ้าถูกตัด หมอกควันหนาแน่น หรือ เป็นเวลากลางคืน

วิธีแก้ไข
 ต ิดต ั ้ งอ ุปกรณ ์ ไฟส ่องสว ่ า งฉ ุก เฉ ิน

(Emergency Light) ซึ่งทำงานได้ด้วยแบตเตอรี่ทันทีที่
กระแสไฟฟ้าถูกตัด
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 ติดตั้งเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เมื่อกระแส
ไฟฟ้าถูกตัด

 เตรียมไฟฉายที่มีกำลังส่องสว่างสูง ไว้ให้มี
จำนวนเพียงพอในจุดท่ีสามารถนำมาใช้ได้สะดวก

 ฝึกซ้อมหนีไฟเมื่อไม่มีแสงสว่างด้วยตนเอง
ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน ในโรงแรม หรือ แม้แต่ในโรงพยาบาล
โดยอาจใช้วิธีหลับตาเดิน

๒. แก๊สพิษและควันไฟ ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในเหตุ
เพลิงไหม้ประมาณ ร้อยละ ๙๐ เป็นผลจากควันไฟ ซึ่งมี
ท้ังก๊าซพิษ และทำให้ขาดออกซิเจน

วิธีแก้ไข
 จัดเตรียมหน้ากากหนีไฟฉุกเฉิน (Emergency

smoke mask)
 ใช ้ถ ุงพลาสติกใสขนาดใหญ่ต ักอากาศ

แล้วคลุมศีรษะหนีฝ่าควัน (ห้ามฝ่าไฟ)
 คืบ คลานต่ำ อากาศที่พอหายใจได้ยังมี

อยู่ใกล้พ้ืน สูงไม่เกิน ๑ ฟุต แต่ไม่สามารถทำได้เม่ืออยู่ในช้ัน
ท่ีสูงกว่าแหล่งกำเนิดควัน

๓. ความร้อนสูง
วิธีแก้ไข ถ้าทราบตำแหน่งต้นเพลิงและสามารถ

ระงับเพลิงได้ ควรระงับเหตุเพลิงไหม้ ด้วยความรวดเร็ว
ไม่ควรเกิน ๕ นาทีหลังจากเกิดเปลวไฟ ควรหนีจากจุดเกิดเหตุ
ให้เร็วท่ีสุดไปยังจุดรวมพล ระยะการเกิดไฟมี ๓ ระยะ ดังน้ี

๑. ไฟไหม้ข้ันต้น คือ ต้ังแต่เห็นเปลวไฟจนถึง
๕ นาที สามารถดับได้ โดยใช้เคร่ืองดับเพลิงเบ้ืองต้น แต่ผู้ใช้จะ
ต้องเคยฝึกอบรมการใช้เคร่ืองดับเพลิงมาก่อน จึงจะมีโอกาส
ระงับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ไฟไหม้ข้ันปานกลาง ถึงรุนแรง คือ ระยะเวลา
ไฟไหม้ไปแล้ว ๕ นาที ถึง ๘ นาที อุณหภูมิจะสูงมาก เกินกว่า
๔๐๐ องศาเซลเซียส หากจะใช้เคร่ืองดับเพลิงเบ้ืองต้น ต้องมี

ความชำนาญ และต้องมีอุปกรณ์จำนวนมากเพียงพอ จึงควรใช้
ระบบดับเพลิงข้ันสูง จึงจะมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
มากกว่า

๓. ไฟไหม้ข้ันรุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหม้ต่อเน่ือง
ไปแล้ว เกิน ๘ นาที และยังมีเช้ือเพลิงอีกมากมาย อุณหภูมิ
จะสูงมากกว่า ๖๐๐ องศาเซลเซียส ไฟจะลุกลามขยายตัว
ไปทุกทิศทางอย่างรุนแรงและรวดเร็ว การดับเพลิงจะต้องใช้
ผู้ท่ีได้รับการฝึก พร้อมอุปกรณ์ในการระงับเหตุข้ันรุนแรง

องค์ประกอบของไฟ มี ๓ อย่าง คือ
๑. ออกซิเจน (Oxygen) ไม่ต่ำกว่า ๑๖ %

(ในบรรยากาศปกติจะมีออกซิเจนอยู่ประมาณ ๒๑%)
๒. เช้ือเพลิง (Fuel) ส่วนท่ีเป็นไอ (เช้ือเพลิงไม่มีไอ

ไฟไม่ติด)
๓. ความร้อน (Heat) เพียงพอทำให้เกิดการลุกไหม้

ไฟจะติดเม่ือองค์ประกอบครบ ๓ อย่าง ทำปฏิกิริยาทางเคมี
ต่อเน่ืองเป็นลูกโซ่ (Chain Reaction) ดังน้ัน การป้องกันไฟ
และการดับไฟ คือ การกำจัดองค์ประกอบของไฟ

องค์ประกอบของไฟ
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Q : การไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมมีความผิดและมีโทษ หรือไม่ อย่างไร ?
A : ประมวลจริยธรรม ข้อ ๑๘ กำหนดว่า การฝ่าฝืนจริยธรรมของประมวลจริยธรรมฯ เป็นความผิดวินัยตาม

กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้วแต่กรณี และ ข้อ ๑๙
กำหนดว่า เม่ือมีกรณีการฝ่าฝืนจริยธรรม ผู้บังคับบัญชาอาจส่ังลงโทษทางวินัย ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือส่ังให้
ได้รับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร หมายความว่า ข้าราชการ ฝ่าฝืนจริยธรรม ต้องพิจารณาการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนนั้น
เป็นกรณีๆ ไป ดังน้ี

๑) หากพบว่าเป็นความผิดเล็กน้อย ยังไม่ถึงข้ันเป็นความผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาอาจว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน
เป็นหนังสือ หรือส่ังให้ได้รับการพัฒนาตามท่ีเห็นสมควร

๒) หากพบว่าเป็นความผิดวินัย ต้องรับโทษทางวินัยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงมี ๔ สถาน ดังน้ี

๒.๑ ภาคทัณฑ์* ๒.๒ ตัดเงินค่าตอบแทน*
๒.๓ ลดข้ันเงินค่าตอบแทน* ๒.๔ ไล่ออก**
* กรณีกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง
** กรณีกระทำผิดวินัยร้ายแรง

ลูกจ้างประจำ ฝ่าฝืนจริยธรรม ต้องพิจารณาการกระทำท่ีเป็นการฝ่าฝืนน้ันเป็นกรณีๆ ไป
๑) หากพบว่าเป็นความผิดเล็กน้อย ยังไม่ถึงข้ันเป็นความผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาอาจว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน

เป็นหนังสือ หรือส่ังให้ได้รับการพัฒนาตามท่ีเห็นสมควร
๒) หากพบว่าเป็นความผิดวินัย ต้องรับโทษทางวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของ

ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงมี ๕ สถาน ดังน้ี
๒.๑ ภาคทัณฑ์* ๒.๒ ตัดค่าจ้าง*
๒.๓ ลดข้ันค่าจ้าง* ๒.๔ ปลดออก**
๒.๕ ไล่ออก**

* กรณีกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง
** กรณีกระทำผิดวินัยร้ายแรง

๑๐ คำถามกับ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)
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Q : เม่ือมีปัญหาหรือข้อสงสัยเก่ียวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี หรือการกระทำผิด จะสอบถาม/ร้องเรียน
หรือแจ้งข้อมูลได้ท่ีใด ?

A : ประมวลจริยธรรม ข้อ ๒๑ กำหนดว่าเม่ือมีปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีในเร่ืองใด ข้าราชการอาจเสนอ
เร่ืองท่ีเป็นปัญหาดังกล่าวให้หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการท่ีตนสังกัดนำเสนอเพ่ือขอคำวินิจฉัยหรืออนุญาต
แล้วแต่กรณีจากคณะกรรมการจริยธรรมได้

Q : คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยคือใคร มีหน้าท่ีอะไร ?
A : ปัจจุบันคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย

(๑) นายสุดจิต  นิมิตกุล ประธานกรรมการ
(๒) นายวัลลภ  พร้ิงพงษ์ กรรมการ
(๓) นายประชา  เตรัตน์ กรรมการ
(๔) นางสาวดวงพร  บุญครบ กรรมการ
(๕) นางพรรณวิภา  ปิยัมปุตระ กรรมการ
(๖) นายจาดุร  อภิชาตบุตร กรรมการ
(๗) นายปริญญา  อุดมทรัพย์ กรรมการ

โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานวินัยส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการและคุ้มครองจริยธรรม เป็นเลขานุการ
 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าท่ี

(๑) ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมน้ีในส่วนราชการ
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ ในกรณีท่ีมีข้อสงสัย หรือมีข้อร้องเรียนว่า

มีการฝ่าฝืนจริยธรรม ให้ส่งเร่ืองให้หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีโดยเร็ว
(๓) พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมน้ีในส่วนราชการ เม่ือได้วินิจฉัยแล้ว

ให้ส่งคำวินิจฉัยให้ ก.พ. โดยพลัน ถ้า ก.พ. มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ี ก.พ. รับเร่ือง ให้คำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสุด

(๔) ส่งเรื่องให้ ก.พ.พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้าง
หลายส่วนราชการ และยังไม่มีคำวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน

(๕) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเท่ียงธรรมของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ
(๖) คุ้มครองข้าราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจโดย

ไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้น้ัน
(๗) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีของหัวหน้าส่วนราชการต่อ ก.พ. และประเมินผล

การปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการเพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน
หรือเล่ือนตำแหน่งข้าราชการในกลุ่มงาน

(๘) เสนอแนะการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลจริยธรรมน้ี หรือการอ่ืนท่ีเห็นสมควรต่อ ก.พ.
(๙) ดำเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมน้ี หรือตามท่ี ก.พ. มอบหมาย

(อ่านต่อฉบับหน้า)
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