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“...ความสามคัคีน้ี เปนคุณธรรมสำคญัประการหนึง่
ซ่ึงหมชูนผอูยรูวมกันจำเปนตองม ีตองถนอมรักษาและตองนำมาใชอยสูม่ำเสมอ

เน่ืองดวยสรรพกิจการงานท่ีเปนสวนรวมทุกดาน ทกุระดับ
ตองอาศยับุคคลหลายฝายรวมกันคิดรวมกันทำ...”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั
ในการเสดจ็ออกมหาสมาคม เนือ่งในพระราชพิธเีฉลมิพระชนมพรรษา

วันท่ี 5 ธนัวาคม 2530
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สลค.สาร ฉบับเดือนกันยายนน้ียังคงนำเร่ืองราวท่ีหลากหลายและเขมขนมานำเสนอเชนเคย คอลัมน สลค. Focus
เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อผลักดัน สงเสริมธรรมาภิบาลของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี
มีเรื่องสำคัญหลายเรื่อง เชน การขยายระยะเวลาในการฝกอบรมและประชุมสัมมนา แนวทางการดำเนินการในการเสนอเร่ือง
เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงรายการหรือการเพ่ิมวงเงินกอหน้ีผูกพันเกินกวาวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติของสวนราชการตาง ๆ
และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. 2552-2556 และทองตางแดน ฉบับน้ีเปนเรื่องราวเกี่ยวกับที่พักของ
นายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษ

พบกันใหมฉบับหนา

คณะทำงานจัดทำ สลค.สาร

สารบัญ

ขอ
คุยดวย

บทความ/ขอความ หรอืความเห็นใด ๆ ท่ีปรากฏใน “สลค.สาร” เปนความคิดเหน็สวนตวัของผเูขยีน
ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และคณะทำงานฯ ไมจำเปนตองเห็นพองดวย
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เรื่องเลา...ชาวอาลักษณ : ความสัมพันธระหวางประเทศ 3
ตามราชประเพณี (ตอ)
สลค. Focus : รจูกัธรรมาภิบาลของ สลค. 6
สลค.สญัจร Update 9
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ 11
เร่ืองประกาศในราชกิจจานุเบกษาท่ีสำคัญ 17
นวัตกรรมรอบโลก : Sign language interpreter 20
องคความร ู : รูปแบบของคณะรัฐมนตรี (ตอนจบ) 21
วันสำคญัของชาต ิ : เดือนกันยายน 2552 24

ร ูรกั ภาษาไทย : จรรยา-จรรยาบรรณ 24
ทองถิน่ควรร ู : คณุสมบติัผทูีจ่ะดำรงตำแหนง 25
รองนายกเทศมนตรี
ทองตางแดน : บานเลขท่ีสิบ 27
ปฏิทนิตางประเทศ : เดอืนกันยายน 2552 29
ไปไหน..ไปกัน.. : จงัหวดักำแพงเพชร 30
ห้ิงหนังสอื : พดูอยางไรไมใหพงั 31
ธรรมเตือนใจ 32

เปดรับเรื่องรองเรียน ขอมูลการทุจริตคอรรัปชันของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผานทางต ูปณ. 2 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10302
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ความสัมพันธระหวางประเทศ
ตามราชประเพณี (ตอ)

เมือ่ไดทราบถึงผมูบีทบาทในความสัมพนัธระหวางประเทศ
ซึง่ไดแก ทตู และกงสลุ ไปแลว ในบทตอไปน้ีผเูขยีนจะขอนำเสนอ
เรือ่งราวท่ีเปนความรเูกีย่วกบัการจดัทำเอกสารตาง ๆ ทีเ่กีย่วของกบั
การดำเนินการเร่ืองความสัมพนัธระหวางประเทศตามราชประเพณี
ซึ่งมีเอกสารสำคัญที่จะตองจัดทำประกอบเร่ืองตาง ๆ ไดแก
การแตงตั้งเอกอัครราชทูตไทยประจำตางประเทศ การแตงตั้ง
กงสลุไทยประจำตางประเทศ และกงสุลตางประเทศประจำประเทศไทย
การสถาปนาความสัมพนัธทางการทตู การประกาศใชความตกลง
ระหวางประเทศ และการแตงต้ังสมาชิกฝายไทยในศาลประจำ
อนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก การดำเนินการในเร่ืองดังกลาว
เปนภารกิจหน่ึงของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ
ดำเนินการโดยสำนักอาลักษณและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ

เอกสารท่ีจะกลาวถึงตอไปน้ี ถือวาเปนเอกสารสำคัญ
ในระดับประมุขของรัฐซึ่งจะตองนำข้ึนทูลเกลาฯ ถวายทรงลง
พระปรมาภิไธย จะตองขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ใหประกาศหรือขอพระราชทานพระมหากรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้ง รวมทั้งเปนเอกสารสำคัญในระดับรัฐบาลที่จะตองลงนาม
โดยหัวหนารัฐบาล ทั้งน้ี เพื่อใหการดำเนินการดังกลาวในแตละ
กรณีมีผลสมบูรณ ผูเขียนขอเริ่มตนจากเอกสารสำคัญ ดังนี้

พระราชสาสน  คือ หนังสือของพระมหากษัตริย
ในที่น้ีหมายถึงหนังสือเจริญพระราชไมตรีของพระมหากษัตริย
ซึง่ทตูนำไปย่ืนตอประมุขของรัฐตางประเทศ คำวา “พระราชสาสน”
เทาที่ปรากฏในเอกสารหลักฐานตาง ๆ ต้ังแตคร้ังโบราณสมัย
จนถึงปจจุบันพบวา มีการใชสะกดการันตตางกันเปน 3 แบบ
คอื “พระราชสาสน” “พระราชสาสน” และ “พระราชสาสน”
เดิมสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใชคำวา “พระราชสาสน”
ซึ่งเปนไปตามท่ีกำหนดไวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
และในการสัมมนาระหวางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับ

สวนราชการในพระองค (สำนักราชเลขาธิการ) เมื่อวันที่ 10
กรกฎาคม 2536 ณ โรงแรมรอยัลซิต้ี สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไดหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับการใชคำดังกลาว
ซึ่งภายหลังการสัมมนาไดมีการหารือกันอยางเปนทางการ
และตอมาสำนักราชเลขาธกิารไดเชิญพระราชกระแสแจงใหทราบวา
ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหใชคำวา “พระราชสาสน” อานวา
“พระ–ราด–ชะ–สาน”1

ตามประเพณีโบราณของไทย พระราชสาสนถือเปนตัวแทน
ของพระมหากษัตริยจึงจารึกลงในแผนทองคำ เมื่อ พ.ศ. 2223
ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหแตงต้ังออกพระพิพัฒนราชไมตรีเปนราชทูตที่ 1 หลวงศิริ-
วิศาลสุนทร เปนราชทูตที่ 2 และขุนนครวิชัย เปนราชทูตที่ 3
เชิญพระราชสาสนไปเจริญพระราชไมตรียังราชสำนักฝรั่งเศส
เปนคร้ังแรก มองซิเออร  บูโร  เดลันด (Boureau Deslandes)
ผูแทนบริษัทอินเดียตะวันออกของฝร่ังเศส ผูซึ่งมีโอกาสเขาเฝาฯ
ถวายหนังสือและส่ิงของในนามบริษัทแดสมเด็จพระนารายณ
มหาราชไดบรรยายถึงการเตรียมการเชิญพระราชสาสนคร้ังน้ัน
ของราชสำนักและเจาหนาที่ฝายไทยในจดหมายเหตุของเขาวา
เมื่อพระเจาแผนดินทรงรางพระราชสาสนเสร็จแลวก็ไดโปรดให
สั งฆราชฝ ร่ัง เศสประจำไทยแปล
เสร็จแลวเจาพนักงานจารึกพระราชสาสน
ภาษาไทยลงในแผนทองคำ เมื่อจะ
ประทับพระราชลัญจกร และเชิญ
พระราชสาสนเขาผนึกตองใหโหร
หาฤกษทำพธิ ีตอจากน้ันจึงเชญิลงเรือ
เลโอตูรไปยังฝร่ังเศส อยางไรก็ตาม
พ ร ะ ร า ช ส า ส น ที่ จ ะ เ ชิ ญ ไ ป ยั ง
พระเจาแผนดินฝร่ังเศสในครั้งนั้น

1 หนงัสอืสำนกัราชเลขาธิการ  ที ่ รล  0001/3499  ลงวันที ่ 25  กมุภาพันธ  2538

พระราชสาสนทีจ่ารึก
ขอความลงบนแผนทองคำ

เร่ืองเลา
ชาวอาลักษณ อาลักษณหญิง
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ไมไดมีการประทับพระราชลัญจกร ซึ่งเสนาบดีของไทยอางวา
ผดิธรรมเนียม และเน่ืองจากพระราชสาสนเปนแผนทองคำถาจะ
ประทับพระราชลัญจกรจะไมติดกบัทอง แตในท่ีสดุอัครมหาเสนาบดี
ในเวลาน้ันไดทำตามคำแนะนำของคณะมิชชันนารีฝรั่งเศส
โดยประทับตราไวบนคำแปลพระราชสาสนที่เขียนลงในกระดาษ
แลวมวนไปกับพระราชสาสนที่จารึกบนแผนทองคำ2

เมือ่คร้ังเชญิพระราชสาสนไปถวายสมเด็จพระสันตะปาปา
เมื่อ พ.ศ. 2231 สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหบาทหลวงกีย  ตาชารด (Guy Tachard) เปน
ราชทูตพิเศษเชญิพระราชสาสนไปพรอมกบัเครือ่งราชบรรณาการ
ปรากฏความในจดหมายเหตุเรื่องสงทูตไทยไปกรุงโรมคร้ังน้ัน
ตอนหน่ึงวา “คร้ันแลวบาทหลวงตาชาไดเชิญพระราชสาสน
จารึกในมวนแผนทองคำออกจากหีบลงยาราชาวดีซึ่งราชทูต
ประคองอยู แผนทองคำจารึกกับหีบน้ีมีน้ำหนักเกือบ 3 ปอนด
ถวายแผนจารึกนีก้อนแลว ตอไปถวายสำเนาภาษาอติาลี 1 ฉบับ
และภาษาโปรตุเกส 1 ฉบับ”3

ปจจุบันพระราชสาสนยังคงถือเปนเอกสารสำคัญ
ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยซึ่งเจริญพระราชไมตรีไปยัง
ประมุขรัฐตางประเทศ โดยเขียนลงในกระดาษ พระราชสาสน
ม ี2 ประเภท คอื

