
   
     
 

เดอืนมกราคม - กุมภาพนัธ ์๒๕๕๕

ปทีี ่๒๖ ฉบบัที ่๒๕๒

“ในหลวง” พระราชทานพระราชดำรสัอวยพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๕

ส.ค.ส. พระราชทาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

ธรรมสอนใจ :  หลวงปูม่ั่น ภูรทิตัโต

พระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ

๓ เสาหลักของประชาคมอาเซยีน

หน้าต่าง ศพส.มท. : มหาดไทย จัดประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน

สร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดในระดับพ้ืนท่ี

ประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด

ในระดับพ้ืนท่ีภาคกลาง

การคืนอสังหาริมทรัพย์ท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการเวนคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท

ห่วงใยสขุภาพ : ตะครวิ (muscle cramps)

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

มหาดไทยพาเทีย่ว :  เทศกาลลอ่งแพพะโตะ๊เชงิอนรัุกษ ์จ.ชุมพร

กบข.จับมือ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ให้สมาชิกผ่อนชำระสินค้าดอกเบ้ียต่ำสุด 0%
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♦นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกล่าวมอบนโยบายในพิธีเปิด

การประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่ภาคกลาง และเป็นสักขีพยาน

ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการสร้างพลังสังคมและชุมชนเอาชนะยาเสพติดในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ (MOU) ระหว่าง

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ผู้ว่าราชการจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคกลาง ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ์ซิต้ี จอมเทียน

จ.ชลบรีุ เม่ือวนัที ่๑๑ มกราคม ๒๕๕๕

มองผา่นเลนส์ มท.



   
     
 

จดหมายขา่ว สป.มท.  :

มีวัตถุประสงค์เพื ่อเป็นสื ่อกลางในการเผยแพร่นโยบาย ผลการดำเนินงานของผู ้บริหารของ

กระทรวงมหาดไทย รวมทัง้ความรูด้้านการปฏบัิติงานทีข้่าราชการสงักัดกระทรวงมหาดไทย ควรทราบ

ท่ีปรึกษา : ปลัดกระทรวงมหาดไทย, รองปลัดกระทรวงมหาดไทยทกุท่าน, หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี,

หวัหนา้สำนักงานจงัหวดั, ผูอ้ำนวยการสำนกั/กอง ในสงักดัสำนักงานปลดักระทรวงมหาดไทย

บรรณาธกิาร : นางสาวบษุบา ธรรมรกัษ์ ผู้อำนวยการสว่นอำนวยการ สบจ.สป. รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

บรรณาธกิารผู้ช่วย : ชำนาญวิทย์ เตรัตน์, สถิตย์ สีวะรมย,์ สมศรี วิไลประสทิธ์ิพร, มัลลิกา ทยานุสร,

จดัทำโดย : กองสารนเิทศ สำนักงานปลดักระทรวงมหาดไทย

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

♦“ในหลวง” พระราชทานพระราชดำรัสอวยพรปีใหม่

พ.ศ.๒๕๕๕ ..........................................................................๔

♦ ส.ค.ส. พระราชทาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ...........................๕

♦ ธรรมสอนใจ : หลวงปู่ม่ัน ภูริทัตโต  ........................................๖

♦พระปรชีาสามารถ และพระอจัฉรยิภาพ

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ .................................๗

♦๓ เสาหลักของประชาคมอาเซยีน ......................................๑๑

♦หน้าต่าง ศพส.มท. : มหาดไทยจดัประชมุเรง่รดัตดิตาม

การดำเนินงานสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะ

ยาเสพติดในระดับพ้ืนท่ี ....................................................๑๓

♦การประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานสร้างพลังสังคมและ

พลังชมุชนเอาชนะยาเสพตดิในระดบัพืน้ทีภ่าคกลาง ........๑๕

♦การคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์

ในการเวนคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท ............................๑๘

♦ห่วงใยสขุภาพ : ตะครวิ (muscle cramps) ....................๒๔

♦กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สป.มท. ..............................๒๕

♦มหาดไทยพาเทีย่ว : เทศกาลล่องแพพะโตะ๊เชิงอนุรักษ์  ....๒๖

♦กบข.จับมอื กรงุศรเีฟิร์สช้อยส์ ใหส้มาชิกผอ่นชำระสนิค้า

ดอกเบ้ียต่ำสุด 0% ............................................................๒๘

๗
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วนัที ่๓๑ ธันวาคม ประจำปพุีทธศกัราช ๒๕๕๔ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัว ไดพ้ระราชทานพระราชดำรสั อวยพรปใีหม่

พ.ศ.๒๕๕๕ แกป่วงชนชาวไทย ความวา่ ประชาชนชาวไทยทัง้หลาย บัดน้ีถึงวาระจะขึน้ปใีหม ่ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดมีาอวยพร

แก่ท่านทุก ๆ คน และขอขอบใจทา่นเป็นอย่างมาก ท่ีร่วมกนัจัดงานฉลองอายคุรบ ๗ รอบ ใหอ้ย่างเหมาะสมงดงาม ระหวา่งปท่ีีแล้ว

เหตุการณ์ต่าง ๆ ในบ้านเมือง นับว่าเป็นปรกติดี แต่พอเข้าปลายปี ก็เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ เป็นเหตุให้ประชาชนหลายจังหวัด ต้อง

ประสบอนัตราย และความเดอืดรอ้นลำบาก ความเสยีหายครัง้นี ้ ดูจะรา้ยแรงกวา่ครัง้ไหน ๆ ท่ีผ่านมา ข้อน้ีน่าจะเปน็เครือ่งเตอืนใจ

อย่างสำคญั  ดังที ่ข้าพเจา้ไดก้ล่าวไวห้ลายครัง้แลว้วา่ วถีิชีวติของคนเรานัน้ จะตอ้งมทีกุข์ มีภัย มีอุปสรรค ผา่นเข้ามาเนือง ๆ ไมมี่

ผูใ้ดจะอยูเ่ปน็ปรกตสุิขอย่างเดยีวได ้ทกุคนจงึจะตอ้งเตรยีมกาย เตรยีมใจ และเตรยีมการไว ้ ใหพ้ร้อมเสมอ เพ่ือเผชญิและปอ้งกนั

แกไ้ขความไมป่รกตเิดือดรอ้นตา่ง ๆ ด้วยความไมป่ระมาท ด้วยเหตผุล ด้วยหลกัวชิา และดว้ยสามคัคีธรรม

ในปใีหมน้ี่ จงึขอใหป้ระชาชนชาวไทย ไดต้ัง้ตนอยูใ่นความไมป่ระมาท โดยมสีตริูต้วั และปญัญารูคิ้ดกำกบัอยูต่ลอดเวลา

ผู้ใดมภีาระหนา้ทีอั่นใด ก็เร่งกระทำใหส้ำเรจ็ลลุ่วงไปใหทั้นการณทั์นเวลา ผลงานทัง้นัน้ จะไดส่้งเสรมิใหแ้ตล่ะคนประสบแตค่วามสขุ

ความเจรญิ และทำใหช้าติบ้านเมืองดำรงมัน่คง และกา้วหนา้ต่อไปดว้ยความผาสกุ สวสัดี

ขออานุภาพแหง่คณุพระศรรัีตนตรยั และสิง่ศกัด์ิสิทธิท์ัง้หลาย จงคุม้ครองรกัษาทา่นทกุคน ใหมี้ความสขุ ไมมี่ทกุข์ ไมมี่ภัย

ตลอดศกหนา้น้ีโดยทัว่กนั

“ในหลวง” พระราชทานพระราชดำรสัอวยพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๕
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พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัว ได้พระราชทานบัตรสง่ความสขุ ซ่ึงพระองคท์รงประดษิฐข้ึ์นด้วยพระองคฺเ์อง เพ่ือพระราชทาน

ใหแ้กช่นชาวไทย เน่ืองในโอกาสขึน้ปใีหมใ่นวนัส้ินป ี๓๑ ธนัวาคมของทกุปเีปน็ประจำทกุป ีมาตัง้แตป่ ีพ.ศ. ๒๕๓๐

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส. ปีพุทธศกัราช ๒๕๕๕ แกป่ระชาชนชาวไทย โดย ส.ค.ส.พระราชทาน

ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัวในปพุีทธศกัราช ๒๕๕๕ น้ี เปน็พระบรมฉายาลกัษณพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัว ในฉลองพระองค์

สากลสีเทาลายริ้วสีอ่อน ปกด้านซ้ายทรงประดับเข็มเครื่องหมายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มูลนิธิที่พระราชทานกำเนิดและทรงดำรง

ตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงผูกเนคไทสีแดงมีลวดลายสีทอง เข้าชุดกับผ้าปักพระกระเป๋า ฉลองพระองค์ชั้นในเป็นเชิ้ตขาว

ประทบับนพระเกา้อ้ี ด้านข้างพระเกา้อ้ีทีป่ระทบัทัง้สองขา้งมโีตะ๊กลม โตะ๊ดา้นขวาวางแจกนัแกว้ขนาดเลก็ปกัดอกไมห้ลากสี

ทรงฉายกบัสุนัขทรงเลีย้ง คือ คุณทองแดง ทรงเลีย้งมา ต้ังแต่ปี ๒๕๔๑ สวมเส้ือสีทอง หมอบอยู่แทบพระบาท หน้าพระเก้าอ้ี

ด้านซ้าย ด้านหลังพระเก้าอี้ที่ประทับตกแต่งเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับ ด้านซ้ายมีระแนงไม้สีขาว ประดับอักษร สีชมพู ข้อความว่า

สวัสดีปีใหม ่และขอ้ความ ภาษาอังกฤษวา่ Happy New Year ด้านขวามต้ีนสน ประดบัเครือ่งตกแตง่ ฉากหลงัเปน็ผ้าม่านสีเทาอ่อน

ด้านซ้ายบนมตีรา พระมหาพชัิยมงกฎุประดบั ด้านขวามผีอบทองประดบั ตรงกลาง ส.ค.ส.ด้านขวา มีข้อความจากบทพระราชนพินธ์

เรื่องพระมหาชนก ซึ่งเป็นคำตอบที่พระมหาชนกทรงตอบนางมณีเมขลาว่า

“ถึงจะมองไม่เห็นฝั่ง เราก็ต้องพยายามว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทร โภคะทั้งหลาย มิได้สำเร็จด้วยเพียงคิดเท่านั้น”

ทรงเตอืนสต ิใหค้นไทยทัง้หลายมคีวามเพยีร เช่นเดียวกบัพระมหาชนกทีท่รงอดทน วา่ยน้ำในมหาสมทุรดว้ยความเพยีร จนรอดชวีติ

ประโยชนท์ัง้หลายทีเ่กิดข้ึน ล้วนเกดิจากการกระทำ ไมไ่ดเ้กิดจากแคเ่พียงคดิ ตรงกลาง ส.ค.ส.ด้านซา้ยมีข้อความ พิมพ์ด้วยสชีมพู

ขอบสีเหลืองวา่ ขอจงมคีวามสขุความเจรญิ ๒๕๕๕ และขอ้ความภาษาองักฤษพมิพ์ด้วยสแีดง ขอบสีเหลืองวา่ Happy New Year

2012

ด้านล่างของ ส.ค.ส. มุมล่างขวา มีข้อความ ก.ส.9 ปรุง 185029 ธ.ค.54 พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาด ท.พรหมบุตร,

ผูพิ้มพ์โฆษณา พร้ินเทด แอ้ท เดอะ สุวรรณชาด, ดี.พรหมบตุร พับลชิเชอรก์รอบของ ส.ค.ส. พระราชทานฉบบันี ้เปน็ภาพใบหนา้คน

เล็ก ๆ เรียงกนั ด้านซ้ายและดา้นขวาเรยีงกนัด้านละ ๓ แถว ส่วน ด้านบนและดา้นล่างเรยีงกนัด้านละ ๒ แถว ทุกหนา้มีแตร่อยยิม้

ส.ค.ส. พระราชทาน ปพุีทธศกัราช ๒๕๕๕

“ถึงจะมองไมเ่หน็ฝัง่

เรากต็อ้งพยายามวา่ย

อยู่ท่ามกลางมหาสมุทร

โภคะทัง้หลาย

มิได้สำเร็จ

ด้วยเพียงคิดเท่าน้ัน”
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ปีมะโรงคอืพญานาคราช