1. พระราชสาสนตราต้ัง (Letter of Credence)
หมายถึง หนังสือเจริญพระราชไมตรีของพระมหากษัตริยที่ทูต
นำไปยื่นตอประมุขของรัฐตางประเทศ แจงความประสงค
ในการสงทูตไปปฏิบัติหนาที่และขอใหรับทูตน้ันโดยสมควร
กับขอใหเชื่อถือในการปฏิบัติราชการแทนรัฐดวย

2. พระราชสาสนถอน  (Letter of Recall) หมายถึง
หนังสือเจริญพระราชไมตรีของพระมหากษัตริยที่ทูตนำไปยื่นตอ
ประมุขของรัฐตางประเทศ แจงการส้ินสุดหนาที่ราชการของทูต
ประจำประเทศน้ัน ๆ

ในกรณีประเทศที่มิไดมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
เชน ประเทศท่ีมปีระธานาธิบดี จะใชคำวา “อกัษรสาสนตราตัง้”
หรอื “อกัษรสาสนถอน” แลวแตกรณี

รูปแบบของพระราชสาสน ขอความในพระราชสาสน
ตราต้ังและพระราชสาสนถอนเอกอัครราชทูตไทยประจำตางประเทศ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจัดทำตามรางของกระทรวง
การตางประเทศและเขียนดวยลายมือทั้งฉบับโดยเจาหนาที่ลิขติ
ของสำนกัอาลกัษณและเครือ่งราชอิสริยาภรณ เปนตัวหนงัสอืแบบ
“รตันโกสนิทร” หรอืทีร่จูกักนัทัว่ไปวา ลายมือแบบ “อาลกัษณ”
เขียนลงในกระดาษมีรูปแบบเปน 2 แผนคู กระดาษแตละหนา
มขีนาด 21x33 เซนตเิมตร

ดานบนสุดของพระราชสาสนพิมพตราพระบรมราชโองการ
ถัดลงมาเปนพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เจรญิพระราชไมตรีมายงัประมุขของรฐัตางประเทศทีส่งเอกอคัรราชทูต
ไปประจำ (ประเทศผูรับ) มีขอความวา “สมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชแหงประเทศไทย เจริญพระราชไมตรี
มายัง... (ประมุขของประเทศผูรับ)” โดยมีขอความตอทาย
นามของประมุขรัฐตางประเทศแตกตางกันเปน 3 แบบ ดังน้ี

(1) ผูเปนภราดาอันประเสริฐ สำหรับประมุขของ
ประเทศท่ีเปนกษัตริยหรือเจาผูครองรัฐ  ตรงกับคำแปล
ในพระราชสาสนฉบับภาษาอังกฤษวา “Our Good Brother” เชน
“... เจริญพระราชไมตรีมายัง สมเด็จพระราชาธิบดีอัลแบรที่ 2
พระมหากษัตริยแหงชาวเบลเยียม ผูเปนภราดาอันประเสริฐ”
หรือ “... เจริญพระราชไมตรีมายัง แกรนด  ดยุค  อองรี
แหงราชรัฐลักเซมเบิรก ผูเปนภราดาอันประเสริฐ”

(2) ผเูปนภคินีอนัประเสริฐ สำหรบัประมุขของประเทศ
ที่ เปนกษัตริยซึ่ ง เปนสตรีตรงกับคำแปลในพระราชสาสน
ฉบับภาษาองักฤษวา “Our Good Sister” เชน “... เจรญิพระราชไมตรี
มายัง สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2 โดยพระมหากรุณาธิคณุ
ของพระผูเปนเจา พระราชินีแหงสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ
และไอรแลนดเหนือและอาณาจักรและอาณาเขตอ่ืน ๆ ประมุข
แหงจักรภพ อัครศาสนูปถัมภก ผูเปนภคินีอันประเสริฐ”

2 ดี บี บรัดเล. “อธบิายเรือ่งเบ้ืองตนท่ีไทยจะเปนไมตรีกับฝร่ังเศส”. แปลโดย ปวน  อินทวุงศ  ใน  ประชุมพงศาวดาร เลม 18 (ประชุมพงศาวดาร
ภาคที ่ 31). (กรงุเทพฯ : องคการคาของครุุสภา, 2508), 243-244.

3 กรมศลิปากร, จดหมายเหตุเรือ่งสงทตูไทยไปกรุงโรมครัง้ที ่2 ในแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช. (พระนคร : 2510), 7.

บาทหลวงกยี  ตาชารด

บาทหลวงกีย  ตาชารด ราชทูตพิเศษของไทยเขาเฝาฯ
ถวายพระราชสาสนพรอมดวยเคร่ืองราชบรรณาการ

แดสมเด็จพระสันตะปาปา อินโนเซนต ที ่11  เมือ่ พ.ศ. 2231
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(3) ผูเปนมหามิตรอันประเสริฐ สำหรับประมุขของ
ประเทศท่ีเปนสามัญชน ตรงกับคำแปลในพระราชสาสน
ฉบับภาษาองักฤษวา  “Our Great and Good Friend” เชน  “... เจริญ
พระราชไมตรีมายัง ฯพณฯ ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา
ผูเปนมหามิตรอันประเสริฐ”

ทั้งนี้  กรณีพระราชสาสนเจริญพระราชไมตรีไปยัง
สมเดจ็พระประมุขแหงศาสนานิกายโรมันคาทอลิกและนครรัฐวาตกินั
มขีอความตอทายทีแ่ตกตางไปจากทีก่ลาวขางตน คอื  “... เจริญ
พระราชไมตรีมายัง สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต ที่ 16
ประมุขแหงศาสนานิกายโรมันคาทอลิกและนครรัฐวาติกัน”
โดยไมมีขอความตอทาย

เน้ือหาของพระราชสาสนตราตัง้เปนขอความแสดงฐานะ
ขอบเขตอำนาจของเอกอัครราชทูต นามผูไดรับแตงตั้ง ชั้นตรา
เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทาน และคำรับรอง
เอกอัครราชทูตผูไดรับแตงต้ัง สวนพระราชสาสนถอนมีขอความ
แสดงถึงการสิ้นสุดหนาที่ราชการของเอกอัครราชทูตคนกอนท่ีได
ปฏิบัติหนาท่ีมาดวยความพากเพียรที่จะสงเสริมมิตรภาพและ
ความเขาใจอันดีระหวางประเทศผูสงและประเทศผูรับ

ถดัลงมาเปนคำลงทายท่ีใชแตกตางกันตามฐานะของผรูบั
ซึ่งถอยคำจะสอดคลองกับคำข้ึนตน กรณีประมุขของประเทศผูรับ
เปนกษัตริย จะลงทายวา “แตเราผูเปนภราดาอันประเสริฐ”
(Your Majesty’s Good Brother) แตถาประมุขของประเทศผูรับ
เปนสามัญชน ลงทายวา “แตเราผูเปนมหามิตรอันประเสริฐ”
(Your Excellency’s Good Friend) สวนพระราชสาสนท่ีเจริญ
พระราชไมตรีไปยงัสมเดจ็พระประมขุแหงศาสนานิกายโรมนัคาทอลกิ
และนครรัฐวาตกินัไมมคีำลงทาย ตอจากน้ันจงึเปนพระปรมาภิไธย

สถานท่ีที่ออกพระราชสาสน คือ กรุงเทพมหานคร วันที่ เดือน
พุทธศักราช ปที่ของรัชกาลปจจุบัน โดยวัน เดือน ปที่ออก
พระราชสาสนคือวันท่ีทรงลงพระปรมาภิไธย

สวนทายสุดตรงมุมซายลางเปนผูลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการและลายมือช่ือของนายกรัฐมนตรีผูลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการ ทั้งพระราชสาสนตราต้ังและ
พระราชสาสนถอน เมื่อทูลเกลาฯ ถวายทรงลงพระปรมาภิไธย
แลวตองเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
จึงจะสมบูรณ พระราชสาสนนี้ไมตองประทับพระราชลัญจกร

เมื่อเอกสารดำเนินการตามข้ันตอนเสร็จสมบูรณและ
จะเชิญไปยังกระทรวงการตางประเทศ เจาหนาที่จะจัดใสซอง
กระดาษแข็งสีขาวมีตราพระบรมราชโองการท่ีฝาซอง โดยแยก
ซองระหวางพระราชสาสนตราต้ังกับพระราชสาสนถอน ทีห่นาซอง
ของพระราชสาสนตราต้ังและพระราชสาสนถอน จะเขยีนเปนตวัหนังสอื
แบบรัตนโกสินทรวา “เจริญพระราชไมตรีมายัง… (ประมุข
ของประเทศผูรับ)…” เชนเดียวกันทั้ง 2 ซอง ทั้งนี้ การจัดทำ
เอกสารดังกลาวรวมทั้งข้ันตอนการเสนอเพ่ือลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการและการจัดสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของจะตอง
ดำเนินการดวยความระมัดระวัง เน่ืองจากเปนเอกสารสำคัญซ่ึง
ทรงลงพระปรมาภิไธยและจะตองนำไปย่ืนตอประมุขรัฐตางประเทศ
โดยกอนที่เอกอัครราชทูตจะเดินทางไปปฏิบัติหนาท่ี จะตอง
เขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพื่อกราบถวายบังคมลา
ไปปฏิบตัหินาที ่ณ ตางประเทศ ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
จะพระราชทานพระราชสาสนดังกลาวแกเอกอัครราชทูต
เพ่ือเชิญไปย่ืนตอประมุขของประเทศผรูบัตามข้ันตอนและธรรมเนียม
ปฏิบัติทางพิธีการทูตตอไป
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“รจูกั

ของ สลค.”
สวัสดีผูอานทุกทาน สลค. โฟกัสฉบับน้ีไดนำเรื่องราวเก่ียวกับการสงเสริมและผลักดันใหมีการนำ “หลักธรรมาภิบาล”

หรือท่ีเรียกอีกชื่อวา “หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” มาใชในการปฏิบัติราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)
มาบอกเลา เพื่อใหทุกทานไดรับทราบและเขาใจถึงแนวทางการดำเนินการในเรื่องน้ีของ สลค. โดยหวังวาผูที่เกี่ยวของกับภารกิจของ
สลค. ทุกทานจะไดรับทราบและเขาใจถึงบทบาทของตนเองและชวยสนับสนุนการทำงานของ สลค. ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
อยางเปนรูปธรรมและชัดเจนตอไป