ทรงอำนาจกวา่ใครในแหลง่หล้า

จะออ่นนอ้มไมแ่สดงซึง่ฤทธา

เล้ือยช้าช้าสง่างามตามครรลอง

โบราณว่าพญานาคทา่นให้น้ำ

เพือ่ชว่ยบำรงุพชืสตัวท์ัง้ผอง

น้ำอย่ามากอย่าน้อยไปพอเนอืงนอง

ให้ตกต้องฤดูกาลสำราญเอย

สวสัดปีีมะโรง ๒๕๕๕

หลวงปูม่ั่น ภูรทิตัโต

วดัปา่สุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร

(พ.ศ.๒๔๑๓ - ๒๔๙๒)

การบำรุงรักษาส่ิงใดๆ ในโลก.. การบำรุงรักษา ตน

คือใจเป็นเย่ียม จุดท่ีเย่ียมยอดของโลกคือ ใจควรบำรงุรักษา

ด้วยด ีไดใ้จแลว้คอื ไดธ้รรม เหน็ใจแลว้คอื เหน็ธรรม รู้ใจ

แล้วคือ รู้ธรรมทัง้มวล ถึงใจตนแลว้คือ ถึงพระนพิพาน ใจนี้

คือ สมบัติอันล้ำค่า จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไป คน

พลาดใจคือ คนไม่สนใจปฏิบัติต่อดวงใจดวงวิเศษในร่างนี้

แมจ้ะเกดิสักรอ้ยชาต ิพันชาต ิก็คือ ผูเ้กิดพลาดอยู่น่ันเอง

ปรยัิต ิปฏบิตั ิปฏเิวธ จะแยกกนัไมไ่ด้ หนัง เน้ือ

เอ็น กระดูก ต้องอิงอาศัยกันอยู่ฉันใดก็ดี ปริยัติ ปฏิบัติ

ปฏิเวธ ก็อาศัยกันอยู ่อย่างนั ้น สัทธรรมสามอย่างนี ้

จะแยกกันไม่ได้เลย

ไม่ว่าธรรมส่วนใด ถ้าสำคัญ “ตน” ว่าเสวย

เป็นอันผิดทั้งนั้น

ติดดี น่ีแก้ยากกว่าติดช่ัวเสียอีก

หนงัสอื “โยนโิสมนสกิารธรรม” หนา้ ๔, รวบรวม

และจัดทำ : พรสิทธ์ิ อุดมศิลป์จินดา, บริษัท เฟ่ืองฟ้า พร้ินต้ิง

จำกดั, กรงุเทพฯ.
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ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๓๓-๒๔๓๕ ทรงดำรงตำแหน่งอธิบดี

กรมศึกษาธิการ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยน “โรงเรียนทหารมหาดเล็ก”

มาเป็นโรงเรียนสำหรับพลเรือน เรียกว่า “โรงเรียนพระตำหนัก

สวนกุหลาบ” ทรงดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน จากนั้นทรง

ขยายการศึกษา โดยทรงจดัตั้งโรงเรยีนวัดมหรรณพารามขึน้เปน็

โรงเรียนหลวงแห่งแรก และเมื่อทรงปรับปรุงหลักสูตรและตำรา

เรียนเรียบร้อยแล้ว จึงทรงขยายโรงเรยีนหลวงไปยังหัวเมืองต่าง ๆ

ขึ้นทั่วประเทศ

ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๓๕-๒๔๓๘ ทรงดำรงตำแหน่ง

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยพระองค์แรก ทรงวางรากฐาน จัด

รูปแบบองคก์รท้ังในราชการสว่นกลางและสว่นภูมิภาค ทรงจดัต้ัง

รูปแบบหวัเมอืงออกเปน็มณฑล เมือง อำเภอ ตำบล และหมูบ้่าน

พระองคท์รงขยายหนว่ยงานระดบักรมออกเปน็ ๖ หนว่ย ไดแ้ก่

กรมบัญชาการ กรมสำรวจ กรมทะเบียน กรมปลัดบัญชี กรม

มหาดไทย ฝ่ายเหนอื กรมพลำภงั (ช่ือเดิมของกรมการปกครอง)

นอกจากนั้น ยังทรงดูแล กรมป่าไม้ กรมราชโลหกิจภูมิวิทยา

กรมตำรวจภธูร กรมสรรพากรนอก และกรมพยาบาลดว้ย

พระองค์ได้เสด็จออกตรวจราชการทั่วราชอาณาจักร

สมัยน้ันการเดินทางยากลำบากมากมเีพียงม้า ช้าง เกวียน และเรือ

เป็นพาหนะเท่านั้น รถไฟและรถยนต์เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ แทบ

ยังไม่มีใช้ ทรงบุกป่าฝ่าดงเพื่อตรวจตราความถูกต้องเรียบร้อย

ดูแลทุกข์สุขของราษฎร ทรงรับสั่งให้แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง

ตา่ง ๆ

บทความเนือ่งในโอกาสทีป่ ีพ.ศ. ๒๕๕๕ เปน็ปทีีค่รบ ๑๕๐ ปี
วันประสติูของสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ และครบ ๕๐ ปี

ทีอ่งคก์ารศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมสหประชาชาต ิ(UNESCO)
ได้ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกคนแรกของประเทศไทย

พระปรชีาสามารถ และ พระอจัฉรยิภาพ

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ
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ผลพลอยไดจ้ากการเสดจ็ตรวจราชการ คือ ทรงคน้หา

โบราณวตัถุโบราณสถานตามหลกัฐาน แผนที ่หนังสือ พงศาวดาร

ศิลาจารึกและคำบอกเล่าของชาวบ้าน ทรงพบเมืองโบราณหลายแห่ง

เช่น เมืองโบราณที่บ้านโคน เมืองอู่ทองหรือเมืองสุพรรณภูมิ

ก่อนจะมาตัง้เมืองพระนครศรอียุธยา เป็นต้น และทรงพระนพินธ์

เรื่องเมืองโบราณเกร็ดความรู้ที่ทรงประสบพบเจอมา เผยแพร่

ในหนงัสือหลายเลม่ หนึง่ในนัน้คือ นิทานโบราณคด ีซ่ึงไดรั้บการ

ยกย่องว่าเป็นหนึ่งในร้อยหนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน

ในการเดินทางตรวจราชการบางครัง้หากทรงเจอแผ่นหิน

เกลี้ยงเกลาเป็นต้องหยุดม้าหรือหยุดเดิน เพื่อดูว่าแผ่นหินนั้น

มีรอยอักษรจารึกอยู่หรือไม่ หากพอนำกลับไปได้จะนำไปให้

ผู้เชี่ยวชาญอ่านจารึก แต่ถ้าศิลานั้นมีขนาดใหญ่มาก ไม่สามารถ

นำกลับไปได ้จะใชว้ธีิขัดจนสะอาดใชก้ระดาษวา่วซอ้นกัน ๓ ช้ัน

พรทมด้วยน้ำ เมื่อแห้งสนิทก็นำหมึกทาบนกระดาษทิ้งไว้จน

กระดาษแหง้ พ้ืนกระดาษกจ็ะเปน็สีดำ ตวัอกัษรเปน็สีขาวเพราะ

ไม่ถูกหมึก ศิลาจารึกหลายหลักที่ทรงพบขณะนี้ตั้งแสดงอยู่ใน

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้า

เรื่องราวความเป็นมาในอดีต

พระองคท์รงดำรงตำแหนง่เสนาบดกีระทรวงมหาดไทย

เป็นเวลานานถึง ๒๓ ปี สร้างสรรค์ความเจริญแก่ประเทศชาติ

เปน็อย่างยิง่ จนทรงประชวรตอ้งกราบบงัคมลาออกจากตำแหนง่

ในตน้รชักาลที ่๖

ในช่วงตลอดรัชกาลที่ ๖ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรง-

ราชานุภาพทรงได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งนายกหอพระสมุด

สำหรับพระนคร ในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ซึ่งทรงทำคุณประโยชน์

ใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ ทรงเอาพระทัยใส่สืบเสาะหนังสือโบราณ

ท้ังวรรณคด ีพงศาวดารและตำราตา่ง ๆ มารวบรวมไวเ้น่ืองจาก

หอพระสมุดยังขาดแคลนหนังสืออยู่มาก ทรงตรวจสอบชำระ และ

จัดพิมพ์หนังสือใหแ้พรห่ลาย ดังครัง้หนึง่พระยาปรยัิติธรรมธาดา

(แพตาละลักษมณ์) เมื่อยังเป็นหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ เห็น

หญิงชรากำลังนำสมุดดำใส่กระชุกเตรียมจะเผา เมื่อขอดูก็พบว่า

หนึ่งในนั้นเป็นพงศาวดารตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

จึงออกปากขอไว ้ เม่ือสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ ทรง

พิจารณาแล้วพบว่าเป็นพงศาวดารเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา จึงให้

เรียกว่า “พระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสรฐิ”

นอกจากนั้นยังทรงขอบริจาคตู้ทองลายรดน้ำจากวัด

ตา่ง ๆ เพ่ือใชเ้ปน็ตูเ้ก็บหนงัสอืและจารกึทีพ่บตามสถานทีต่า่ง ๆ

มาเก็บรวบรวมไวยั้งหอพระสมดุ เพ่ือไม่ให้สมบัติของชาติสูญหาย

ไป ปัญหาอีกประการหนึง่คือ หอพระสมดุไม่มีทุนพอสำหรับพิมพ์

หนังสือดี ๆ  สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ จึงคิดทูลเจ้านาย

พี่น้องและขุนนางผู้ใหญ่ ให้ทรงพิมพ์หนังสือแจกในงานสำคัญ

เช่นงานพระศพหรอืงานวนัประสตู ิ เปน็ตน้ ธรรมเนยีมการพมิพ์

หนังสือแจกจึงเร่ิมข้ึน ณ บัดน้ันเป็นต้นมา หอพระสมุดดำเนินการ

จัดพิมพ์ถวายให้ หนังสือส่วนใหญ่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรง-

ราชานุภาพ มักจะทรงพระนิพนธ์บทนำ ทรงอธิบายถึงเรื่องราว

ความเป็นมาของหนังสือเล่มนั้น ๆ โดยขอประทานหนังสือให้

หอพระสมุดร้อยละ ๒๐ เล่ม นอกจากประชาชนทั่วไปได้ศึกษา

ค้นคว้าหนังสือดี ๆ หาอ่านยากจำพวกเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์

หนงัสือเกรด็ความรูท้ัว่ไป เช่น ตำรายาโบราณ ซึง่นอกจากจะเปน็

ประโยชน์ต่อคนทั่วไปแล้ว หนังสือที่ขอประทานมานั้นทรงเปิด

ห้องขายหนังสือ จำหน่ายด้วยราคาย่อมเยา เพ่ือให้นักเรียนสามารถ

ซื้อหาอ่านได้
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ในระยะต่อมาความเจริญของหอพระสมุดได้ขยายวง

ออกไป ในป ีพ.ศ. ๒๔๖๙ พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั

ทรงประกาศต้ังราชบัณฑิตสภาสำหรับเป็นท่ีรวบรวมศิลปวัฒนธรรม

ของชาติ ศึกษาวิชาการทางโบราณคดี วรรณคดี และการช่างต่าง ๆ

รวมทั้งดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ทรงพระกรุณา

โปรดเกลา้ฯ ใหส้มเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ เป็นนายก-

ราชบัณฑิตยสภาพระองค์แรก

สภานี้แบ่งออกเป็น ๓ แผนก คือ แผนกวรรณคดี

จัดการหอพระสมุดสำหรับพระนคร และพิจารณาวิชาอักษรศาสตร์

แผนกโบราณคดี จัดการพิพิธภัณฑ์สถาน ตรวจรักษาโบราณ

วตัถุสถาน และแผนกศลิปากร จัดการบำรงุรกัษาวชิาช่าง ต่อมา

หน่วยงานตา่ง ๆ  เหล่าน้ีได้แยกออกมาตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบ

ได้แก่ ราชบัณฑิตยสถาน กรมศิลปากรและหน่วยงานในสังกัด คือ

หอสมดุแหง่ชาต ิ พิพิธภณัฑส์ถาน

ถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๐ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชทานวังหน้าให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