สลค.
Focus

ที่ผานมา สลค. ไดมุงปฏิบัติ
ราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมา
โดยตลอด โดยเฉพาะการยึดถือและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบหรือหลักเกณฑ
ที่เกี่ยวของตาง ๆ โดยหนวยงานภายใน
สลค. แตละหนวย จะตองกำกับ ดูแล
เพื่อใหการดำเนินงานตามภารกิจที่อยู
ในความรับผิดชอบของตนเปนไปตาม
กฎหมาย และหลักเกณฑที่ เกี่ยวของ
นอกจากนี้ สลค .  ยังไดดำเนินการ
ในอีกหลายเรือ่งเพ่ือใหการปฏิบัติราชการ
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เชน การจัดทำ
จรรยาขาราชการ สลค. เพ่ือใชเปนกรอบ
หรือบรรทัดฐานควบคุมและสงเสริม
ใหบุคลากร สลค. ประพฤติ ปฏิบัติตน
ถกูตอง เหมาะสมกับการเปนขาราชการ การเปดเผยขอมูลขาวสาร
ของ สลค. ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
อยางถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยการจัดต้ัง
คณะกรรมการข้ึนมากำกับดูแล การจัดทำและพัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ สลค. และการสราง
สลค. เปนหนวยงานใสสะอาด เปนตน

อยางไรก็ตาม การดำเนินการเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
ในแตละเร่ืองที่ผานมา เปนการดำเนินการโดยมีผูรับผิดชอบ
แตกตางกนัไป และไมมกีารบูรณาการการทำงานรวมกนั นอกจากน้ี
ยังดำเนินการไมครอบคลุมในทุกเรื่องของหลักธรรมาภิบาล
ในป 2552 สลค. จงึไดเริม่รณรงค สงเสรมิและผลักดนัในเร่ืองนี้

อยางจริงจงัและเปนระบบชัดเจนย่ิงขึน้
โดยเมือ่เดือนมกราคม 2552 ไดแตงต้ัง
“คณะกรรมการสงเสริมการกำกับ
ดูแลองคกรท่ีดี” ขึ้น ซึ่งมีผูบริหาร
ของ สลค. ทุกทานรวมเปนกรรมการ
เพือ่ทำหนาทีก่ำหนดนโยบาย กำกบัดูแล
สงเสริม ผลกัดนัใหบุคลากรของ สลค.
ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ
ยึดตามกฎ ระเบียบ และจริยธรรม
และคำนงึถงึประโยชนหรือผลกระทบ
ทีจ่ะเกดิขึน้กับ (1) รฐั สงัคม และ
สิ่งแวดลอม (2) ผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย (3) องคกร
และ (4) ผูปฏิบัติงาน และตอมา
กไ็ดมกีารแตงตัง้ “คณะทำงานสงเสรมิ

ธรรมาภิบาลของ สลค.” เพื่อผลักดันในเร่ืองน้ีอยางเขมขน
และครอบคลุม โดยหวังใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เปนรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น

ในป 2552 ไดมีการจัดระบบธรรมาภิบาลของ สลค.
โดยนำเร่ืองเกี่ยวกับธรรมาภิบาลท่ี สลค. ดำเนินการอยูแลว
มาบูรณาการเขาดวยกัน เพื่อความเปนเอกภาพ และยังได
กำหนดใหมีการดำเนินการเพ่ิมเติมในบางเร่ืองท่ียังไมเคย
ดำเนินการ เพื่อใหครอบคลุม ทั่วถึง และเกิดประโยชนยิ่งขึ้น
การดำเนนิการเพ่ิมเตมิทีส่ำคญั ไดแก
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การจดัทำนโยบายการกำกบัดูแลองคการทีด่ี
เพื่อใชเปนเคร่ืองมือสงเสริมและผลักดันเก่ียวกับธรรมาภิบาลในภาพรวมของ สลค. โดยนโยบายไดกำหนดแนวทางปฏิบัติ

เพื่อใชเปนกรอบในการกำกับดูแล สงเสริม ผลักดันใหผูบริหารและบุคลากรของ สลค. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ยึดตาม
กฎระเบยีบ และจริยธรรม และคำนงึถงึประโยชนหรอืผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบั (1) รัฐ สงัคม และส่ิงแวดลอม (2) ผรัูบบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย (3) องคกร และ (4) ผูปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมในทุกเรื่องของธรรมาภิบาล นอกจากน้ีไดกำหนดใหหนวยงาน
ภายใน สลค. กำกบั ดูแล สงเสรมิ ผลกัดนัใหบุคลากรของตนปฏิบัติตามนโยบายพรอมกำหนดโครงการขึน้มารองรับดวย ในการจัดทำ
นโยบาย สลค. ไดมีการศึกษาขอมูลและเรียนรูเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลองคการท่ีดีของหนวยงานภาคเอกชนและ
ภาครัฐอืน่ เชน บริษทั ปตท. จำกดั (มหาชน) และสำนักงาน ก.พ.ร. และไดทำการสำรวจความคิดเหน็ของบุคลากร สลค. และบุคคล
ภายนอกที่เปนผูใชบริการหรือประสานงานกับ สลค. เพื่อนำความคิดเห็นของบุคคลเหลาน้ันมาใชยกรางนโยบาย นอกจากนั้น
ยังนำกิจกรรมที่ดำเนินการอยูแลวและสอดคลองกับกรอบนโยบายการกำกับดูแลองคการที่ดีมารวมไวในนโยบายดวย โดยขณะน้ี
นโยบายแลวเสร็จและประกาศใชแลวเม่ือเดือนสิงหาคม 2552
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การจดัทำขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ สลค.
ไดเริ่มจัดทำกรอบมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของขาราชการ สลค. มาตั้งแตป 2544 และปรับปรุงแกไขเมื่อป 2548ในโอกาสท่ี สลค. มีการจัดระบบและสงเสริม ผลักดันการดำเนินการในเร่ืองธรรมาภิบาลอยางจริงจัง จึงไดจัดทำขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของ สลค. ขึ้นเพื่อใชแทนของเดิม เพื่อใหการประพฤติปฏิบัติของขาราชการ สลค. มีความเปนมืออาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม รจูกัพอประมาณ มเีหตผุล มภีมูคิมุกนัท่ีดีในตัวตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยในการจัดทำขอบังคบัวาดวยจรรยาฯไดมกีารสัมภาษณผบูรหิารเพือ่นำขอมูลเบ้ืองตนมาใชในการยกราง แลวนำรางเผยแพรใหบุคลากรของ สลค. ไดแสดงความคิดเหน็ดวยจรรยาขาราชการของ สลค. ไดประกาศใชแลวเม่ือเดือนสิงหาคม 2552
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การจดัทำแผนธรรมาภิบาลของ สลค.
ในแตละป สลค. ตองจัดทำแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตถึง 2 แผน คอืแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทจุริต (กำหนดโดยสำนักงาน ป.ป.ท.) และแผนปฏิบัติการสราง สลค. ใสสะอาด
(กำหนดโดยสำนกังาน ก.พ.) สลค. จงึไดบูรณาการแผนทัง้สองเขาดวยกันเปน
แผนธรรมาภิบาลของ สลค. แผนน้ีมีวัตถุประสงคที่กวางขวางกวาการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยรวมไปถึงการสรางธรรมาภิบาลขึ้นในองคกร
อยางเปนระบบ แผนธรรมาภิบาลของ สลค. ประกอบดวย 3 กลยุทธ ไดแก
1) การสรางจิตสำนึกและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล 2) การสรางภูมิคุมกัน
ธรรมาภิบาล และ 3) การจัดการในกรณีมีแนวโนมหรือมีการกระทำที่
ขัดหลักธรรมาภิบาล
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การจดัทำ Website “ธรรมาภิบาลของ สลค.

เพื่อเปนการรวบรวม และเผยแพรประชาสัมพันธองคควา
มรูและ

การดำเนินงานหรือกจิกรรมตาง ๆ ทีเ่กีย่วกับธรรมาภิบาลใน สลค. เปนการเฉพาะ

ในการจัดทำไดปรับปรุง Website สลค. ใสสะอาดท่ีมอียแูลว โดยไดแปลงโฉมและ

เปล่ียนช่ือใหมเปน Website “ธรรมาภิบาลของ สลค.” ซึ่งขณะน้ีไดดำเนินการ

เสร็จเรียบรอยและเปดใหผูที่สนใจเขาเย่ี
ยมชมแลวต้ังแตเดือนสิงหาคม 2552

เชนกัน (www.socgg.soc.go.th)
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การสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสำคญั
เก่ียวกับธรรมาภิบาล
ใหแกผบูริหารและบุคลากรของ สลค. มกีารดำเนินการในหลายรูปแบบและจัดกจิกรรมอยางตอเน่ือง เชน การบรรยายใหความรใูนเรือ่งตาง ๆ ทีจ่ะชวยสงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาล เชน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 ไดจัดบรรยายเร่ือง การกำกับดูแลองคการที่ดี โดยมี ศ. ดร.บวรศักด์ิ  อุวรรณโณเปนวิทยากร การจัดรายการเสียงตามสาย และการจัดทำขอมูลและปายประชาสัมพันธผานบอรด
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สลค. ตระหนักดีวา การสรางธรรมาภิบาลในองคกรเปนเร่ืองท่ีมีความสำคัญและไมสามารถผลักดันใหสำเร็จไดโดยลำพัง
แตจำเปนตองอาศัยความรวมมือและการมีสวนรวมของผูบริหารและบุคลากรของ สลค. และผูที่เกี่ยวของกับงานของ สลค. ทุกฝาย
และทุกระดับ ในการดำเนินงานท่ีผานมา สลค. จึงไดเชิญชวนและเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวม และมีการสำรวจ
ความเห็นของบุคลากร สลค. และบุคคลภายนอกท่ีมาใชบริการหรือประสานงานกับ สลค. เพื่อนำความคิดเห็นที่มีคาเหลาน้ัน
มาใชในการดำเนินงาน นอกจากน้ัน สลค. ยังตระหนักดวยวาการผลักดันเร่ืองน้ีใหเปนผลสำเร็จตองใชเวลาและตองทำอยางตอเน่ือง
จึงหวังวาผูที่เกี่ยวของจะรวมสนับสนุน แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะดวยดีตอไป

การจดัสปัดาหสงเสริมธรรมาภิบาลของ สลค.
นอกจากกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพ่ือสรางความเขาใจและตระหนักถงึความสำคัญ

ของธรรมาภิบาลใหแกผบูริหารและบุคลากรของ สลค. ตามท่ีไดกลาวไปแลวขางตน

สลค. ยังไดจัดสัปดาหสงเสริมธรรมาภิบาล สลค. ขึ้นในระหวางวันจันทรที่ 24

ถึงวันศุกรที่ 28 สิงหาคม 2552 เพ่ือเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล

นโยบายการกำกับดูแลองคการท่ีดีของ สลค. ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ

สลค. และแผนธรรมาภิบาล สลค. ทีไ่ดจดัทำขึน้และประกาศใช เพือ่ใหผทูีเ่กีย่วของ

ใน สลค. รับทราบและนำไปปฏิบัติตอไป
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นายชาตรี  ชวยประสิทธิ์
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ใหการตอนรับคณะเจาหนาที่จาก สลค. และรวมรับฟงการบรรยาย

ตามที่ไดสัญญาไวใน สลค.สารฉบับที่แลววาจะกลับมา update
โครงการ สลค .  สัญจรตอ ฉบับน้ีขอนำภาพบรรยากาศการดำเนิน
โครงการ สลค. สัญจร ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2552 และกระทรวงกลาโหม
เม่ือวันพฤหัสบดีที ่7 สงิหาคม 2552 มาเผยแพร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม

วัน วันพฤหสับดีที ่30 กรกฎาคม 2552

เวลา 09.00-12.00 น.

สถานที่ ณ หองประชุม 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ผเูขารวม นำโดยนายชาตรี  ชวยประสิทธิ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และบุคลากรจากหนวยงาน
ในสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวม 46 คน

ทมี สลค. นำโดยนายสุชาติ วิภาสธวชั ผอูำนวยการสำนกัวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรัฐมนตร ีและคณะเจาหนาที ่ รวม 11 คน

บุคลากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมจากหนวยงานตาง ๆ

เขารวมรับฟงการบรรยาย


Update



 ⌫  ⌫   10

บุคลากรกระทรวงกลาโหมจากหนวยงานตาง ๆ เขารวมรับฟงการบรรยายและซักถามรายละเอียด

กระทรวงกลาโหม

วัน วันพฤหัสบดีที ่7 สงิหาคม 2552

เวลา 09.00-12.00 น.

สถานที่ ณ หองหลกัเมอืง 2 (ช้ัน 3)
ในศาลาวาการกลาโหม

ผเูขารวม นำโดย พลตรี พชัราวุธ  วงษเพชร
ผูชวยผูอำนวยการสำนักนโยบายและ
แผนกลาโหม และบุคลากรจากหนวยงาน
ในสังกดักระทรวงกลาโหม รวม 26 คน

ทมี สลค. นำโดยนายสุชาติ  วิภาสธวัช
ผอูำนวยการสำนักวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรัฐมนตรี
และคณะเจาหนาที ่รวม 9 คน

พลตรี พัชราวุธ วงษเพชร
ผชูวยผอูำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

ใหการตอนรับคณะเจาหนาที่จาก สลค. และรวมรับฟงการบรรยาย

สลค. สารฉบับหนาจะมา update โครงการ สลค. สญัจร ซึง่สญัจรไปทีก่ระทรวงมหาดไทย เมือ่วันพฤหัสบดีที ่ 20 สงิหาคม 2552
กระทรวงวัฒนธรรมเม่ือวันพฤหัสบดีที ่27 สงิหาคม  2552 และกระทรวงพลังงาน เมือ่วันศุกรที ่4 กนัยายน 2552
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เร่ือง การขยายระยะเวลาในการฝกอบรมและประชมุสมัมนา

เดมิคณะรัฐมนตรีไดมมีตเิมือ่วันที ่ 21 เมษายน 2552 เกีย่วกบัเร่ืองมาตรการและแนวทางการเรงรดัติดตามการใชจายเงนิ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพิม่เตมิ โดย

1) ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเรงรัดหนวยงานในสังกัดเบิกจายงบประมาณภาครัฐใหเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไว โดยให
รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ที่ผานมาการเบิกจายเงินงบประมาณในชวง
ไตรมาสแรกของปงบประมาณ (ตุลาคม-ธันวาคม) จะคอนขางต่ำ และจะเรงตัวข้ึนในชวงไตรมาสส่ีของปงบประมาณ (กรกฎาคม-
กนัยายน) ดังน้ัน จงึควรใหความสำคญักบัการแกปญหาการเบิกจายงบประมาณต่ำในชวงตนปงบประมาณ โดยการปรับกระบวนการ/
ขั้นตอนการใชจายเงินงบประมาณ ซึ่งอาจจะพิจารณากำหนดตารางเวลาการจัดทำรายละเอียดโครงการใหเร็วข้ึน โดยเฉพาะ
งบรายจายลงทุน ทั้งน้ี เพื่อใหสามารถเบิกจายงบลงทุนไดต้ังแตตนปงบประมาณ และจะทำใหการใชจายของภาครัฐสามารถชวย
กระตุนเศรษฐกิจไทยในชวงที่เศรษฐกิจและการคาโลกชะลอตัว) ไปพิจารณาดำเนินการดวย

2) ใหสวนราชการพิจารณาปรับแผนการฝกอบรมและการประชุมสัมมนาใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2552
โดยใหยดึแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที ่10 กมุภาพันธ 2552 (หนงัสอืสำนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 29
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด
ที่ นร 0506/ว 57 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2552) โดยใหผานความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจาสังกัดตามความเห็นของสำนัก
งบประมาณ

3) ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหสำนักงบประมาณพิจารณาระงับการจัดสรร
งบประมาณสำหรับการศึกษาดูงานในตางประเทศ สวนการจัดประชุม อบรม สัมมนาในประเทศ สมควรใหดำเนินการในตางจังหวัด
อยางเหมาะสมดวย

กระทรวงการคลังไดเสนอเร่ือง การขยายระยะเวลาในการฝกอบรมและประชุมสัมมนามาเพ่ือดำเนินการ ซึ่งสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสำนักงบประมาณไดเสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีดวย

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที ่ 28 กรกฎาคม 2552 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง (นายพฤฒิชัย  ดำรงรัตน)
เสนอเพิ่มเติมวา ในกรณีที่สวนราชการใดไมสามารถดำเนินการฝกอบรมและประชุมสัมมนา รวมทั้งเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม 2552 ขอใหเสนอรัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณาใหความเห็นชอบกอนจึงจะดำเนินการได กรณีสวนราชการ
ในสวนภูมิภาคขอใหเสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบกอนจึงจะดำเนินการได ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลว
ลงมติวา

1. เห็นชอบในการขยายระยะเวลาการฝกอบรมและประชุมสัมมนา โดยใหสวนราชการเรงรัดดำเนินการใหแลวเสร็จและ
เบิกจายงบประมาณภายในเดือนกรกฎาคม 2552

2. เหน็ชอบตามท่ีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง (นายพฤฒิชัย  ดำรงรตัน) เสนอเพ่ิมเตมิ

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 149 ลงวันที ่30 กรกฎาคม 2552

เร่ือง นโยบายการขอคืนท่ีดนิราชพัสด ุ1 ลานไร เพ่ือนำมาใหเกษตรกรเชาทำการเกษตร

เดิมคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 เกี่ยวกับเร่ือง นโยบายการขอคืนที่ดินราชพัสดุ 1 ลานไร
เพื่อนำมาใหเกษตรกรเชาทำการเกษตร โดย

1) รับทราบสรุปผลการสัมมนา “หลอมรวมทุกกลไก 1 ลานไร มติิใหมทีร่าชพัสดุ” ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอและเห็นชอบ
ในหลักการการดำเนินการตามผลการสัมมนาท่ีจะนำที่ดินราชพัสดุ 1 ลานไร มาจัดใหเกษตรกรเชาทำการเกษตรดังกลาว โดย
เปนการดำเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีทีไ่ดแถลงตอรัฐสภาในการจัดหาท่ีดินทำกนิใหแกเกษตรกรยากจนในรูปของธนาคารท่ีดิน

มติคณะรัฐมนตรี
ที่สำคัญ
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2) คณะรัฐมนตรีเห็นวา การดำเนินการในรูปธนาคารท่ีดินตามขอ 1 น้ัน กระทรวงการคลังควรเปนผูกำหนดนโยบาย
หลักเกณฑ มาตรการและเง่ือนไข ตลอดจนกำกับดูแลในการนำท่ีดินราชพัสดุมาใหเกษตรกรเชาทำการเกษตร แตการดำเนินการ
กระทรวงการคลังควรมอบหมายใหสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมรับไปดำเนินการ เนื่องจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมมีความพรอมและเคยดำเนินการในเร่ืองน้ีอยูแลว ทั้งน้ี ใหกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ) และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) รับไปประสานการปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายตอไปดวย

กระทรวงการคลังไดเสนอเร่ือง นโยบายการขอคืนที่ดินราชพัสดุ 1 ลานไร เพื่อนำมาใหเกษตรกรเชาทำการเกษตร
มาเพื่อดำเนินการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ลงมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ
ดังนี้

1. ใหกระทรวงการคลังเปนผูกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ มาตรการและเง่ือนไข ตลอดจนกำกับดูแลในการนำท่ีดิน
ราชพัสดุ 1 ลานไร มาจัดใหเกษตรกรเชาทำการเกษตรตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบกำหนด โดยควรใหกระทรวงการคลัง
เปนผูดำเนินการเอง

2. แตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ มาตรการและเงื่อนไขในการดำเนินการในเร่ือง
ตาง ๆ เชน มาตรการขอคืนที่ดินจากหนวยงานราชการ การแบงโซนพืชอาหารและพลังงาน การกำหนดคุณสมบัติเกษตรกร
ที่เขารวมโครงการ เงื่อนไขการเขารวมโครงการ รูปแบบและการบริหารจัดการอยางครบวงจร เปนตน เพื่อนำท่ีดินราชพัสดุ
มาจัดใหเชาทำการเกษตรและเปนแนวทางใหจังหวัดนำไปใชปฏิบัติ โดยมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ
และรองอธิบดีกรมธนารักษ (ดานท่ีราชพัสดุ) เปนกรรมการและเลขานุการ

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 150 ลงวันที ่30 กรกฎาคม 2552

เร่ือง แนวทางการบรหิารจดัการรัฐวิสาหกิจ

ดวยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดเสนอแนวทางการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจมาเพ่ือ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 ลงมติรับทราบและเห็นชอบในหลักการ
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)
เสนอทัง้ 2 ขอ คอื

1. รับทราบรายงานของรายงานการศึกษาเร่ือง แนวทางการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ
2. ใหความเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ในเร่ืองการกำหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกับฝายบริหารของรัฐวิสาหกิจ ความรับผิดชอบ
ตอสังคมและหลักเกณฑการค้ำประกันเงินกูของรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

2.1 กำหนดบทบาทหนาทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการกับฝายบริหารของรฐัวิสาหกิจใหชดัเจน ตามหลกัการ
การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรทำหนาที่หลักในการกำหนดทิศทาง
นโยบาย กลยทุธองคกร และกำกบัดูแลรัฐวสิาหกจิในภาพรวมใหทำงานไดอยางมปีระสิทธภิาพและแขงขนัได โดยไมเขาไปเกีย่วของกบั
การจัดซ้ือจัดจาง สวนฝายบริหารควรมีบทบาทและหนาที่ในการบริหารจัดการองคกรตามพันธกิจและแผนงานท่ีกำหนด ทั้งน้ี
เหน็ควรใหบังคบัใชกบัรัฐวสิาหกิจทีเ่ปนบริษทัมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยโดยทันท ีสำหรบัรัฐวสิาหกจิทีเ่ปนบริษทัมหาชน
แตยังไมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจำกัดใหดำเนินการภายใน 1 ป สวนรัฐวิสาหกิจที่จัดต้ัง
ตามพระราชบัญญัติและรัฐวิสาหกิจทั่วไปควรพิจารณาดำเนินการปรับปรุงกฎระเบียบ ขอบังคับของแตละรัฐวิสาหกิจ รวมท้ัง
ปรับปรุงการบริหารจัดการใหไดมาตรฐานภายใน 2 ป
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2.2 กำหนดใหทุกรัฐวิสาหกิจตองมีหนาที่ความรับผิดชอบตอสังคม โดยการกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ
การดำเนินงานใหเปนรูปธรรมอยางชัดเจน