ใหส้มเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพทรงจดั ขณะนัน้ประเทศ

กำลังเผชิญกับมรสุมเศรษฐกิจตกต่ำท่ัวโลก วันท่ีเสด็จไปรับสถานท่ี

จากทหารที่เคยอาศัยอยู่มาก่อนนั้น บางห้องไม่ได้เปิดใช้ เต็ม

ไปดว้ยขีค้้างคาว กล่ินตลบอบอวล

พระองค์ทรงคิดหาวิธีซ่อมแซมโดยไม่ส้ินเปลืองงบประมาณ

แผ่นดิน โดยทรงเชิญพ่อค้า ฝร่ัง แขก จีนมาเล้ียงน้ำชา แล้วตรัสว่า

“ในหลวงประทานที่วังหน้านี้ ให้ฉันจัดเป็นพิพิธัณฑ์ของชาติ

จะไปขอเงินคลัง เขาก็คงไม่ให้ ฉันก็แก่ลงทุกที กลัวจะไม่ได้ทำ

จงึคดิวา่จะทำยงัไงด ีแลว้กนึ็กถึงพวกทา่นวา่ ทา่นอยู่ในเมอืงไทย

มาช้านานคงยินดีที ่จะช่วยที่จะเห็นความเจริญของเมืองไทย

จึงได้เชิญมาช่วยกันดูสถานที่ในวันนี้ ว่าเราจะต้องซ่อมแซมอะไร

อย่างไรบา้ง และขอใหช่้วยเทา่ทีท่า่นจะชว่ยไดเ้ถิด” นายมัลคอม

นายห้างบอร์เนียว พูดว่า “เพิ่งได้พบผู้เชี ่ยวชาญทางขอทาน

วันน้ีเอง! ขอตอนกินแล้วเสียด้วยเราจะไม่ให้ก็ไม่ได้” ทุกคนในท่ีน้ัน

ก็หวัเราะ เช้าวนัรุง่ข้ึนรถยนตก็์ขนไม ้ตะป ูซเีมนต ์และอปุกรณ์

ก่อสร้างอย่างเพียงพอ

ก่อนหน้าจะทรงจัดพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพมีดำริว่า ชาวต่างประเทศ

มักกล่าวกันว่า ในประเทศสยามทีจ่ริงของดี ๆ  มีมาก แต่ชาวสยาม

มักชอบเอาไว้เป็นของตนเสียเอง ไม่รวบรวมเป็นของบ้านเมือง

เหมอืนอย่างประเทศยโุรป จงึทรงพยายามจดัหอ้งตา่ง ๆ ใหเ้ปน็

ระเบียบเรียบร้อยด้วยพระองค์เอง ทรงเรี่ยไรตู้โต๊ะจากเจ้านาย

หรือขนจากวังของพระองค์ นับว่าทรงวางรากฐานการจัดพิพิธภัณฑ์

ตามแบบสมัยใหม่ ซึ่งได้ถือเป็นแบบอย่างต่อมาจนถึงปัจจุบัน

คร้ันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราช

ดำเนินเปิดพิพิธภัณฑสถานอย่างเป็นทางการแล้วก็ยังไม่มีคนเข้ามาชม

จึงทรงมีใบบอกไปยังกระทรวงศึกษาธิการให้นักเรียนเข้ามาดู

เพื่อศึกษาเล่าเรียนได้ แต่เด็กนักเรียนชายหญิงกลับเห็นเป็นที่

ซ่อนหา ทรงตั้งใจให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมอย่างมาก ถึงกับทรงเป็น

วิทยากรเอง แต่คนไทยในเวลานั้นยังไม่เห็นความสำคัญของ

พิพิธภัณฑ์ คงเหลือแต่ชาวต่างประเทศที่ให้ความสำคัญเข้าชม

ทรงให้พระธิดาไปต้ังร้านขายอาหารว่างในพิพิธภัณฑ์อาทิตย์ละคร้ัง

ตรสัว่า “ฝรัง่ทีอ่ยากกินของไทย ๆ จะไดม้า เม่ือฝรัง่มา คนไทย

ก็จะมา”

นอกจากจะทรงจัดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

แล้ว ยังทรงจดัต้ังพิพิธภัณฑสถานขึน้ตามจงัหวดัต่าง ๆ  อีกหลาย

จังหวัด อีกทั้งทรงวางรากฐานเกี่ยวกับการบำรุกรักษา ขุดแต่ง

โบราณสถานตามหัวเมือง ทรงโปรดให้จัดทำบัญชีโบราณสถาน

ทั่วราชอาณาจักร และให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบเป็นระยะ ๆ
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เพ่ือรายงานความเรยีบร้อย หากมีข้อขัดข้องจะไดด้ำเนินการแก้ไข

ส่ิงสำคัญท่ีทรงกระทำขณะทรงดำรงตำแหนง่นายกราชบัณฑิตยสภา

คือ ทรงออกระเบียบมิให้ส่งโบราณวัตถุและศิลปวัตถุออกนอก

ประเทศ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติเสียก่อน ถ้าเห็นว่าไม่ใช่ของเก่าจนเกินไป จึงจะอนุญาต

ให้นำออกไปได้ ระเบียบการนี้ทำให้โบราณวัตถุล้ำค่ายังคงอยู่

ในเมืองไทย ไม่ตกเป็นสมบัติของต่างชาติ ต่อมาระเบียบการนี้

ได้ปรับเปลี่ยนเป็นกฎหมายซึ่งใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน

พระกรณียกิจครั้งสำคัญครั้งสุดท้ายที่สมเด็จฯ กรม

พระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงเอาพระทัยใส่ คือ ทรงดำริต้ังสมาคม

วรรณคดีขึ้นที่ในราชบัณฑิตยสภา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ ทรงเชิญ

บุคคลท่ีมีความรู้ความสนใจ และรักเร่ืองประวัติศาสตร์โบราณคดี

และศิลปวรรณคดีของไทย อาทิ พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่น

พิทยาลงกรณ์ เจ้าพระยาธรรมศกัด์ิมนตรี เป็นต้น มาร่วมสังสรรค์

เสวนากัน หากทรงเห็นว่าใครเหมาะสมเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ให้ไป

ค้นคว้าแต่งเป็นเร่ืองนำมาอ่านให้ท่ีประชุมฟัง เม่ือผ่านการอภิปราย

แลว้ ก็รวบรวมเรือ่งไปตพิีมพ์ ในหนงัสอืบนัทกึสมาคมวรรณคดี

กำหนดออกเดือนละครั้ง เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

ทรงเตรียมร่างข้อบังคับตั้งสมาคมวรรณคดีขึ้นเป็นทางการ แต่

เกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองเสียก่อน พระดำริน้ีจึงเป็นอันต้อง

เลิกราไป

ภายหลงัเปลีย่นแปลงการปกครองวนัที ่๒๔ มิถุนายน

พ.ศ. ๒๔๗๕ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้รับความ

กระทบกระเทือนพระทัย และยังทรงถูกตัดทอนงบใช้จ่ายภายในวัง

ทำให้ทรงประชวร จึงทรงตัดสินพระทัยไปประทับยังเมืองปีนัง

เพื่อความสงบและหลีกพ้นปัญหาการเมือง ที่ปีนังนี้เองได้ก่อเกิด

วรรณกรรมชิ้นสำคัญขึ้นชิ้นหนึ่ง นั่นคือ “สาส์นสมเด็จ” เป็น

ลายพระหัตถ์โต้ตอบระหว่างพระองค์และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ นอกจากทั้งสองพระองค์

ทรงเปน็ “พระปยิมิตร” กันแล้ว ยังทรงเปน็พระโอรสในพระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวร่วมกันด้วยสมเด็จฯ กรมพระยา

ดำรงราชานุภาพ ทรงตั้งพระทัยที่จะรวบรวมพิมพ์เป็นเล่มถ้ามี

โอกาส เพราะแต่ละฉบับทรงค้นคว้าและถ่ายทอดความรู้อยู่มาก

รวมลายพระหตัถท์ัง้สิน้ ๕๗๘ ฉบบั ในทีสุ่ด “สาส์นสมเด็จ” ก็

กลายเป็นหนังสือรวมสรรพความรู้ด้านต่าง ๆ  สมดังพระเจตนารมณ์

ของพระองค์

ผลงานพระนพินธ์เท่าท่ีค้นพบไดดั้งน้ี พงศาวดาร ๑๓๔

เร่ือง โคลงกลอน ๙๒ เร่ือง ศาสนา ๗๖ เร่ือง อธิบายแทรก ๑๙

เรื ่อง ประวัติ ๑๖๐ เรื ่อง ตำนาน ๑๐๓ เรื ่อง ในนิตยสาร

สยามสมาคม ๑๐ เร่ือง พระนพินธ์เร่ืองสุดท้าย คือ ลักษณะเรยีก

พระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งทรงร่างไว้ด้วยดินสอค้างไว้ก่อนสิ้นพระชนม์

เพียง ๑ เดือน ปัจจบัุนเก็บรกัษาไวใ้นหอสมดุดำรงราชานภุาพ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

เร่ิมประชวรด้วยโรคพระหทัย (หัวใจ) พิการมาต้ังแต่เดือนธันวาคม

พ.ศ. ๒๔๘๕ จึงเสด็จกลับมารักษาพระองค์ยังเมืองไทย พระอาการ

ทรงและทรุดเร่ือยมาจนวันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ จึงส้ินพระชนม์

ด้วยพระหทัยหยุดทำงาน พระชนมายุรวม ๘๑ พรรษา ณ วังวรดิศ

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะรัฐมนตรี

มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้ประกาศให้วันที่

๑ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ คือ “วันดำรงราชานุภาพ”

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม

พระยาดำรงราชานุภาพ เน่ืองในโอกาส สถาปนากระทรวงมหาดไทย

ครบ ๑๐๙ ป ีอันเปน็วนัทีร่ะลกึคล้ายวนัส้ินพระชนมเ์ปน็ปทีี ่๕๘

ของพระองค์

ท่ีมา : http://www.prince-damrong.moi.go.th/
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ฉบับที่แล้ว จดหมายข่าว สป.มท. ได้นำเสนอ เรื่อง

ความเป็นมาของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ให้ท่านผู้อ่านได้

รับทราบ ฉบับน้ี จึงขอนำเสนอ “๓ เสาหลักของประชาคมอาเซยีน”

ให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบ ซึ่งประกอบด้วย

เสาหลักแรก ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน

คือ อาเซียนมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในด้านการเมืองและความ

มั่นคง เพื่อเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคง

ของภูมิภาค เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

สามารถแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งโดยสันติวิธี เพื่อรองรับ

การเปน็ประชาคม การเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน

อาเซียนได้จัดทำแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมือง

และความมั่นคงอาเซียน โดยเน้นการมีกฎเกณฑ์และค่านิยม

ร่วมกัน ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะร่วมกันทำ เพื่อสร้าง

ความเข้าใจในระบบสังคม วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท่ีแตกต่าง

ของประเทศสมาชกิ ส่งเสรมิพัฒนาการทางการเมอืงไปในทศิทาง

เดียวกัน นอกจากน้ียังส่งเสริมความสงบสุขและรับผิดชอบร่วมกัน

ในการรักษาความมั่นคงสำหรับประชาชนที่ครอบคลุมในทุกด้าน

ครอบคลมุความรว่มมอืเพือ่เสรมิสรา้งความมัน่คงในรปูแบบเดมิ

ซ่ึงหมายถึงมาตรการสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจและการระงบัข้อพิพาท

โดยสันติ เพื่อป้องกันสงครามและให้ประเทศสมาชิกอาเซียน

อยู่ด้วยกันโดยสงบสุขและไม่มีความหวาดระแวง อีกทั้งยังขยาย

ความร่วมมือเพื่อต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ รวมทั้งการมี

พลวัตและปฏสัิมพันธ์กับโลกภายนอก มีการกำหนดกจิกรรมเพือ่

เสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในความร่วมมือระดับภูมิภาค

ตลอดจนความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับมิตรประเทศ และองค์การ

ระหว่างประเทศ

เสาหลักที่ ๒ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาเซียน

ได้จัดทำแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็น

แผนงานบูรณาการการดำเนินงานในด้านเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ คือ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ส่งเสริมการ

รวมกลุ่มสาขาสำคัญของอาเซียนให้เป็นรูปธรรม โดยได้กำหนด

เวลาท่ีจะค่อยๆ ลด หรือยกเลิกอุปสรรคระหวา่งกันเป็นระยะๆ ไป

๓ เสาหลกั

ของประชาคมอาเซยีน
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และเปิดตลาดภาคบริการทั้งหมดภายในปี ๒๕๕๘ อีกทั้งสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดย

ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านนโยบายท่ีจะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่ม

ทางเศรษฐกจิ ตลอดทัง้การพฒันาเศรษฐกจิอยา่งเสมอภาค ใหมี้

การพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และการเสรมิสร้าง

ขีดความสามารถผ่านโครงการต่างๆ นอกจากนี้มีการบูรณาการ

เข้ากับเศรษฐกจิโลก เน้นการปรบัประสานนโยบายเศรษฐกจิของ

อาเซียนกับประเทศภายนอกภมิูภาค เพ่ือให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกัน

อย่างชัดเจน

เสาหลักที่ ๓ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

โดยอาเซียนมีความมุ่งหวังประโยชน์จากการรวมตัวเพื่อทำให้

ประชาชนมีการอยู่ดี กินดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี

และมีความรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน โดยมีความร่วมมือเฉพาะ

ด้านภายใต้สังคมและวัฒนธรรมที่ครอบคลุมในหลายด้าน ซึ่งมี

คณะทำงานอาเซียนรับผิดชอบการดำเนินความร่วมมือในแต่ละด้าน

อาเซียนได้ต้ังเป้าหมายเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปี

๒๕๕๘ โดยมุ่งหวังเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

เรยีบเรยีง : ปทัมา นฤภัย กองสารนเิทศ สป.

ท่ีมา : สำนักพัฒนาและสง่เสรมิการบรหิารราชการจงัหวดั สป.

กองการตา่งประเทศ สป.

มีสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความ

เปน็อยู่ทีดี่ และมกีารพฒันาในทกุด้าน เพ่ือยกระดบัคณุภาพชวีติ

ของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน รวมท้ัง

ส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมสังคม

และวัฒนธรรมอาเซียน

อาเซียนได้จัดทำแผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือ ๖ ด้าน คือ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม

สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน และการลดช่องว่างทางการพัฒนา

โดยมีกลไกการดำเนินงาน คือ การประชุมรายสาขาระดับเจ้าหน้าท่ี

อาวุโส ระดับรัฐมนตรี และคณะมนตรีประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน

ขอเชญิรับฟงั รายการ“มหาดไทยชวนรู”้

ออกอากาศทกุวนัจนัทร ์เวลา ๑๒.๐๕-๑๒.๒๕ น.

ทางสถานวีทิยพิุทกัษ์สันตริาษฎร ์FM ๙๑ MHz (สวพ.๙๑)



   
     
  ๑๓

กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดิน

เอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศพส.มท.) ได้รับมอบ

แนวทางการขับเคลื ่อนภารกิจสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและ

กระทรวงมหาดไทยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดดำเนินการ

ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ที่จะต้องเร่งรัด

ดำเนินการในหว้งระยะเวลา ๙๐ วนั (๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ –

๓๑ มกราคม ๒๕๕๕)

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงมหาดไทย โดย

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย

(ศพส.มท.) จึงได้กำหนดให้มีการประชุมเร่งรัดติดตามการ

มหาดไทย

จดัประชมุเรง่รดัตดิตามการดำเนนิงาน

สร้างพลังสังคมและพลังชุมชน

เอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่

ดำเนินงานสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด

ในระดบัพ้ืนที ่ ดังนี ้ครัง้ที ่๑ ภาคกลาง เม่ือวนัที ่๑๑ มกราคม

๒๕๕๕ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิต้ี จอมเทียน จ.ชลบุรี คร้ังท่ี ๒

กำหนดเปา้หมายจัดต้ังผู้ประสานพลงัแผ่นดินท่ัวประเทศ

ใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย ๒๕๐,๐๐๐ คน



   
     
 ๑๔

ภาคเหนอื วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชยีงใหมภู่คำ

จ.เชียงใหม่ คร้ังท่ี ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันท่ี ๒๕ มกราคม

๒๕๕๕ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี และครั้งที่ ๔

ภาคใต้ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา

จ.สงขลา ทั้งนี้ ในภาคเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองผู้อำนวยการ

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย

(ศพส.มท.) เลขาธกิาร ป.ป.ส. ผูบ้ญัชาการตำรวจแหง่ชาต ิปลดั

กระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะอภิปรายใน

หัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับ

พ้ืนที”่ โดยม ีนายประชา เตรตัน ์ รองปลดักระทรวงมหาดไทย

เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ต่อจากนั้น ในภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา

๑๓.๓๐ น. เปน็ตน้ไป นายยงยทุธ วิชัยดษิฐ รองนายกรฐัมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเป็นประธานกล่าว

มอบนโยบายในพิธีเปิดการประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน

และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการสร้างพลัง

สังคมและชุมชนเอาชนะยาเสพติดในระดับในระดับจังหวัด และ

ระดับอำเภอ (MOU) ระหว่างปลัดกระทรวงมหาดไทยและ

ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้การดำเนินงานสร้างพลังสังคมและ

พลังชมุชนเอาชนะยาเสพตดิในระดบัพืน้ทีด่ำเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็

โดยเร็ว

ซึ่งแผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะ

ยาเสพติดดำเนินการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

ท่ีจะต้องเร่งรัดดำเนินการในห้วงระยะเวลา ๙๐ วัน (๑ พฤศจิกายน

๒๕๕๔ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕) มีดังนี้

๑. มาตรการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เป้าหมาย

๔๐,๐๐๐ ราย โดยใหจั้งหวดั/อำเภอ Re X-ray ค้นหาผูเ้สพ/ผู้ค้า

ยาเสพติด/กลุ่มเสี่ยง เน้นการประชาคมและการข่าวในพื้นที่

โดยให้มี ตู ้ ปณ. หรือโทรศัพท์สายด่วนเพื ่อแจ้งเบาะแส

แล้วจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้ายาเสพติด

๒. มาตรการเสริมสร้างพลังสังคมและพลังชุมชน

โดยการมีส่วนร่วม เป้าหมายจัดตั้งผู้ประสานพลังแผ่นดินให้ได้

อย่างนอ้ยหมูบ่า้นละ ๒๕ คน (๒๕ ตาสบัปะรด) รวม ๒๕๐,๐๐๐

คน ให้ใช้กลไกที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

คณะกรรมการหมู่บ้านผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/

ชุมชน ประกาศเป็นวาระพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดย

จัดกิจกรรมเชิงบวก และดำเนินการประชาคมเพื่อค้นหาผู้เสพ

ผู้ติดรายใหม่ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการ

พลังแผน่ดินเอาชนะยาเสพตดิอำเภอ (ศพส.อ.) ยกระดบัหมูบ่า้น

ที่มีความเข้มแข็งตั้งเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ครบ

ทุกหมู่บ้านโดยประสานความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในพื้นที่สนับสนุนงบประมาณ

๓. มาตรการบำบัดรักษาผู ้เสพ/ผู ้ต ิดยาเสพติด

เป้าหมาย ๑๒,๐๐๐ คน นำผู้เสพ/ผู้ติดท่ีได้จากการค้นหา คัดกรอง

โดยสาธารณสขุเพ่ือเข้าสู่กระบวนการบำบดัฟ้ืนฟู ไดแ้ก ่๑) ผูต้ดิ

เรื้อรังให้นำเข้าสู่ระบบบังคับบำบัด ๒) ผู้เสพปานกลางให้นำเข้า

ค่ายสมัครใจวทิยาลยัลูกผูช้าย ๓) ผูเ้สพน้อยและกลุม่เส่ียงใหน้ำ

เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมอบหมายหน้าที่ให้บุคคลใด

บุคคลหนึง่ เช่น กำนัน ผู้ใหญบ้่าน อสม. ผู้ประสานพลงัแผน่ดินฯ

ตดิตามชว่ยเหลอืผูผ้า่นการบำบดัฟ้ืนฟูอย่างชดัเจน มีนายอำเภอ

เป็นผู้กำกับดูแล

ทั้งนี้ หลังจากที่จังหวัดได้รับรายชื่อผู้เสพ ผู้ติด และ

ผู้เก่ียวข้องกับยาเสพตดิแล้ว จังหวดัจะจดัทำแผนดำเนนิการหรอื

แผนควบคุมต่อกลุ่มเป้าหมายของอำเภอ แล้วรายงานผลการ

ดำเนินงานให้ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

กระทรวงมหาดไทย (ศพส.มท.) ทราบตอ่ไป



   
     
  ๑๕

๑.นายเพิม่พงษ ์ เชาวลติ รองเลขาธกิาร ปปส.

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

ในการกำหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ได้กำหนด

เป้าหมายให้ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ จึงได้กำหนด

เป้าหมายการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

เนื่องจากสถานการณ์ยาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงได้กำหนด

เป้าหมายเพิ่มขึ้นจากปีผ่านมา

โดยกำหนดเปา้หมายหลกัในการดำเนนิงาน ดังน้ี

๑) ดำเนินการกับหมู่บ้านชุมชนเป้าหมายที่มีปัญหา

๖๐,๕๘๔ หมูบ้่าน/ชุมชน จาก ๓๓๘ อำเภอ

๒) ดำเนินการกับผู้เสพ/ผู้ติด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ คน

เป้าหมายผู้เสพ/ผู้ติด ปีน้ีน้ีสูงกว่าปี ๒๕๕๔ ซ่ึงกำหนดไว้

๑๒๐,๐๐๐ คน

หากจะดำเนินการกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ฯ ได้

จึงต้องกำหนดแผนยุทธศาสตร์ ให้ครอบคลุมตามนโยบายของ

รัฐบาลไว้ ๗ แผนงาน โดยเน้นแผนสร้างพลังชุมชนและสังคม

เอาชนะยาเสพตดิ และแผนการแกไ้ขปญัหาผูเ้สพ/ผูติ้ด

สรุปประเดน็การอภิปราย

การประชมุเร่งรัดติดตามการดำเนนิงานสร้างพลังสังคมและพลงัชุมชน

เอาชนะยาเสพตดิในระดบัพืน้ที ่ครัง้ที ่๑ ภาคกลาง

วันพธุที ่๑๑ มกราคม ๒๕๕๕

 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ์ซิตี ้จอมเทยีน จ.ชลบรุี

เพ่ือให้การดำเนินการต่อปัญหายาเสพติดท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึน

จึงใช้ยุทธศาตร์ในการในการบำบัดรักษา

๑. นายประชา เตรตัน ์รองปลดักระทรวงมหาดไทย

- ในป ี๒๕๕๔ ปัญหายาเสพตดิกลับมารนุแรงใกลเ้คียง

กับปี ๒๕๔๕ ประมาณสองแสนกว่าคนทั้งที่ปี ๒๕๔๗ ปัญหา

ยาเสพติดเกือบจะยุติลงอย่างสิ้นเชิง สาเหตุเนื ่องมาจากการ

ปล่อยปละละเลยของสว่นราชการทีเ่ก่ียวข้อง
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- จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั ้งใน

ภาคใต้ ภาคกลางและภาคเหนือพบว่าปัญหาที่ประชาชนอยากให้

แกไ้ขเปน็อันดับหนึง่ คือ ปญัหายาเสพตดิ

- ๓ แผนงาน (ป้องกนั ปราบปราม บำบดั) ในระดบั

ภูมิภาคผู้ขับเคล่ือน คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ โดยเฉพาะ

แผนงานการป้องกัน ซ่ึงมี ๕ เสาหลักคือ ครอบครัว ชุมชน/หมู่บ้าน

สถานศึกษา สถานบริการ สถานที่ทำงาน เป็นหน้าที่ของ ผู้ว่า-

ราชการจังหวัดและนายอำเภอ ที่จะต้องบูรณาการกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในการวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติด

๑) ครอบครวั ผู้ว่าราชการจงัหวดัและนายอำเภอ ต้อง

วางแผนสรา้งความเขม้แขง็ใหอ้งค์กรครอบครวั โดยการเชญิผูน้ำ

ทางจิตวิญญาณที่ได้รับการยอมรับ เช่น พระ เข้ามาร่วมสร้าง

ภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับครอบครัว

๒) ชมุชน/หมูบ่า้น โดยเชิญองคก์ร/แกนนำชุมชน เช่น

กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น

นายกองค์การบรหิารส่วนตำบล นายกเทศมนตร ีเข้ามามีส่วนร่วม

๓) สถานศกึษา จังหวดัทีมี่ความเจรญิมาก เช่น ชลบุรี

สงขลา เชียงใหม่ ยาเสพติดจะแพร่กระจายในหอพัก รวมถึง

พ่อค้ายายังส่งบุตรหลานเข้ามาในสถานศึกษาเพื่อเป็นแกนนำ

ในการค้ายาเสพติด ดังนั้น สถานการณ์จึงน่าเป็นห่วง ควรส่ง

ชุดวิทยากรหรือผู้นำจิตวิญญาณ เช่น พระ เข้ามาร่วมสร้าง

ภูมิคุ้มกันทางจติใจในสถานศกึษา เช่น จงัหวดัยโสธรดำเนนิการ

แล้วประสบความสำเรจ็ และโครงการ TO BE NUMBER ONE

ซึง่เปน็การวางรากฐานการปอ้งกนัยาเสพตดิในเยาวชน

๔) สถานบริการ ผู ้ว ่าราชการจังหวัดควรร่วมกัน

ขับเคล่ือนกับผู้บริหารสถานบริการให้มีโครงการสถานบรกิารสีขาว

ซึ่งปลอดยาเสพติดและอบายมุข

๕) สถานทีท่ำงาน แหลง่ทีมี่ปญัหายาเสพตดิ เช่น นิคม

อุตสาหกรรม แหลง่เศรษฐกจิ แหลง่ทอ่งเทีย่ว ฝากใหห้นว่ยงาน

ที่รับผิดชอบ เช่นอุตสาหกรรมจังหวัด แรงงานจังหวัดบูรณาการ

ร่วมกนั ในสว่นโครงการโรงงานสขีาว ควรมกีารจดักิจกรรมอยา่ง

ต่อเน่ือง เช่น ควรตรวจสอบทกุป ีปีละ ๑-๒ คร้ัง

- ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ต้องเป็นแกนนำ

ในการบูรณาการ วางแผนให้ขับเคลื่อนไปได้ ให้เกิดผลอย่างมี

ประสิทธิภาพ ใช้วัดผลการดำเนินงานภายใน ๖ เดือน (๓๐ กันยายน

๒๕๕๕)