2.3 ทบทวนหลักเกณฑการค้ำประกันเงินกูของรัฐวิสาหกิจท่ีรัฐมีภาระตองค้ำประกันอยางตอเน่ือง โดยเห็นควร
ใหกระทรวงการคลังรับไปพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อมิใหมีผลกระทบตอกรอบการค้ำประกันเงินกูของโครงการลงทุนใหม โดยกรณี
ที่รัฐวิสาหกิจประสบภาวะขาดทุนจากการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ รัฐควรชดเชยผลการขาดทุนดังกลาวโดยจัดต้ังงบประมาณ
เพื่อชดเชยใหทันทีภายหลังสิ้นสุดโครงการ เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอฐานะการเงินขององคกรและเปนการลดภาระการค้ำประกัน
เงินกูของภาครัฐ
และใหกระทรวงการคลัง (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) รับเรื่องน้ีไปเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เพื่อพิจารณาจัดทำแนวทางปฏิบัติในรายละเอียดตอไป โดยใหรับความเห็นของสำนักงบประมาณ (แนวทางในการกำหนดบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกับฝายบริหารของรัฐวิสาหกิจใหมีความชัดเจน โดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควร
ทำหนาท่ีหลกัในการกำหนดทศิทาง นโยบาย กลยุทธ และกำกบัดูแลในภาพรวม ไมเขาไปเกีย่วของกบัการจัดซ้ือจัดจาง สวนฝายบริหาร
ควรมีบทบาทและหนาที่ในการบริหารจัดการองคกรตามพันธกิจและแผนงานท่ีกำหนด ตลอดจนกำหนดใหทุกรัฐวิสาหกิจตองมีหนาที่
ความรับผิดชอบตอสังคม โดยการกำหนดแนวทางและหลักเกณฑการดำเนินงานอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งการทบทวนหลักเกณฑ
การค้ำประกันเงินกูของรัฐวิสาหกิจที่รัฐมีภาระตองค้ำประกัน เพื่อมิใหมีผลกระทบตอกรอบการค้ำประกันเงินกูของโครงการลงทุนใหม
ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอแนะเปนเร่ืองที่มีประโยชนสมควรท่ีคณะรัฐมนตรี
จะมอบหมายใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของนำไปใชเปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการบริหารจัดการ เพื่อใหการดำเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสนองตอบตอนโยบายของรัฐบาล) ไปพิจารณาประกอบการดำเนินการดวย ทั้งนี้
การชดเชยผลการขาดทุนกรณีรัฐวิสาหกิจประสบภาวะการขาดทุนจากการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลน้ัน ตองพิจารณา
เปนกรณี ๆ ไปตามความจำเปนและเหมาะสมใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและองคประกอบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน การดำเนินงาน
เรงดวนตามนโยบายของรัฐบาล การใหบริการข้ันพ้ืนฐานแกประชาชนและสังคม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
จัดการองคกรของแตละรัฐวิสาหกิจและความพรอมดานงบประมาณของรัฐ เปนตน

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 151 ลงวันที ่31 กรกฎาคม 2552

เร่ือง ขออนมุตัเิงนิคาใชจายประจำเดอืน ในกรณีทีเ่ดินทางไปปฏิบัตริาชการในลักษณะประจำในตางประเทศ

กระทรวงคมนาคมไดเสนอเร่ือง ขออนุมัติเงินคาใชจายประจำเดือน ในกรณีที่เดินทางไปปฏิบัติราชการในลักษณะประจำ
ในตางประเทศมาเพือ่คณะรัฐมนตรพีจิารณา ซึง่คณะรัฐมนตรไีดประชุมปรึกษาเมือ่วันที ่ 21 กรกฎาคม 2552 ลงมตวิา

1. อนุมัติใหขาราชการ (กรมทางหลวง) จำนวน 3 อัตรา ไดรับเงินคาใชจายประจำเดือนต้ังแตเดือนมิถุนายน 2550
ถึงเดือนพฤษภาคม 2551 เปนเวลา 12 เดือน ๆ ละ 63,000 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 2,268,000 บาท ในกรณีที่ปฏิบัติงาน
ไมครบเดือนใหเบิกจายคาใชจายประจำเดือนในอัตราเหมาจายวันละ 2,100 บาท ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ โดยคาใชจายของ
ขาราชการดังกลาวใหเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของกรมทางหลวงรายการคาใชจายเพ่ือ
ดำเนินการควบคุมงานจางเหมากอสรางทาง ซึ่งไดรับจัดสรรงบประมาณไว จำนวน 138,779,200 บาท ตามความเห็นของ
สำนักงบประมาณ

2. อนุมัติเปนหลักการใหขาราชการท่ีไดรับคำสั่งใหเดินทางไปปฏิบัติงานประจำในโครงการท่ีมีระยะเวลา 1 ปขึ้นไป
ในประเทศเพ่ือนบานตาง ๆ ไดรับคาใชจายประจำเดือนในลักษณะเดียวกันกับขอ 1 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีที ่นร 0506/ว 152 ลงวันที ่3 สงิหาคม 2552
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เร่ือง การเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการ
ทางอเิล็กทรอนกิส พ.ศ. 2549 สำหรบัโครงการตามแผนปฏบัิตกิารไทยเขมแขง็ 2555

กระทรวงการคลังไดเสนอเร่ือง การเพ่ิมความคลองตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ซึง่คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมือ่วันที ่ 28 กรกฎาคม 2552 ลงมติเหน็ชอบการยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอ่ืนของรัฐที่อยูในสังกัดการบังคับบัญชา หรือการกำกับดูแลของฝายบริหารตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินหรือกฎหมายจัดต้ังหนวยงาน ซึ่งคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการ
ทางอิเลก็ทรอนิกสพจิารณาเห็นชอบแลวเมือ่วันที ่ 23 กรกฎาคม 2552 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี

1. การแตงตั้งคณะกรรมการรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคา การนำ
สาระสำคัญของราง TOR และเอกสารประกวดราคาประกาศทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานเพ่ือใหสาธารณชน
เสนอแนะ วิจารณ ตามระเบยีบฯ ขอ 8 (1)

2. กรณีมีการอุทธรณผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องตน ตามระเบียบฯ ขอ 8 (3) และอุทธรณผลการพิจารณา
การเสนอราคา ตามระเบียบฯ ขอ 10 (5) ในระหวางการพิจารณาอุทธรณใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุดำเนินการขั้นตอนตอไปได
โดยไมตองระงับการดำเนินการ

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 153 ลงวันที ่4 สงิหาคม 2552

เร่ือง เปล่ียนแปลงการใชชื่องานฉลองพระชนมายุ 96 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรณิายก

เดิมคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 เกี่ยวกับเร่ือง การจัดงานฉลองพระชนมายุ 96 พรรษา
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติได เสนอเร่ือง เปล่ียนแปลงการใช ช่ืองานฉลองพระชนมายุ 96 พรรษา
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเปน “งานฉลองพระชันษา 96 ป สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ทั้งนี้ เพื่อใหถูกตองตามราชาศัพทมาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบซึ่งสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไดนำเสนอคณะรฐัมนตรีทราบเม่ือวันที ่ 11 สงิหาคม 2552

ทีม่า : หนงัสือสำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ดวนมาก ที ่นร 0506/ว 157 ลงวันที ่17 สงิหาคม 2552
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เร่ือง แนวทางการดำเนินการในการเสนอเร่ืองทีเ่ก่ียวกับการเปล่ียนแปลงรายการหรือการเพ่ิมวงเงินกอหน้ีผกูพัน
เกนิกวาวงเงนิท่ีคณะรัฐมนตรอีนมุตัขิองหนวยงานตาง ๆ

ดวยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบขอส่ังการของนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แนวทางการดำเนินการในการเสนอเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงรายการหรือการเพ่ิมวงเงินกอหน้ีผูกพันเกินกวาวงเงิน
ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติของหนวยงานตาง ๆ วา กรณีที่หนวยงานตาง ๆ ประสงคจะเสนอเรื่องการเปล่ียนแปลงรายการหรือ
การเพิ่มวงเงินกอหน้ีผูกพันเกินกวาวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหสงเรื่องดังกลาวไปเพ่ือใหสำนักงบประมาณพิจารณา
โดยตรงภายในวนัท่ี 15 กันยายน 2552 แลวใหสำนกังบประมาณรวบรวมนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสดุ ที ่นร 0505/ว 158 ลงวันที ่19 สงิหาคม 2552

เร่ือง รางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบบัท่ี 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารไดเสนอเรือ่ง รางแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ฉบับที ่ 2)
ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 มาเพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ไดเสนอความเห็น และกระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติไดเสนอขอเสนอแนะและความคิดเห็นมาเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดวย

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ลงมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเสนอท้ัง 4 ขอ คอื

1. เหน็ชอบแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบับที ่ 2 ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
2. ใหทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานท่ีเกี่ยวของจัดทำหรือปรับแผนแมบทฯ

และแผนปฏิบัติการของหนวยงานใหสอดคลองกับแผนแมบทฯ (ฉบับที่ 2)
3. มอบหมายใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวง

ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (กทสช.) รับผิดชอบการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
และเปนหนวยงานประสานหลักรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของจัดทำแผนปฏบัิติการ และแผนงบประมาณรองรับแผนแมบทฯ (ฉบับที ่ 2)
รวมถึงการติดตามประเมินผลเพื่อใหเกิดผลที่เปนรูปธรรมตอไป

4. ใหหนวยงานกลางที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารจัดการภาครัฐ (สำนักงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) นำแผนแมบทฯ (ฉบับที่ 2) มาใชเปน
กรอบแนวทางในการบริหารจัดการ ปรับปรุงโครงสราง และจัดสรรทรัพยากรทางดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของประเทศไทย ในชวงระยะเวลาของแผนแมบทฯ (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2552-2556 ตอไป
โดยใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารรับความเห็นของกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสำนักงบประมาณไปพิจารณาประกอบการ
ดำเนินการตอไปดวย

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 160 ลงวันที ่20 สงิหาคม 2552
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แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ฉบบัท่ี 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556