- ก่อนลงนาม MOU ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถ

ตรวจสอบข้อมูลของ ปปส. เพื่อปรับข้อมูลให้ตรงตามความ

เป็นจริงได้

- ทกุอำเภอตอ้งมศูีนย์แจง้เหตุ

- ใช้หอกระจ่ายข่าวในหมู่บ้านในการสร้างจิตสำนึก

ปรับปรุงหอกระจายข่าวในหมู่บ้านให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

- สร้างบคุลากรของ อปท. ใหมี้จิตสำนกึ และเหน็ความ

สำคัญในการแกปั้ญหายาเสพตดิ

๒. พล.ต.อ.วัชรพล ประสานราชกจิ รอง ผบ.ตร.

แผนสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมและประชาชน โดยมี

เป้าหมายวา่

- ตำรวจทุกนายต้องไม่ไปเกี่ยวข้องหรือเสพยาเสพติด

โดยดำเนินการตรวจสอบสารเสพติดในกลุ่มตัวอย่างในสังกัด

บช.ปส.ทุกสถานี หากพบจะดำเนินการตามกฎหมาย และนำตัว

เข้าบำบัดรักษา

- โครงการตำรวจ D.A.R.E. เป็นการสร้างความรู ้ความ

เข้าใจใหแ้กก่ลุ่มเส่ียง (นักเรยีนช้ัน ป.๖) ใหรู้จ้กัปฏเิสธการใชย้า

และความรุนแรง โดยหากสามารถอบรมคร ูD.A.R.E. ได้ ๓,๗๐๐

นาย ตามเป้าหมาย จะสามารถอบรมนักเรียนได้ประมาณ

๓๐๐,๐๐๐ คนต่อเดือน ในการอบรมครู D.A.R.E. ๑ คน

ใช้งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ขอความรว่มมอืจาก อปท. ใหก้าร

สนับสนุนครู D.A.R.E. ให้เข้าไปอบรมนกัเรียนในพ้ืนท่ี โดยขอรับ

การสนับสนุนค่าตอบแทนวทิยากร ช่ัวโมงละ ๓๐๐ บาท เพ่ือนำไป

เป็นค่าพาหนะของวิทยากร
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- ตำรวจชุมชน เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง โดยมียุทธศาสตร์ในการดำเนินการ

อย่างนอ้ย ๑ สถานี ต่อ ๑ ชุมชน โดยมข้ัีนตอนการดำเนนิการ

“หาแนวร่วม สร้างแนวคิด ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหา

ประเมนิผล”

- แผนหลกั : ด้านการปราบปราม โดยมเีปา้หมายตาม

ยุทธศาสตร ์๔ เปา้หมาย ดังนี้

๑) ปราบปรามกลุม่ผูค้า้ทกุระดบัในทกุจงัหวดั ดังน้ี

- เครือข่าย และนักค้ารายสำคัญ เป้าหมาย ๖๖ เครือข่าย

- นักค้ายาเสพตดิ ๖๐,๐๐๐ ราย ขณะนีด้ำเนินการแลว้

๑๔,๐๗๕ ราย

- ผูต้อ้งหาคา้งเกา่ ๔,๘๘๗ ราย ขณะนีด้ำเนินการแลว้

๕๘๓ ราย

๒) ยึดทรพัย์คดียาเสพตดิ

๓) ลดปจัจยัการคา้ยาเสพตดิในเรอืนจำ

๔) ดำเนินการต่อเจ้าหน้าที ่ของรัฐที ่ถูกกล่าวหาว่า

เก่ียวข้องกับยาเสพติด

ซึ่งในเป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละเป้าหมาย สตช.

จะกำหนดดัชนีผลการดำเนินการเพ่ือเป็นตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน

ของเจา้หนา้ท่ี ในการนีไ้ดม้อบหมายภารกจิใหแ้ก่สำนักงานตำรวจ

ภูธรทุกแห่งแล้ว

สำนักงาน ศพส.มท.

ส่วนกจิการพเิศษ สนผ.สป.

โทร. ๐-๒๒๒๖-๐๑๙๘ โทร.มท.๕๐๖๒๐-๓

๓. นพ. อภิชัย มงคล รองปลดักระทรวงสาธารณสขุ

- ยึดหลกัผูเ้สพ ผูต้ดิ คอืผูป้ว่ยทีต่อ้งไดร้บัการบำบดั

รักษา โดยยทุธศาสตรพ์ลังแผน่ดินเอาชนะยาเสพตดิ กำหนด ๗

แผนงาน แผนงานทื ่๒ การแกไ้ขปญัหาผูเ้สพผูต้ดิ โดยกำหนด

ตวัชีว้ดัผูเ้สพตดิไมเ่กิน ๓ ตอ่ ๑,๐๐๐ คน และไมใ่หเ้พ่ิมจำนวน

ผู้เสพติดใหม่เกินกว่า ๒๐% โดยใช้ระบบการบำบัดท้ังโดยสมัครใจ

และไม่สมัครใจ การบังคับบำบัดไม่เป็นปัญหา แต่ในระบบ

สมัครใจที่กำหนดเป้าหมายไว้ ๓๓๐,๐๐๐ คน ไม่เป็นไปตาม

เปา้หมาย แมว้า่สำนักหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาตไิดเ้ตรยีมความ

พร้อมในการบำบัดรักษา ทั้งในด้านงบประมาณ

- การจดัค่ายปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ๑ อำเภอ ๑ ค่าย

รวม ๙๒๘ ค่ายใน ๙๒๘ อำเภอ ขณะนีมี้ความพรอ้ม ๗๐๐ กวา่

ค่าย สำหรับอำเภอที่มีจำนวนผู้เสพผู้ติดน้อย ก็สามารถรวม

สองอำเภอเป็นค่ายเดียวกันได้ โดยกำหนดระยะเวลาการอบรม

๘ คืน ๙ วัน กระทรวงสาธารณสุขได้จัดเตรียมอบรมวิทยากร

๕ คนต่อหนึ่งค่ายบำบัด รวม ๔,๖๐๐ กว่าคน โดยได้รับการ

สนับสนนุด้านงบประมาณจาก ป.ป.ส.

- การนำเสนอควรทำเป็น GIS โดยมีพ้ืนท่ีสีเขียว สีน้ำเงิน

สีแดง แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินฯ

โดยยึดหลักความพึงพอใจของประชาชนเป็นสำฃัญ

- ปญัหายาไอซมี์ความรนุแรงขึน้ ย่ิงคนเสพยาไอซเ์พ่ิม

ปัญหาอาชญากรรมยิ่งเพิ่มขึ้น ต้องร่วมกันป้องกันทุกฝ่าย เช่น

การมศูีนย์มัสยิด ซึง่ทำหนา้ทีเ่หมอืนค่ายฟ้ืนฟู บำบดั

- การปอ้งกนัไมใ่หผู้เ้สพกลับมาเสพอกีตอ้งใชก้ารออก

กำลังกาย โดยจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ครั้งละครึ่งชั ่วโมง

วันเว้นวัน

- โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการที่

พ่อแมอ่ยากใหลู้กเข้ารว่มมาก ซึง่ควรนำมาประยกุตกั์บคา่ยฟ้ืนฟู

ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการบำบัดมีแรงจูงใจ โดยมีกระบวนการต่อเน่ือง

ต่อจากนัน้ เช่น การฝกึอาชีพ
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การที ่ร ัฐมีบทบาทเกี ่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของ

ประชาชนมากขึ้น จึงต้องจัดทำบริการสาธารณะ ซึ่งการจัดทำ

บริการสาธารณะนั้นในบางครั้งก็มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการ

ดำเนินการ จึงทำให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เป็นสิ่งจำเป็น

ในการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นที่ยอมรับกันว่าประโยชน์ของ

มหาชนย่อมอยู่เหนือกว่าประโยชน์ของเอกชน บางกรณีเอกชน

ต้องสละประโยชน์ของตนให้แก่รัฐและรัฐต้องเลือกวิธีการท่ีจะทำให้

ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด และความเดือดร้อนที่ประชาชน

ได้รับนั้น รัฐต้องหาทางชดใช้ความเสียหายให้กับประชาชน เช่น

ในกรณีที่รัฐมีความจำเป็นที่จะต้องเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของ

ประชาชน รัฐก็ต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินของประชาชน แต่

อย่างไรก็ตามถึงแม้สิทธิในทรัพย์สินของประชาชนจะได้รับการรับรอง

ตามที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ แต่ถ้าหากรัฐมีความจำเป็นที่

จะตอ้งไดม้าซึง่ทรพัย์สินของประชาชนเพือ่จดัทำบรกิารสาธารณะ

เพื่อประโยชน์ส่วนรวม การดำเนินงานของรัฐย่อมต้องกระทบถึง

สิทธใินทรพัย์สินของประชาชน รฐัหรอืฝา่ยปกครองกจ็ะตอ้งตรา

การคืนอสังหาริมทรัพย์ท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์

ตามวัตถุประสงค์ในการเวนคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท

นายกฤดิธาดา  จารสุกุล
๑

กฎหมายข้ึนเพ่ือบังคับใช้ การออกกฎหมายมาบังคับใช้น้ีมีลักษณะ

เป็นการใช้อำนาจมหาชน และทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของการใช้

อำนาจมหาชนเพื่อจัดทำบริการสาธารณะซึ่งในขณะเดียวกันก็ให้

ความคุม้ครองกรรมสทิธิข์องประชาชน รวมทัง้การรบัรองอำนาจ

ของภาครัฐตามรัฐธรรมนูญ และการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน

ของผูถู้กเวนคืนด้วย

๑ 
นิติกรชำนาญการพเิศษ สำนักงานทีป่รกึษากฎหมาย สำนักงานปลดักระทรวงมหาดไทย
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การใช้อำนาจเวนคืนที่ดินของประชาชนมาเป็นของรัฐ

เพื ่อจัดบริการสาธารณะ จึงปรากฏขึ้นในระบบกฎหมายของ

ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย การใช้อำนาจเวนคืนจึงเป็น

การแสดงออกลักษณะหนึ่งของการมีอธิปไตยของรัฐ และโดย

การใช้อำนาจเช่นนี้มีผลเป็นการพรากกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของ

ประชาชนพลเมือง ดังนั้นการใช้อำนาจเวนคืนจึงต้องถือเป็น

ข้อยกเว้นของหลักที่ว่าสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลย่อมได้รับการ

คุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญ ซ่ึงในรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตย

ส่วนใหญ่รวมทั้งประเทศไทยด้วย ต่างก็บัญญัติไว้ตรงกันว่า

การเวนคืนทรัพย์สินของบุคคลต้องเป็นไป เพ่ือประโยชน์สาธารณะ

ซึง่ก็ตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานของหลกัการทีว่า่ประโยชนส์าธารณะ ย่อม

อยู่เหนือกว่าประโยชน์ของเอกชน ดังนั้น การใช้อำนาจมหาชน

ของรัฐ เพื่อจัดทำบริการสาธารณะซึ่งในขณะเดียวกันก็ให้ความ

คุ้มครองกรรมสิทธิ์ของประชาชน รวมทั้งการรับรองอำนาจของ

ภาครัฐตามรัฐธรรมนูญ และการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของ

ผู้ถูกเวนคืนด้วย
๒

แนวทางการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.

๒๕๓๐ เป็นกฎหมายกลางท่ีหน่วยงานของรัฐใช้บังคืบในการเวนคืน

ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของประชาชน เพื่อนำไปดำเนินกิจการ

ใดๆ เพ่ือการอันเป็นสาธารณูปโภคหรือการอันจำเป็นในการป้องกัน

ประเทศหรอืการไดม้าซึง่ทรพัยากรธรรมชาตหิรอืเพ่ือการผงัเมอืง

หรือเพื่อการพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรมหรือเพื่อการ

ปฏริปูทีดิ่นหรอืเพ่ือประโยชนส์าธารณะอยา่งอืน่ กฎหมายฉบบันี้

ได้ตราขึ ้นใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติว ่าด้วยการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๔๙๗ สาระสำคัญของกฎหมายได้กล่าวถึง

วิธีการและขั้นตอนในการเวนคืนที่ดินเพื่อให้รัฐได้มาซึ่งที่ดินหรือ

อสังหาริมทรัพย์ของประชาชน การกำหนดค่าทดแทนการเวนคืน

รวมทั้งการให้สิทธิแก่ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรืออสังหา-

ริมทรพัย์ ในการเรยีกรอ้งคา่ทดแทนการเวนคนืทีดิ่นและอสงัหา-

ริมทรัพย์อย่างเป็นธรรม โดยหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตาม

ข้ันตอนวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด ในทางกลับกัน หากรัฐไม่มีความ

จำเป ็นที ่จะใช ้อส ังหาร ิมทร ัพย์ท ี ่ถ ูกเวนคืนเหล่าน ั ้นแล้ว

การเก็บรักษาอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นไว้เป็นของรัฐย่อมไม่มี

ประโยชน์อีกต่อไป การคืนอสังหาริมทรัพย์ท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ตาม

วตัถปุระสงคใ์นการเวนคนืใหเ้จา้ของหรอืทายาทเดมิ ถือเปน็เรือ่ง

การคุ้มครองและรับรองสิทธิในทรัพย์สินของประชาชน จึงเป็น

เรื่องที่รัฐต้องตระหนักไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากระบวนการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ของประชาชน กฎหมายฉบับนี้มิได้บัญญัติ

เกี่ยวกับกรณีที่รัฐมิได้ใช้ประโยชน์ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ตาม

วัตถุประสงค์ในการเวนคืน รวมทั้งขั้นตอนหรือกระบวนการคืน

อสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาท ซึ่งเป็นปัญหาต่อการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานภายในสังกัดและกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย

อาทิเช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร องค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ินต่าง ๆ การประปานครหลวง เป็นต้น

การคืนที ่ดินและอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของเดิม

และทายาท

รัฐธรรมนญู แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑

มาตรา ๓๓ รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔

มาตรา ๓๔ รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๔๙ และ รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช

๒
 บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ.  ๒๕๓๗. กฎหมายมหาชน วิวัฒนาการทางปรชัญาและลกัษณะของกฎหมาย. กรงุเทพฯ:นิติธรรม.



   
     
 ๒๐

๒๕๕๐ มาตรา ๔๒
๓
 ได้บัญญติัไวใ้นทำนองเดยีวกันว่า “กฎหมาย

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและกำหนด

ระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดแจ้ง ถ้ามิได้ใช้เพื่อ

การนัน้ ภายในระยะเวลาทีก่ำหนดดงักลา่วตอ้งคนืใหเ้จา้ของเดมิ

หรือทายาท” และ “การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือ

ทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไปให้

เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”

แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งสามฉบับ

ข้างต้นได้บัญญัติเรื ่องการคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ให้แก่

เจ้าของเดิมและทายาทในกรณีท่ีรัฐมิได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์

ของการเวนคืนตามระยะเวลาท่ีกำหนด และการเรียกคืนค่าทดแทน

ที่ชดใช้ให้แก่เจ้าของที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ไป โดยในการ

ดำเนินการในเรือ่งดงักลา่วใหเ้ปน็ไปตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ ย่อม

แสดงว่าตราบใดท่ียังไม่มีการตรากฎหมายในลำดับรองเพ่ือกำหนด

รายละเอียดและวิธีการในเร่ืองการคืนอสังหาริมทรัพย์ท่ีรัฐเวนคืนไป

และไม่ได้ใช้ประโยชนต์ามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาทีก่ำหนด

คืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท ตลอดจนการเรียกคืนค่าทดแทนที่

รัฐชดใช้ให้แก่ผู้ถูกเวนคืน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว

ย่อมไม่อาจเกิดผลในทางปฏบัิติได้ ซ่ึงในปัจจุบันรัฐก็ยังมิได้มีการ

ตรากฎหมายในเร่ืองดังกล่าวข้ึนบังคับใช้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด

แนวทางปฏิบ ัต ิของหน่วยงานในการคืนที ่ด ินและ

อสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของเดิมและทายาท

เมื่อยังไม่มีการตรากฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์การคืน

อสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาท และการเรียกคืนค่า

ทดแทนที่ชดใช้ไป การใช้สิทธิของประชาชนจึงต้องใช้สิทธิทาง

ศาล และศาลฎีกาก็ได้วินิจฉัยไว้ว่า ตามหลักกฎหมายในเรื่อง

เสรีภาพบริบูรณ์ในทรัพย์สินโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับกรรมสิทธิ์

ในอสังหาริมทรัพย์นั้นได้เป็นที่ยอมรับนับถือกันมาตลอด แม้

ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ว่า การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

ย่อมกระทําเพื่อกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์

ส่วนรวมเท่านั ้น ฉะนั ้น กฎหมายที ่บังคับเวนคืนจึงได้ระบุ

วัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนไว้โดยชัดแจ้งและเนื่องด้วยเหตุนี้

๓
 มาตรา ๔๒ การเวนคนือสังหารมิทรพัย์จะกระทำมไิด ้เวน้แตโ่ดยอาศยัอำนาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย เฉพาะกจิการ

ของรฐัเพ่ือการอันเป็นสาธารณปูโภค การอันจำเปน็ในการปอ้งกันประเทศ การไดม้าซ่ึงทรพัยากรธรรมชาต ิการผงัเมอืง การส่งเสรมิ

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน การอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งทาง

ประวัติศาสตร์ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจน

ผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การกำหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งต้องกำหนดให้อย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด

การได้มา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ความเสียหายของผู้ถูกเวนคืนและประโยชน์ที่รัฐและผู้ถูกเวนคืนได้รับจากการใช้สอย

อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้

ให้ชัดแจ้ง ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวต้องคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท

การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไป ให้เป็นไปตามที่

กฎหมายบญัญติั



   
     
  ๒๑

เมื ่ออสังหาริมทรัพย์ที ่เวนคืน มานั ้นมิได้ใช้ประโยชน์ตาม

วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้และเมื่อในกฎหมายนั้นๆ มิได้บัญญัติไว้

เป็นอย่างอ่ืน รัฐบาลหรอืบุคคลผู้มีหน้าท่ีในการนัน้ก็ชอบทีจ่ะตอ้ง

โอนคืนอสังหาริมทรัพย์ส่วนท่ีมิได้ใช้ให้แก่ผู้ถูกเวนคืน (คำพิพากษา

ฎีกาที่ ๒๒๒/๒๔๙๕) หรือกรณีกรมทางหลวงชนบทได้ตรา

พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที ่ด ินในบริเวณที ่ท ี ่จะเวนคืน

ประกอบกบัไดมี้ประกาศสาํนักนายกรัฐมนตรเีป็นท่ีมีความจาํเป็น

โดยเรง่ด่วน และเจา้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย

ไดดํ้าเนินการโอนกรรมสทิธิใ์นอสงัหารมิทรพัย์ใหแ้กร่ฐัและไดร้บั

เงินค่าทดแทนไปแล้ว อันเป็นขั้นตอนหนึ่งในการดําเนินการ

เวนคนือสังหารมิทรพัย์ แตก่รณน้ีีมิไดมี้การออกกฎหมายเวนคนื

อสังหาริมทรัพย์จึงไม่มีการกําหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์

ไว้ให้ชัดแจ้ง กรณีจึงไม่ต้องด้วยเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔๙ วรรคสาม การที่กรมทางหลวง

ชนบทจะคืนที ่ดินให้เจ้าของที ่ดินเดิมหรือทายาทจึงไม่อาจ

กระทําได้เพราะที่ดินตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภท

ทรพัย์สินสําหรบัพลเมอืงใชร่้วมกนัตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แหง่

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดินจะโอนแก่กันมิได้ตามมาตรา ๑๓๐๕ แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่กรมทางหลวงชนบทจะโอน

กรรมสิทธิ ์ในที ่ดินดังกล่าวให้เจ้าของที ่ดินเดิมหรือทายาท

จึงตอ้งดาํเนินการตามขอ้ยกเวน้ของมาตรา ๑๓๐๕ แหง่ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ โดยวิธีเสนอร่างพระราช

บญัญตัเิพ่ือโอนทีดิ่นดังกลา่ว (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา

เร่ืองเสรจ็ที ่๕๐๐/๒๕๔๙)

นอกจากนี้การคืนอสังหาริมทรัพย์ที ่ถูกเวนคืนตาม

กฎหมายว่าด้วยเวนคืน ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท มีหลักเกณฑ์

บางประการปรากฎตามกฎกระทรวง ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
๔

ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดย

อนุโลม เน่ืองจากอสงัหารมิทรพัย์ทีถู่กเวนคนื ถือเปน็ทีร่าชพสัดุ
๕

ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ถีอกรรมสิทธิ์ ตามมาตรา ๕
๖
 แห่ง

พระราชบญัญติัท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘

๔
 ข้อ ๒ การโอนกรรมสทิธิท์ีร่าชพสัดุทีมิ่ใชท่ีดิ่นทีเ่ปน็สาธารณสมบตัขิองแผน่ดินทีใ่ชเ้พ่ือประโยชนข์องแผน่ดินโดยเฉพาะ

จะกระทำได้แต่โดยการขาย การแลกเปลี่ยน หรือการใช้และจะต้องได้รับอนุมัติจาคณะรัฐมนตรีก่อน เว้นแต่การโอนกรรมสิทธิ์เพื่อ

ประโยชนใ์นการดำเนนิการตามกฎหมายดงัตอ่ไปนี ้ ใหด้ำเนนิการไดเ้มือ่กระทรวงการคลงัใหค้วามยนิยอมแลว้

(๑) กฎหมายวา่ด้วยการปฏริปูทีดิ่นเพ่ือเกษตรกรรม

(๒) กฎหมายวา่ด้วยการเวนคนือสังหารมิทรพัย์

การใชท่ี้ราชพัสดุจะกระทำไดเ้ฉพาะเพือ่การศาสนา การสาธารณกศุล หรอืการสาธารณประโยชนอ์ย่างอ่ืน หรอืการโอนคนื

ใหแ้ก่ผู้ยกให้

๕
 มาตรา ๔ ท่ีราชพัสดุ หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด เว้นแต่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ดังต่อไปนี้

(๑) ทีดิ่นรกรา้งวา่งเปลา่ และทีดิ่นซึง่มผีูเ้วนคนืหรอืทอดทิ้งหรอืกลับมาเปน็ของแผน่ดินโดยประการอืน่ตามกฎหมายทีดิ่น

(๒) อสังหาริมทรัพย์สำหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ

ทางหลวง ทะเลสาบ

ส่วนอสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลและขององค์การปกครองท้องถิ่นไม่ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ

๖
 มาตรา ๕ ใหก้ระทรวงการคลงัเปน็ผู้ถือกรรมสทิธิท่ี์ราชพัสดุ บรรดาทีร่าชพัสดุท่ีกระทรวง ทบวง กรมใด ได้มาโดยการ

เวนคืนหรือการแลกเปลีย่นหรือโดยประการอืน่ ให้กระทรวงการคลงัเข้าถือกรรมสิทธ์ิในท่ีราชพัสดุน้ัน ท้ังน้ี ยกเว้นท่ีดินท่ีได้มาโดยการ

เวนคนืตามกฎหมายวา่ด้วยการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม
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ในกรณกีารเวนคืนอสังหารมิทรัพย์โดยองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ และรฐัวสิาหกจิ เม่ือมีการเวนคนืตามกฎหมายแลว้

กรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์ตกเป็นขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่หรอืรฐัวสิาหกจิ แลว้แตก่รณ ีมิไดเ้ปน็กรรมสทิธิข์อง