“สังคมอุดมปญญา” หมายถึงสังคมที่มีการพัฒนาและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยางชาญฉลาด
โดยใชแนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทุกระดับมีความเฉลียวฉลาด (Smart) และรอบรูสารสนเทศ
(information literacy) สามารถเขาถึงและใชสารสนเทศอยางมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณและรูเทาทัน กอใหเกิด
ประโยชนแกตนและสังคม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสูเศรษฐกิจและสังคมฐานความรูและนวัตกรรมอยางยั่งยืนและม่ันคง

“ประเทศไทยเปนสังคมอุดมปญญา (Smart Thailand) ดวย ICT”วิสยัทัศน

ยุทธศาสตรการพัฒนา

พัฒนาโครงขายสารสนเทศและการสื่อสารความเร็วสูงที่มีการกระจายอยางทั่วถึง มีบริการ
ที่มีคุณภาพและราคาเปนธรรม

2

พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีธรรมาภิบาล โดยมีกลไก
กฎระเบียบ โครงสรางการบริหารและการกำกับดูแลท่ีเอ้ือตอการพัฒนาอยางบูรณาการ
มีความเปนเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม

3

ยกระดับความพรอมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศ โดยใหอยูใน
กลมุประเทศท่ีมรีะดับการพัฒนาสูงสดุ 25% (Top Quartile) ของประเทศท่ีมกีารจัดลำดับทัง้หมดใน
Networked Readiness Index

ประชาชนไมนอยกวารอยละ 50 ของประชากรท้ังประเทศ มคีวามรอบร ูสามารถเขาถึง สรางสรรค
และใชสารสนเทศอยางมวิีจารณญาณ รเูทาทนั มคีณุธรรม และจริยธรรม (Information Literacy)
กอเกิดประโยชนตอการเรียนรู การทำงาน และการดำรงชีวิตประจำวัน1

เพิ่มบทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีสัดสวนมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT ตอ GDP
ไมนอยกวารอยละ 15

พัฒนากำลังคนใหมีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ ทั้งบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (ICT Professionals) และบุคลากรในสาขาอาชีพอ่ืน ๆ ทกุระดับทีม่คีวามรคูวามสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณ และรูเทาทันอยางมีคุณธรรม
จริยธรรม

1

เปาหมาย

พันธกิจ

2
3

ยุทธศาสตรที ่1 พฒันากำลังคนดาน ICT
และบุคคลท่ัวไปใหมีความสามารถ
ในการสรางสรรค ผลติ และใชสารสนเทศ
อยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน
ยุทธศาสตรที ่2 บริหารจัดการระบบ ICT
ระดับชาติอยางมธีรรมาภิบาล (National
ICT Governance)

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ยุทธศาสตรที่ 4 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหารและบริการของภาครัฐ
(e-Governance)

ยุทธศาสตรที ่ 5 ยกระดบัขดีความสามารถ
ในการแขงขันอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสรางมูลคา
ทางเศรษฐกิจและรายไดเขาประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 6 ใช ICT เพื่อสนับสนุน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
อยางยั่งยืน

ทีม่า : หนงัสอืกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดวนท่ีสดุ ที ่ทก 0200.11(ปคร.)/1343 ลงวันที ่ 23 มถินุายน 2552
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พระราชบญัญัติ
เรื่อง พระราชบัญญัตปิองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2552

กำหนดใหผูประกอบอาชีพบางประเภทมีหนาที่ตองรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินและกำหนดมาตรการเก่ียวกับการแสดงตนและการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาของสถาบันการเงิน
และผูประกอบอาชีพบางประเภทใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล

เลม 126 ตอนท่ี 46 ก วันที ่22 กรกฎาคม 2552 หนา 1

เรื่อง พระราชบญัญัตปิรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2552

ยกเลิกมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 เนื่องจากภารกิจปจจุบันที่กรมทางหลวงชนบทดำเนินการอยูมีความสำคัญ
และจำเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานทางหลวง และการกระจายความเจริญสูชนบท ซึ่งเปนนโยบายหลัก
ของทุกรัฐบาลจึงมีความจำเปนตองมีกรมทางหลวงชนบทไวรับผิดชอบภารกิจดังกลาวซ่ึงมีความสำคัญตอระบบการคมนาคมขนสง
ทางบกของประเทศ

เลม 126 ตอนท่ี 48 ก วันที ่27 กรกฎาคม 2552 หนา 1

เรื่อง พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพ่ือสรางกิจการรถไฟฟา โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
ในทองที่เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตหวยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตปทุมวัน
และเขตสาทร กรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2552

ใหเวนคืนอสังหาริมทรัพยในทองที่เขตบางซ่ือ เขตจตุจักร เขตหวยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตคลองเตย
เขตปทุมวัน และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ใหแกการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยเพื่อสรางกิจการรถไฟฟา โครงการ
รถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

เลม 126 ตอนท่ี 48 ก วันที ่27 กรกฎาคม 2552 หนา 3

พระราชกฤษฎกีา
เรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดใหสาขาการแพทยแผนจีนเปนสาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติ

การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2552

ใหสาขาการแพทยแผนจีนเปนสาขาการประกอบโรคศิลปะตามมาตรา 5 (5) แหงพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ
พ.ศ. 2542

เลม 126 ตอนท่ี 46 ก วันที ่22 กรกฎาคม 2552 หนา 6

เรื่อง พระราชกฤษฎกีาเงนิชวยคาครองชพีผรูบัเบ้ียหวัดบำนาญ (ฉบบัท่ี 13) พ.ศ. 2552

ปรับปรุงเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบำนาญ เพื่อใหผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัดบำนาญซ่ึงเมื่อรวมกับเงินชวย
คาครองชีพผูรับเบ้ียหวัดบำนาญแลวต่ำกวาเดือนละหกพันบาทไดรับเงินชวยคาครองชีพผูรับเบ้ียหวัดบำนาญเพ่ิมอีกตามอัตรา
ที่กำหนด

เลม 126 ตอนท่ี 46 ก วันที ่22 กรกฎาคม 2552 หนา 11

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที ่www.ratchakitcha.soc.go.th

เร่ืองประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาที่สำคัญ
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เรื่อง พระราชกฤษฎกีาเรียกประชุมรฐัสภาสมัยประชุมสามญันิตบัิญญัต ิพ.ศ. 2552

เรยีกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติในวันที ่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2552

เลม 126 ตอนท่ี 46 ก วันที ่22 กรกฎาคม 2552 หนา 14

เรื่อง พระราชกฤษฎีกาใหนำราคาปานกลางของท่ีดินท่ีใชอยูในการประเมินภาษีบำรุงทองท่ี ประจำป พ.ศ. 2521 ถึง
พ.ศ. 2524 มาใชในการประเมินภาษีบำรงุทองทีส่ำหรบัป พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2552

ใหนำราคาปานกลางของท่ีดินที่ใชอยูในการประเมินภาษีบำรุงทองที่ ประจำป พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 ซึ่งใชในการ
ประเมินภาษีบำรุงทองทีส่ำหรบัป พ.ศ. 2551 มาใชในการประเมินภาษีบำรงุทองทีส่ำหรบัป พ.ศ. 2552

เลม 126 ตอนท่ี 49 ก วันที ่31 กรกฎาคม 2552 หนา 17

กฎกระทรวง
เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอตัราและวิธกีารรบับำเหนจ็ดำรงชพี (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2552

เพื่อใหมีความเหมาะสมกับสถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน จึงกำหนดใหบำเหน็จดำรงชีพใหจายในอัตราสิบหาเทา
ของบำนาญรายเดือนท่ีไดรับแตไมเกินสี่แสนบาทโดยใหมีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพไดตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

เลม 126 ตอนท่ี 46 ก วันที ่22 กรกฎาคม 2552 หนา 15

เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
พ.ศ. 2552

กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อใหเจาของโรงงาน
ควบคุมและเจาของอาคารควบคุมมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดการพลังงาน และเปนฐานขอมูลของรัฐในการประเมิน
ประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมอันเปนประโยชนในการอนุรักษพลังงาน

 เลม 126 ตอนท่ี 47 ก วันที ่23 กรกฎาคม 2552 หนา 7

เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัต ิหนาที ่และจำนวนของผรูบัผิดชอบดานพลังงาน พ.ศ. 2552

กำหนดใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานประจำในโรงงานควบคุม
หรืออาคารควบคุมแตละแหง ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติและหนาที่ของผูรับผิดชอบดานพลังงานเพ่ือประโยชนในการอนุรักษ
พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

เลม 126 ตอนท่ี 49 ก วันที ่31 กรกฎาคม 2552 หนา 20

เรื่อง กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 272 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร

กำหนดใหเงินชวยเหลือผูซึ่งออกจากราชการและเงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
ตามกฎหมายวาดวยกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการไดรับเมื่อออกจากราชการตามมาตราการดังกลาว เปนเงินไดพึงประเมิน
ที่ไดรับยกเวนไมตองรวมคำนวณเพ่ือเสียภาษีเงินได

เลม 126 ตอนท่ี 50 ก วันที ่4 สงิหาคม 2552 หนา 28

เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร พ.ศ. 2552

กำหนดหลักเกณฑในการกำหนดวาภาพยนตรลักษณะใดควรจัดอยูในภาพยนตรประเภทใด

เลม 126 ตอนท่ี 52 ก วันที ่10 สงิหาคม 2552 หนา 13
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ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยบำเหน็จความชอบสำหรับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2552

กำหนดใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานได รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนกรณีพิเศษ
ตามหลักเกณฑที่กำหนด

เลม 126 ตอนพิเศษ 117 ง วันที ่18 สงิหาคม 2552 หนา 1

เรื่อง ระเบยีบสำนกันายกรัฐมนตรีวาดวยการกำกบัและติดตามการปฏิบัตริาชการในภมูภิาค (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2552

ปรับปรุงแกไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. 2547
เพื่อประโยชนในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ดวยความคลองตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เลม 126 ตอนท่ี 117 ง วันที ่18 สงิหาคม 2552 หนา 3

ประกาศสำนกันายกรัฐมนตรี
เรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชู ย่ิงชางเผือกและ

เคร่ืองราชอสิรยิาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกฎุไทย ชัน้ต่ำกวาสายสะพาย ประจำป 2551

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือกและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ช้ันต่ำกวาสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2551
รวมทัง้สิน้ 184,855 ราย ดังรายนามทีป่รากฏในประกาศนี้

เลม 126 ตอนท่ี 11 ข เลมที ่1 ถงึเลมที ่15 วันที ่15 สงิหาคม 2552 หนา 2

คำพพิากษาของศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผดูำรงตำแหนงทางการเมอืง
เรื่อง คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง เร่ือง ขอใหดำเนินคดีตอกรรมการ ป.ป.ช.