กระทรวงการคลัง ซึ่งถือเป็นที่ราชพัสดุ เฉกเช่นการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์โดยหน่วยงานของรัฐทั่วไป ดังนั้น การคืนที่ดิน

และอสงัหารมิทรพัย์ใหแ้กเ่จา้ของเดมิและทายาทกรณกีารเวนคนื

อสังหารมิทรพัย์โดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และรฐัวสิาหกจิ

จงึเปน็ไปตามระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุฯ ของหนว่ยงานนัน้ ๆ

แนวทางการเพิม่เติมบทบัญญัติกฎหมายการคืนท่ีดินและ

อสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของเดิมและทายาทให้เป็นไป

ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ศึกษาคนคว้า

ในประเด็นเรื ่องนี้และเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนให้

คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ที่ซึ่งมีวัตถุประสงค์ไป

ในทางการกำหนดรูปแบบและเนื้อหาสาระของบทบัญญัติของ

กฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยมี

เนื้อหาสาระดังนี้
๗

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

(ฉบบัที ่ ..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ..... ท่ีเพ่ิมบทบัญญัติว่าด้วย การคืนอสังหาริมทรัพย์

ให้เจ้าของเดิมหรือทายาท น้ัน ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

กฤษฎีกา (คณะท่ี ๗) แล้ว ในช้ันน้ีอยู่ระหว่างการให้ความเห็นชอบ

ของคณะรฐัมนตร ีหากคณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบแลว้ ก็จะ

เสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาต่อไป ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

มีรายละเอยีดดังนี้

“มาตรา .. ใหเ้พ่ิมความตอ่ไปนีเ้ปน็หมวด ๓/๑ การคนื

อสังหารมิทรพัย์ใหเ้จ้าของเดิมหรอืทายาท มาตรา ๓๒/๑ มาตรา

๓๒/๑ มาตรา ๓๒/๓ มาตรา ๓๒/๔ มาตรา ๓๒/๕ และมาตรา

๓๒/๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

พ.ศ. ๒๕๓๐

หมวด ๓/๑

การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาท

มาตรา ๓๒/๑ ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนภายใน

ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

ให้รัฐคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาท

มาตรา ๓๒/๒ การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิม

หรือทายาทตามมาตรา ๓๒/๑ ให้เจ้าของเดิมหรือทายาทที่ถูก

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ยื่นคำขอคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้

ภายในสิบปีนับแต่วันที่ครบระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์

ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

มาตรา ๓๒/๓ การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิม

หรือทายาทตามมาตรา ๓๒/๑ ให้เจ้าหน้าท่ีประกาศภายในหน่ึงร้อย

แปดสิบวันนับแต่วันที่ครบระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์

ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ณ

สถานทีต่ามมาตรา ๗ หรอืสถานทีอ่ื่นตามทีเ่หน็สมควรใหเ้จา้ของ

เดิมหรือทายาททราบวา่อสังหาริมทรัพย์ท่ีถูกเวนคืนมาน้ันรัฐไม่ได้

นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนภายในระยะเวลา

ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้

๗
 นายนพดล เภรฤีกษ ์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
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เจ้าของเดิมหรือทายาทแจ้งมายังเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการขอรับ

คืนอสังหาริมทรัพย์นั้นต่อไป

มาตรา ๓๒/๔ การกำหนดค่าทดแทนที่ชดใช้ไปเพื่อ

การเวนคืน ให้คิดจากเงินค่าทดแทนท่ีเจ้าของเดิมหรือทายาทได้รับ

ไปจากเจ้าหน้าที่

มาตรา ๓๒/๕ เมื่อเจ้าของเดิมหรือทายาทแจ้งมายัง

เจ้าหน้าท่ีเพ่ือขอรับคืนอสังหาริมทรัพย์น้ันและตกลงชำระค่าทดแทน

ท่ีชดใช้ไปเพ่ือการเวนคืนท่ีได้รับไปจากเจ้าหน้าท่ีให้มีการทำสัญญา

ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีตกลงชำระค่าทดแทนท่ีชดใช้ไปดังกล่าว

และให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีหนังสือ

แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ตามประมวลกฎหมายที่ดินทราบ และให้พนักงานเจ้าหน้าที ่

ดังกล่าวดำเนินการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดง

สิทธิในที่ดินโดยให้ถือว่าเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ตามกฎหมาย และให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าอากร

แสตมป์

มาตรา ๓๒/๖ ในกรณีที ่เจ้าหน้าที ่หรือผู ้ซึ ่งได้รับ

มอบหมายจากเจ้าหน้าที่และเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ

ด้วยกฎหมายสามารถตกลงซือ้ขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะถูกเวนคืน

กันได้ระหว่างใช้บังคับพระราชกฤษฎกีากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณ

ท่ีท่ีจะเวนคืนท่ีออกตามมาตรา ๖ หากปรากฏวา่ต่อมารัฐไม่มีความ

จำเป็นที่จะต้องใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นเพื่อประโยชน์

ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนอีกต่อไป ให้รัฐคืนอสังหาริมทรัพย์

ให้เจ้าของเดิมหรือทายาท

การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาทตาม

วรรคหนึง่ ใหเ้จา้หนา้ทีป่ระกาศภายในหนึง่รอ้ยแปดสบิวนันับแต่

วันที่รัฐไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์

น้ัน เพ่ือประโยชนต์ามวตัถปุระสงคข์องการเวนคนืตามวรรคหนึง่

อีกต่อไป ณ สถานท่ีตามมาตรา ๗ หรือสถานท่ีอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร

ใหเ้จา้ของเดมิหรอืทายาทนัน้ทราบ เพ่ือใหเ้จา้ของเดมิหรอืทายาท

แจ้งมายังเจ้าหน้าท่ีเพ่ือดำเนินการขอรับคืนอสังหาริมทรัพย์น้ันต่อไป

การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาทตาม

วรรคหนึง่ ใหเ้จา้ของเดมิหรอืทายาทยืน่คำขอคืนอสังหารมิทรพัย์

ได้ภายในสิบปีนับแต่วันที่ได้มีการประกาศตามวรรคสอง

ในการกำหนดค่าทดแทนที่ชดใช้ไปเพื ่อการเวนคืน

ให้คิดจากเงินค่าทดแทนที่เจ้าของเดิมหรือทายาทได้รับไปจาก

เจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าของเดิมหรือทายาทได้แจ้งมายังเจ้าหน้าที่เพื่อ

ขอรับคืนอสังหาริมทรัพย์นั้นและตกลงชำระค่าทดแทนที่ชดใช้ไป

เพื่อการเวนคืนที่ได้รับไปจากเจ้าหน้าที่ ให้มีการทำสัญญาภายใน

หกสิบวันนับแต่วันที ่ตกลงชำระค่าทดแทนที ่ชดใช้ไป และ

ดำเนินการแก้ไขหลักฐานทางทะเบยีนในหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน

ตอ่ไป โดยใหน้ำมาตรา ๓๒/๕ มาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม”

จากการศึกษาร่างกฎหมายฉบับนี้ ผู้เขียนเห็นว่ายังมี

ประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นที่ไม่ปรากฏในร่างกฎหมาย

ฉบับน้ี ได้แก่ สิทธิตามกฎหมายของทายาทของเจา้ของเดิมท่ีจะขอ

คืนอสังหาริมทรัพย์เป็นมรดกหรือไม่ เพียงใด ทายาทที่มีสิทธิ

ขอคืนอสังหาริมทรัพย์นั ้นมีความหมายเพียงใด การขอคืน

ทรัพย์สินเฉพาะรายเช่น มีการประกาศคืนที่ดินหลายแปลงแต่มี

เจา้ของทีดิ่นเดิมรอ้งขอคนืทีดิ่นของตนเพยีงแปลงเดยีว ซึง่ทำให้

ท่ีดินท่ีประกาศคืนแก่เจ้าของท่ีดินเดิมแปลงอ่ืน ๆ  เสียรูปแปลงหรือ

ไมเ่อ้ือต่อการใชป้ระโยชนอ่ื์น ๆ น้ันจะทำไดห้รอืไม ่เพียงใด การ

คำนวณจำนวนเงินค่าทดแทนที่เจ้าของเดิมหรือทายาทจะต้อง

ส่งคืนให้รัฐน้ันควรกระทำในรูปแบบมติของคณะกรรมการและควร

กำหนดให้มีการใช้สิทธิอุทธรณ์จำนวนเงินที่กำหนดนั้นด้วย
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เป็นภาวะที ่กล้ามเนื ้อ

หดเกร็งเองโดยที่ร่างกายไม่ได้

ส่ังให้เกร็ง หรือหดตัวแต่กล้ามเน้ือ

น้ันหดเกรง็เองเปน็ระยะเวลาหนึง่

ร ่างกายไม่สามารถควบคุมให้

กล้ามเนื้อมัดนั้นๆ คลายตัวหรือ

หย่อนลงได้ ถ้าหากไม่ได้รับการ

ปฏิบัติที่ถูกต้อง กล้ามเนื้อที่เป็นตะคริวหรือหดเกร็งจะค่อยๆ

คลายตัวทีละน้อยไปเอง แต่กว่าจะหาย คนที่เป็นตะคริวก็จะมี

ความเจ็บปวดค่อนข้างมาก โดยทั่วไปตะคริวมักเกิดไม่เกิน

สองนาที แต่อาจมีบางรายเกิดนานได้ถึงห้านาทีหรือนานกว่านั้น

ในบางรายอาจเกิดบ่อยจนทำให้เกิดความทุกข์ทรมานได้ โดย

ท่ัวไปตะครวิมักเกิดในผู้สูงอายุ และเกิดในตอนกลางคืน แต่ก็อาจ

เกิดในคนอายุน้อย และเกิดได้ทุกเวลา อาการน้ี ถึงแม้จะไมส่่งผล

เสียถึงแกชี่วติ แตอ่าจกอ่ใหเ้กิดอันตรายไดถ้้าเกิด ระหวา่งวา่ยน้ำ

หรอืขับรถ อาจทำใหเ้กิดอุบตัเิหตไุด้

ทำอยา่งไรใหห้าย เมือ่เปน็ตะครวิ

การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ คือ การค่อยๆ เหยียดกล้าม

เนื้อมัดนั้นๆ อย่างนุ่มนวล จนกระทั่งหายปวดเกร็ง อาจใช้เวลา

ประมาณ ๑ - ๒ นาที แล้วลองปลอ่ยมือดูว่ายังเกร็งอยู่หรือไม่  ถ้า

μÐ¤ÃÔÇ (muscle cramps)

ยังเกร็งอยู่ให้ทำซ้ำอีกจนกระทั่งไม่มีอาการ ไม่ควรบีบนวดแรงๆ

ขณะกล้ามเนื้อเกร็งตัว เนื่องจากอาจทำให้กล้ามเนื้อเจ็บและเป็น

ตะคริวซ้ำได้อีก การใช้น้ำอุ่นหรือกระเป๋าน้ำร้อนประคบจะเปน็การ

ขยายเส้นเลือดทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นทำให้อาคารตะคริวดีขึ้น

ถ้าเป็นตะคริวที่น่อง : ให้เหยียดขาข้างที่เป็นตะคริว

ใหต้รง ใช้มือข้างหนึง่ประคองสน้เทา้ และอกีข้างหนึง่ค่อยๆ ดัน

ปลายเทา้ข้ึนลงใหเ้ตม็ทีอ่ย่างชา้ๆ ประมาณ ๕ นาท ีและนวดเบาๆ

ที่น่อง หรืออาจทาครีมหรือน้ำมัน เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของ

เลือดบริเวณน้ัน
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ถ้าเป็นตะคริวที่ต้นขา : ให้เหยียดขาข้างที่เป็นตะคริว

ให้ตรง ใช้มือข้างหนึ่งประคองส้นเท้า และอีกข้างหนึ่งกดลงบน

หวัเขา่ จากนัน้ค่อยๆ นวดบรเิวณทีเ่ปน็ตะครวิเบาๆ

ถ้าเปน็ตะครวิทีน่ิว้เทา้ : ใหเ้หยยีดน้ิวเทา้ใหต้รง และ

ลุกข้ึนยืนเขย่งเทา้ จากนัน้ค่อยๆ นวดบรเิวณนิว้เทา้เบาๆ

ถ้าเปน็ทีน่ิว้มอื : ใหเ้หยยีดน้ิวมอืออก แลว้คอ่ยๆ นวด

บริเวณน้ิวมือเบาๆ

การป้องกัน

๑. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพราะตะคริว

มักเกิดในผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ หรือคนที่ขาดการออกกำลังกาย