(ความผดิตอตำแหนงหนาทีร่าชการ ความผดิตอตำแหนงหนาทีใ่นการยุตธิรรม)

คดีหมายเลขดำที ่อม. 6/2552 คดีหมายเลขแดงที ่อม. 5/2552 นายปานเทพ กลาณรงคราญ ที ่1 นายกลานรงค  จนัทกิ
ท่ี 2 นายใจเดด็ พรไชยา ที ่3 นายประสาท พงษศวิาภยั ที ่4 นายภกัด ีโพธิศริิ ที ่5 นายเมธ ีครองแกว ที ่6 นายวิชา  มหาคณุ ที ่7
นายวิชัย วิวิตเสว ีที ่8 นางสาวสมลกัษณ จดักระบวนพล ที ่9

เลม 126 ตอนท่ี 54 ก วันที ่17 สงิหาคม 2552 หนา 6

คำวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ
เรื่อง คำวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ คำวนิิจฉยัท่ี 2/2552 เรือ่ง ศาลปกครองสูงสดุสงคำโตแยงของผฟูองคดี (นายสุวัชร

หรือเรวัต โพธ์ิรศัม)ี

ในคดีหมายเลขดำที ่อ. 505/2547 เพือ่ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528
มาตรา 35 (6) ขดัหรอืแยงตอรัฐธรรมนญูมาตรา 29 หรอืไม

เลม 126 ตอนท่ี 55 ก วันที ่18 สงิหาคม 2552 หนา 1

เรื่อง คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยท่ี 3/2552 เร่ือง ศาลปกครองสูงสุดสงคำโตแยงของผูฟองคดี
(นายไพบูลย กองเกดิ กับพวกรวม 211 คน)

เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
มาตรา 46 วรรคหน่ึง ขดัหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2540 มาตรา 56 วรรคสอง และมาตรา 59
หรือไม

เลม 126 ตอนท่ี 56 ก วันที ่19 สิงหาคม 2552 หนา 1
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Sign language interpreter

การพดูอาจเปนเรือ่งปกติทีค่นสวนใหญทำได แตกม็คีนอีกจำนวนหนึง่ทีม่ปีญหา มคีวามบกพรองในการพูด ซึง่โดยทัว่ไปแลว
ผูที่มีความบกพรองดังกลาวจะใชภาษามือชวยในการส่ือสารกับผูอ่ืน แตดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน จึงไดมี
ผูคิดคนอุปกรณที่จะมาชวยใหผูที่มีความบกพรองในการพูดสามารถส่ือสารดวยเสียงได อุปกรณดังกลาวคือ เคร่ืองแปลงภาษามือ
ใหเปนเสยีงพูด (Sign language interpreter)

เครื่องแปลงภาษาดังกลาวประกอบดวยสองสวนท่ีสำคัญ คือ 1) ตัวกลองเพื่อเอาไวจับภาพการเคล่ือนไหวของภาษามือ
และ 2) ลำโพงซ่ึงสามารถแปลงการเคล่ือนไหวของภาษามือใหออกมาเปนเสียงพูด ซึ่งเสียงที่ออกจากลำโพงน้ันสามารถปรับ
ความดังและสำเนียงการพูดได นอกจากนี้ การพกพาเครื่องดังกลาวไปไหนมาไหนก็ทำไดงายมากเพราะตัวเคร่ืองมีลักษณะเปน
สรอยคอ ทำใหผูใชสามารถสวมใสไวไดตลอดเวลา จึงทำใหงายตอการใชงาน มีความสะดวกและคลองตัวมาก

นับเปนเรื่องที่นายินดีสำหรับผูที่มีความบกพรองในการพูดที่มีผูคิดคนเคร่ืองแปลงภาษามือใหเปนเสียงขึ้นมา เพราะ
อุปกรณดังกลาวจะชวยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตของคนเหลาน้ัน ทั้งน้ี จะเห็นไดวาเร่ืองเหลาน้ีเปนความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีในปจจุบันท้ังสิน้ กห็วังเปนอยางย่ิงวาเคร่ืองแปลงภาษามือดังกลาวจะถูกนำมาใชงานในเร็ววันน้ี และคงตองฝากความหวัง
ไวกับผูที่คิดคนเทคโนโลยีตาง ๆ ใหคิดคนส่ิงที่มีประโยชนเชนน้ีตอไปเรื่อย ๆ

แหลงทีม่า : http://www.tuvie.com/sign-language-interpreter-translates-hand-gesture-to-oral-language
http://www.trendbird.co.kr/2027

นวัตกรรม
รอบโลก ทัสสุ
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รปูแบบของคณะรัฐมนตรี*

* สรุปรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาเชิงเปรียบเทียบองคประกอบและกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ต้ังแตรัฐบาลนายธานินทร กรยัวิเชยีร ถงึรฐับาลพลเอก สรุยุทธ จลุานนท. สำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี, 2551

(ตอนจบ)
องคความรู เดือนกันยายนน้ีเปนตอนจบของเ ร่ือง

รูปแบบคณะรัฐมนตรี

รองศาสตราจารย ดร.ธรีภทัร  เสรรัีงสรรค ไดทำการวจิยั
เร่ือง “รูปแบบรัฐบาลในระบบรัฐสภาไทย ระหวาง พ.ศ. 2518-

2539” พบวา รูปแบบรัฐบาลมลัีกษณะแตกตางกนั 3 รูปแบบ1 คอื
(1) รัฐบาลในรูปแบบเผด็จการอำนาจนิยม (2) รูปแบบ
ก่ึงประชาธปิไตย และ (3) รปูแบบประชาธิปไตย

รัฐบาลรูปแบบเผด็จการอำนาจนิยม มักเปนรัฐบาล
ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัการทำรฐัประหารยดึอำนาจการปกครองประเทศ
จากน้ันคณะผูยึดอำนาจจึงมอบหมายใหบุคคลซ่ึงอาจเปนทหาร

หรือพลเรือน ทำหนาที่นายกรัฐมนตรีและจัดต้ังรัฐบาลตอไป
รัฐบาลรูปแบบน้ีมักประกอบดวยขาราชการหรืออดีตขาราชการ
ทำหนาที่เปนรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีจึงมีระเบียบวินัยคอนขาง
สูงกวา รัฐบาลรูปแบบอ่ืน ๆ และเนนการทำงานให เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเปนสำคัญ อยางไรก็ตาม รัฐบาล
รูปแบบน้ีมักอยูในอำนาจในระยะเวลาจำกัดและคอนขางสั้น
จากน้ันจึงถายโอนอำนาจหรือพัฒนาการไปสูรัฐบาลในรูปแบบ
อ่ืน ๆ ตอไป

รัฐบาลรูปแบบก่ึงประชาธิปไตย เปนรัฐบาลท่ีมุง
ประนีประนอมทางการเมืองระหวางพลังอำนาจของกลุม
ขาราชการประจำกับกลุมนักการเมือง ซ่ึงมีฐานอิงอยูกับ

1 ธรีภทัร เสรีรังสรรค, “รปูแบบรัฐบาลในระบบรัฐสภาไทยระหวาง พ.ศ. 2518-2539
(รายงานการวิจยัเสนอสำนักงานเลขาธิการสภาผแูทนราษฎร, 2541), หนา จ – ซ.

องค
ความรู
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พลังประชาชน รัฐบาลรูปแบบน้ีจงึเกดิจากการอาศัยความชอบธรรม
ของประชาชนโดยผานกระบวนการการเลือกต้ังตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยสวนหน่ึง กับกระบวนการของระบอบเผด็จการ
อำนาจนิยมสวนหน่ึง อาทิ การแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภา และ
การใหอำนาจแกวุฒสิภามากกวาหรอืทดัเทยีมกบัสภาผแูทนราษฎร
นอกจากน้ัน ยังเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกที่ไมไดมาจาก
การเลือกต้ังสามารถดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรีไดอีกดวย
รัฐบาลรูปแบบก่ึงประชาธิปไตยน้ีจงึมอีงคประกอบของคณะรัฐมนตรี
โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนของขาราชการประจำสวนหน่ึง
มาประกอบกับตัวแทนของพรรคการเมืองท่ีเขารวมในรัฐบาลผสม
อีกสวนหน่ึง ซึ่งสวนใหญเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัด
มารวมกันใชอำนาจทางการเมืองในการบริหารราชการแผนดิน
โดยอาศัยการสนับสนุนจากสภาผูแทนราษฎรซ่ึงพรรคการเมือง
รวมรัฐบาลเปนเสียงสวนใหญและการสนับสนุนจากวุฒิสภา
ซึ่งเปนตัวแทนพลังฝายราชการ อยางไรก็ตาม คณะรัฐมนตรี
ที่จัดต้ังขึ้นในชวงทาย ๆ ของระบอบก่ึงประชาธิปไตย อำนาจ
ของฝายพรรคการเมืองมีสูงขึ้นตามลำดับ ในขณะที่อำนาจของ
ฝายขาราชการประจำหรือวุฒิสภาก็ลดลงไปตามลำดับเชนกัน

รฐับาลรูปแบบประชาธปิไตย คอื รัฐบาลผสมทีเ่กดิจาก
การรวมตัวของพรรคการเมืองที่มีที่ น่ังในสภาผูแทนราษฎร
แขงขันกันจัดต้ังรัฐบาล ฝายใดที่สามารถรวมเสียงขางมากได
ในสภายอมสามารถจัดต้ังรัฐบาล โดยมักใหหวัหนาพรรคการเมือง

ที่เปนแกนนำในการจัดต้ังรัฐบาลขึ้นดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรี
ดังนั้น องคประกอบของคณะรัฐมนตรีจึงเปนไปตามสัดสวนของ
จำนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองรวมรัฐบาล
และเสถียรภาพของรัฐบาลผสมมักขึน้อยกูบัปจจัยของพรรคการเมือง
ที่รวมกันจัดต้ังรัฐบาลเปนปจจัยหลัก สวนการตรวจสอบ
การถวงดุลของพรรคการเมืองฝายคานในสภาเปนปจจัยรอง
รัฐบาลรูปแบบประชาธิปไตยน้ีมีอิทธิพลทางการเมืองของ
ฝายขาราชการประจำคอนขางนอยมาก รวมทั้งอำนาจของ
วุฒิสภาซึ่ งสมาชิกมาจากการแตงตั้ งและเปนตัวแทนของ
ฝายขาราชการประจำก็ลดนอยลงเชนกัน รัฐบาลรูปแบบน้ี
การไดมาซึ่งอำนาจก็ดี การใชอำนาจก็ดี การสืบตออำนาจก็ดี
เปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ เปนประชาธิปไตย
ซึง่โดยปกติประชาชนผมูสีทิธอิอกเสียงเลือกต้ังจะไปลงคะแนนเสียง
เลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จากนั้นพรรคการเมืองที่มี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภาจะทำการเจรจาตกลงเพ่ือ
จัดต้ังรัฐบาลข้ึนบริหารประเทศตอไป