ที่ดีพอ

๒. การฝึกการยืดกล้ามเน้ือบ่อยๆ อาจลดโอกาสการเกิด

ตะคริวได้ เช่น ท่ีน่องอาจทำได้โดยการกระดกเท้าข้ึนลง หรือเอามือ

ทีม่า : วารสารเสรมิสร้างสขุภาพ มูลนิธิส่งเสรมิสุขภาพ (ม.ส.ส.) แหง่ศนูย์แพทยพั์ฒนา ปทีี ่๙ ฉบบัที ่๓๔ เมษายน –

มิถุนายน ๒๕๕๓ หนา้ ๘ - ๙ สนับสนนุข้อมูลโดย : นพ.วรวฒิุ เจรญิศริิ ศูนย์ข้อมลูสุขภาพกรงุเทพ และ www.awa.aia.co.th

แตะปลายเท้าขณะเหยียดเข่า ปั่นจักรยานอยู่กับที่ หรือยืนบน

ส้นเท้าห่างผนงั ๑ ฟุต แล้วเอามือทาบผนงัและคอ่ยๆ เหยียดแขน

ออกเพ่ือยึดกล้ามเน้ือประมาณ ๓๐ วนิาท ีแลว้ทำใหมเ่ปน็ตน้

๓. ถ้าออกกำลังกายหนักควรด่ืมน้ำและเกลือแร่ทดแทน

ให้เพียงพอ

๔. ควรพกัผอ่นใหเ้พียงพอ

๕. รับประทานอาหารใหค้รบ ๕ หมู่

๖. ผูสู้งอายคุวรคอ่ยๆ ขยับแขนขาชา้ๆ และหลกีเล่ียง

อากาศเย็นมากๆ

๗. สวมรองเท้าที่พอเหมาะและอาจใส่ถุงเท้าตอนนอน

เพื่อป้องกันการเกร็งของเท้า

๘. ในรายที่เป็นบ่อยๆ ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ

ตะคริว

งานตรวจสอบภายใน คือ การประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น ช่วยให้

ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ และปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลของ

ส่วนราชการ เพ่ือสนับสนนุและสง่เสรมิใหก้ารดำเนนิงานของสว่นราชการเปน็ไปอยา่งมีประสทิธภิาพ ประสทิธผิลยิง่ข้ึน ในอันท่ีจะ

ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับส่วนราชการ

กฎบตัรการตรวจสอบภายใน สำนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย



   
     
 ๒๖

จังหวัดชุมพร ร่วมกับ อำเภอพะโต๊ะ องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดชุมพร การท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชุมพร ขอเชิญเที่ยวงาน

“เทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์ ประจำปี ๒๕๕๕” ระหว่างวันท่ี

๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ คลองพะโต๊ะ ตำบลพะโตะ๊ อำเภอ

เทศกาลลอ่งแพพะโตะ๊เชงิอนรุกัษ์ จ.ชมุพร

“ดินแดนแห่งภูเขาเขียว เที่ยวล่องแพ แลหมอกปก น้ำตกงาม ลือนามผลไม้”

นี ่คือคำขวัญประจำอำเภอพะโต๊ะ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นดินแดนที ่หลากหลาย

อุดมสมบูรณ์ เต็มเปี่ยมไปด้วยอากาศอันแสนบริสุทธิ์ สัมผัสถึงไอเย็น แห่งธรรมชาติ

แห่งสายน้ำและขุนเขาที่โอบล้อมผู้มาเยือนให้ประทับใจมิรู้ลืม...”

พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เพื่อเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวล่องแพอำเภอ

พะโตะ๊ ใหเ้ปน็ทีร่บัรูข้องนกัทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและตา่งประเทศ

อำเภอพะโต๊ะเป็นอำเภอที่มีทรัพยากรทางด้านการ

ท่องเที่ยวที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ มีทัศนียภาพและวิถีชุมชนที่

งดงาม ผืนป่าในเขตอำเภอพะโต๊ะ เป็นแหล่งต้นน้ำหลายสายที่



   
     
  ๒๗

ไหลคดเคี้ยวมาตามขุนเขา สองฝั่งลำน้ำเป็นป่าดงดิบและสวน

ผลไม้ บางช่วงเป็นแก่งน้ำขนาดใหญ่ จึงมีการจัดกิจกรรมผจญภยั

ในคลองพะโตะ๊ตลอดทัง้ปี โดยเร่ิมต้ังแตค่ลองต้นน้ำ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ี

ป่าสมบูรณ์พบเห็นสัตว์ป่าที่น่าสนใจ ได้แก่ ค่างแว่นถิ่นใต้ ลิง

นกเงอืก หากนิอย่างอิสระในปา่ธรรมชาตริิมคลอง ผ่านมาอีกช่วง

หนึง่ จะเปน็สวนทเุรยีน สวนกาแฟ และสวนมงัคดุ

หากชอบเดินป่ายังมีการจัดเดินป่า ขึ้นไปชมป่าต้นน้ำ

และพักค้างแรมแบบ แค้มปิ้ง หรือขี่ช้างเที่ยวป่า ชมสวน มีการ

จดังานเทศกาลลอ่งแพพะโตะ๊ในระหวา่งเดอืนกุมภาพันธถึ์งเดอืน

เมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะแก่การล่องแพมากที่สุด พร้อมทั้ง

ล่องแพผจญภัย ในคลองพะโต๊ะ ดูค่างแว่นถิ่นใต้ ลิง นกเงือก

หากินอิสระในป่าธรรมชาติริมคลอง

นอกจากนั้นสามารถเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกับ

กลุ่มโฮมสเตย์บ้านคลองเรือซึ่งมีกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนที่

น่าสนใจ อาทิ เดินป่าศึกษาธรรมชาติเขานมสาวที่ได้ขึ้นชื่อว่า

ดินแดนแห่งสามทะเล ได้แก่ กลางคืนแลทะเลดาว ตื่นเช้าแล

ทะเลหมอก แดดออกแลทะเลป่า มีการจัดโปรแกรมทัวร์แบบ

๑ วัน และ ๒ วัน ๑ ค่ืน พร้อมทีพั่ก อีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ที่ทำการปกครองอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

โทรศพัท ์๐-๗๗๕๓-๙๐๔๐, ๐-๗๗๕๓-๙๒๔๐, ๐๘- ๑๙๗๙-๑๔๔๘, ๐๘-๒๓๒๖-๓๖๘๘, ๐๘-๕๔๗๒-๘๓๐๐

กระทรวงพาณิชย ์ โดย กรมการค ้าภายใน กำหนดให ้ป ี ๒๕๕๕ เป ็น

“ปีแห่งการรณรงค์บริโภคไข่ไก่” โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการบริโภคไข่ไก่ของคนไทย

ให้สูงขึ้นจากจำนวน ๑๕๐ ฟอง/คน/ปี เป็น ๒๐๐ ฟอง/คน/ปี ให้อยู่ในระดับทัดเทียมกับ

ประเทศในภมิูภาคเดียวกัน ซ่ึงมีอัตราการบรโิภคไข่ไก่ท่ีสูงกว่าไทย อาทิ มาเลเซีย ๒๒๐ ฟอง/

คน/ป ีญีปุ่น่ ไตห้วนั จนี เฉล่ียที ่๓๐๐ ฟอง/คน/ป ีซึง่นอกจากจะชว่ยสรา้งเสรมิสุขภาพทีดี่

ของคนไทย จากการบริโภคไข่ไก่ซึ่งเป็นอาหารโปรตีนที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพและมีราคา

ตอ่หนว่ยทีถู่กกวา่อาหารโปรตนีอ่ืน ยังชว่ยขยายตลาดรองรบัผลผลติใหแ้กเ่กษตรกรผูเ้ล้ียงไกไ่ขไ่ดอ้ย่างยัง่ยนืด้วยอกีทางหนึง่

ปี ๒๕๕๕ ปีแหง่การรณรงค์บริโภคไขไ่ก่
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นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการกองทุน

บำเหนจ็บำนาญขา้ราชการ (กบข.) กล่าววา่ กบข. ร่วมกับ กรุงศรี

เฟิร์สช้อยส์ จัดโครงการ “โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ

การใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพกับสินเชื่อกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์

สำหรับสมาชิก กบข.” โดยมอบสิทธิพิเศษให้สมาชิก กบข.

สามารถผ่อนชำระสินค้าหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าอื่นที่

จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ในอัตราดอกเบี ้ยพิเศษ 0%

เปน็ระยะเวลา ๖-๑๘ เดือน ตัง้แตว่นัน้ี  – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

กบข.จบัมือ กรุงศรเีฟร์ิสชอ้ยส์

ให้สมาชิกผ่อนชำระสนิค้าดอกเบีย้ต่ำสุด 0%

“โครงการนีถื้อเปน็การชว่ยแบง่เบาภาระคา่ใชจ้า่ยของสมาชกิ กบข. ในจงัหวดัทีป่ระสบอทุกภยัน้ำทว่มรวม ๒๒ จงัหวดั ให้

ได้รับสิทธิประโยชน์ในการผ่อนชำระสินค้าที่จำเป็นจากบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หลังจากสถานการณ์น้ำท่วม

เริม่คล่ีคลาย และอยูใ่นชว่งฟืน้ฟูบา้นเรอืน ทีอ่ยู่อาศัย”

นางสาวณญาณี เผือกขำ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลและสินเช่ือผ่อนชำระ บริษัท อุยธยา แคปปิตอล

เซอร์วิสเซส จำกัด (กรุงศร ีเฟิร์สช้อยส์) กล่าวว่า สมาชิก กบข.ท่ีถือบัตรกรงุศรีเฟิร์สช้อยส์ และสมาชิก กบข.ท่ีสมัครบัตรใหม ่สามารถ

เลือกซ้ือสินค้าทกุประเภท ประกอบดว้ยเครือ่งใชไ้ฟฟ้า คอมพิวเตอร ์กล้องถา่ยรปู โทรศพัท์มือถือ ยางและอปุกรณป์ระดบัรถยนต์

เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านทุกประเภท เพียงแสดงบตัรสมาชิก กบข.ควบคู่กับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ก็สามารถรับสิทธิพิเศษ

ดังกลา่วไดท้นัท ี โดยทางบรษิทั ม่ันใจวา่สมาชิก กบข.จะไดร้บัความสะดวกจากรา้นฃา้ตวัแทนกรงุศร ี เฟิรส์ช้อยส์กวา่ ๗,๐๐๐ แหง่

ทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากสมาชิก กบข.จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษในการผ่อนชำระแล้วยังได้รับเงินคืนพิเศษสูงสุด ๗,๐๐๐ บาท

เมื่อมีการผอ่นชำระสินค้าผ่านบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์อีกด้วย

ทัง้นี ้แคมเปญทีบ่ตัรกรงุศร ีเฟิร์สช้อยส์ร่วมกบั กบข.จะเริม่ดำเนินการตัง้แตว่นัน้ี - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ใน ๒๒ จงัหวดั

ประกอบดว้ย นครสวรรค ์ อุทยัธานี ชัยนาท สิงหบุ์รี อ่างทอง พระนครศรอียุธยา ลพบุรี สระบรีุ สุพรรณบรีุ นครปฐม ปทมุธานี

นนทบุรี สมุทรสาคร  สมุทรปราการ  นครนายก  ฉะเชิงเทรา อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ุ ปราจีนบุรี และ กรุงเทพมหานคร

ก่อนจะมกีารขยายโครงการไปยงัจงัหวดัอ่ืนทัว่ประเทศ ตัง้แตว่นัที ่๑ เมษายน -๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

เก่ียวกบั กบข. กองทนุบำเหนจ็บำนาญขา้ราชการ (กบข.) จดัตัง้ขึน้ตาม พรบ.กองทนุบำเหนจ็บำนาญขา้ราชการ พ.ศ.๒๕๓๙

เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ ส่งเสริมการ

ออมทรพัย์ของสมาชกิ และจดัสวสัดิการและสทิธปิระโยชนอ่ื์นใหแ้กส่มาชิก กบข. มีสถานะเปน็องคก์รของรฐัจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย

เฉพาะไมมี่สถานะเปน็ส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ มีคณะกรรมการ กบข.เปน็ผูก้ำหนดนโยบาย ปจัจบุนั กบข. มีสมาชิก ๑.๒ ล้านคน

มูลค้าสินทรพัย์สุทธปิระมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท

ติดตอ่ฝา่ยส่ือสารสมาชกิ  :  ปิยะณฐั  สวนอภยั / วสนุธรา ทับทมิแท ้ โทร. ๐-๒๖๓๖-๑๐๐๐ ต่อ ๒๕๔ / ๒๕๘