ทั้งน้ี ปจจัยสำคัญที่ทำใหเกิดความแตกตางของรัฐบาล
มี 4 ประการ คือ (1) รัฐธรรมนูญ (2) อิทธิพลทางการเมือง
ของฝายขาราชการประจำโดยเฉพาะฝายทหาร (3) บทบาท
ของพรรคการเมือง (4) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริหารงานของรัฐบาล

ศาสตราจารย ดร.ปยนาถ บุนนาค และคณะไดศึกษา
พัฒนาการระบบคณะรัฐมนตรีไทย หลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง วันที ่ 24 มถินุายน 2475-6 ตุลาคม 2519 พบวา2

ในชวงเวลาดังกลาวมีคณะรัฐมนตรี 39 ชุด ซึ่งเมื่อพิจารณา
ในประเด็นของระบบคณะรัฐมนตรีแลว อาจสรุปไดวา ประเภท
ของคณะรฐัมนตรมี ี5 ประเภท คอื

(1) คณะรัฐมนตรีที่เรียกวา คณะราษฎร โดยมี
หัวหนาเปนตำแหนงประธานกรรมการราษฎร แตอำนาจ
ในการบริหารประเทศท่ีแทจริงอยูกับสมาชิกคณะราษฎร
ผูกอการเปล่ียนแปลงการปกครอง

(2) คณะรัฐมนตรีที่มีรัฐมนตรีมาจากสมาชิก
คณะราษฎรทั้งฝายพลเรือนและทหาร แตเนนหนักอำนาจ
อยูที่ทหาร จะเห็นไดชัดเจนในคณะรัฐมนตรีที่มีพระยาพหล-
พลพยุหเสนา เปนนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ชุดที ่9 และ
ชุดที่ 10  ซึ่งมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี
ยุคแรก

2 ปยนาถ บุนนาค และคณะ, พัฒนาการระบบคณะรัฐมนตรีไทย หลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง วันท่ี 24 มถุินายน 2475-6 ตลุาคม 2519,
(รายงานการวิจยัเสนอสำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี, 2549), หนา 579 - 580.
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(3) คณะรัฐมนตรีพลเรือน ซึ่งสวนใหญเปนสมาชิก
คณะราษฎรฝายพลเรือนกับสภา ไดแก รัฐบาลพลเรือน
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2

(4) คณะรัฐมนตรีเผด็จการทหารที่ปกครองโดย
ไมผานสภา ที่เห็นชัดเจนคือคณะรัฐมนตรีภายใตการนำของ
จอมพล สฤษด์ิ  ธนะรัชต และจอมพล ถนอม กติติขจร นายกรัฐมนตรี
ชวงหน่ึง

(5) คณะรัฐมนตรีที่มี
อำนาจคณะรัฐประหารอยเูบ้ืองหลัง
คือ คณะรัฐมนตรี มนีายควง  อภยัวงศ
และจอมพล ป . พิ บู ล ส ง ค ร า ม
เปนนายกรัฐมนตรี ยคุที ่ 2 นอกจากน้ี
มีคณะรัฐมนตรีเพียงชุดเดียวที่เปน
คณะรัฐมนตรทีีม่าจากการพระราชทาน
จัดต้ังขึ้น หลงัเหตกุารณ 14 ตุลาคม
2516 คอื คณะรัฐมนตรีชุดนายสัญญา
ธรรมศักดิ์ ในดานองคประกอบ
ของคณะรัฐมนตร ี อันไดแก รัฐมนตรี
วาการกระทรวง รัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวง และรัฐมนตรี
ไมประจำกระทรวง ผูที่จะดำรง
ตำแหนงรฐัมนตร ีแยกไดเปน 4 กลมุ
คือ กลุมที่มีความสัมพันธใกลชิด
กับนายกรัฐมนตรี กลุมที่มีความรู
ความสามารถและประสบการณ
เหมาะสมกบัตำแหนง กลมุทีม่าจาก
การเลือกต้ัง และกลุมที่มาจากการ
ตอรองผลประโยชน

อยางไรกดี็ “หวัใจและกลไก” สำคญัทีส่ดุของคณะรฐัมนตรี
คือ นโยบาย กระบวนการตัดสินใจ และการนำนโยบายไปปฏิบัติ
สำหรับนโยบายและกระบวนการตัดสินใจน้ัน คณะรัฐมนตรี
ที่บริหารประเทศรวมกับรัฐสภาก็จะแถลงนโยบายตอรัฐสภา
เพื่อจัดต้ังคณะรัฐมนตรี แบงเปนนโยบายท่ัวไปและนโยบาย
เฉพาะกระทรวงกับนโยบายท่ี “แปลงลงมา” เพื่อใหปฏิบัติงาน
ไดอยางเปนรูปธรรม การนำเ ร่ืองตาง ๆ เสนอท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรีเพื่อผานกระบวนการตัดสินใจน้ัน มักเปนไปตาม

นายสัญญา  ธรรมศกัดิ์

พลตรี ควง  อภัยวงศ

ขั้นตอนในระบบราชการ ทั้งในรูปวาระปกติและวาระจร
เมื่อท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาแลวก็จะลงมติรวมกัน
ในรูปแบบตาง ๆ เชน อนุมัติ เห็นดวย หรือใหกลับไปพิจารณา
รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหม อยางไรก็ดี การมีมติของ
คณะรัฐมนตรีดังกลาว บางคณะรัฐมนตรีก็ตกอยูใตอิทธิพลของ
นายกรัฐมนตรีเพียงผูเดียวและบางคร้ังก็เปนไปตามผลประโยชน
สวนรวมและผลประโยชนสวนตน ทั้งน้ีก็ขึ้นอยูกับประเภทของ
คณะรัฐมนตรีในแตละยุคสมัย บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
กฎหมายตาง ๆ และความสัมพันธกับกลุมตาง ๆ ในสังคม
ซึ่งสงผลตอเสถียรภาพของคณะรัฐมนตรีแตละชุด

ในประเด็นการส้ินสุดของคณะรัฐมนตรีม ี4 รูปแบบ คอื

(1) การสิ้นสุดโดยวิถีทางรัฐสภา

(2) การสิ้นสุดโดยการปฏิวัติรัฐประหาร

(3) การส้ินสุดเน่ืองจากนายกรัฐมนตรีถงึแกอสัญกรรม

(4) การส้ินสุดเน่ืองจากการขับไลของนักศึกษาและ
ประชาชน

ฉบับหนาจะนำเสนอเร่ือง “รูปแบบการตัดสินใจของ
คณะรฐัมนตรี” โปรดติดตาม
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จรรยา-จรรยาบรรณ

คดัลอกจากหนังสอื ร ูรัก ภาษาไทย เลม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยราชบัณฑิตยสถาน

คำวา จรรยา กบั จรรยาบรรณ มคีวามหมายคลายกนั
คือ หมายถึงสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติในฐานะท่ีเปนสมาชิกของ
หมูคณะหรือกลุมอาชีพ ดังตัวอยางวา แพทยตองมีจรรยาแพทย
หรอืจรรยาบรรณของแพทย เชน ตองไมเปดเผยความลบัของคนไข,
ครูตองมีจรรยาครูหรอืจรรยาบรรณของครู เชน ตองไมนำขอสอบ
มาเปดเผยกอนสอบ

อยางไรก็ตาม คำวา จรรยา และ จรรยาบรรณ
มีความหมายตางกันอยูในบางแง กลาวคือ จรรยา อาจใชกับ
บุคคลท่ัวไปกไ็ด มคีวามหมายกวางกวาและเบากวา จรรยาบรรณ
เชน พอแมสอนใหลูกมจีรรยามารยาทเรยีบรอย สวนจรรยาบรรณ
มคีวามหมายเฉพาะเจาะจงมากกวา หนักแนนกวา เอาจริงเอาจัง

มากกวา คือหมายถึงกฎที่ตองประพฤติหลายขอท่ีมักเขียนรวมไว
ใหสมาชิกในกลุมอาชีพปฏิบัติตาม หากไมปฏิบัติตามก็อาจ
มีความผิดและถูกลงโทษได

วันสำคัญ
ของชาต*ิ เดือนกันยายน 2552

* คดัลอกจากประมวลมติคณะรัฐมนตรี เรือ่ง วันสำคญัของชาติ โดย : สำนกัพฒันายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษ สำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

วันสำคัญท่ีกำหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี
14 กนัยายน วันบุรฉัตร

19 กนัยายน วันพิพธิภณัฑไทย

20 กนัยายน  วันเยาวชนแหงชาติ
 วันอนุรักษและพัฒนาแมน้ำ

ค ูคลอง แหงชาติ
 วันรัฐวิสาหกจิไทย

21 กนัยายน วันประมงแหงชาติ

วันสำคญัอ่ืน ๆ
8 กนัยายน วันการศึกษานอกโรงเรียน

24 กนัยายน วันมหดิล

ร ูรกั
ภาษาไทย
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เรือ่งเสรจ็ที ่773/2548

บันทึกสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
เรือ่ง คุณสมบัตขิองรองนายกเทศมนตรี

(กรณีเทศบาลตำบลทาขาม อำเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรัง)

กระทรวงมหาดไทย ไดมหีนังสอืท่ี มท 0804.3/7219 ลงวันท่ี 6 กนัยายน 2548 ถงึสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สรุปความไดวา นายกเทศมนตรีตำบลทาขามประสงคจะแตงตั้งนายชัยวัฒน  สุขล้ิม และนางจารุนันท  เสืออินโท เปนรองนายก
เทศมนตรีตำบลทาขาม แตตามมาตรา 48 นว แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2546 กำหนดใหรองนายกเทศมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับผูมีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรี ตามมาตรา 48 เบญจ ดวย ซึ่งปรากฏวา นายชัยวัฒน  สุขลิ้ม และนางจารุนันท  เสืออินโท
เคยดำรงตำแหนงกรรมการสุขาภิบาลทาขามมากอน กรณีดังกลาวกระทรวงมหาดไทยเห็นวา สุขาภิบาลเปนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึงตามมาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ประกอบกับมาตรา 13
มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 กำหนดใหคณะกรรมการสุขาภิบาลทำหนาที่
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของสุขาภิบาล โดยจะตองมีการประชุมปรึกษาหารือกันอยางนอยเดือนละคร้ัง
การบริหารในลักษณะนีท้ำใหกรรมการสขุาภบิาลทกุคนมบีทบาทหนาทีเ่ปนทัง้ผบูริหารทองถิน่และสมาชิกสภาทองถิน่ในขณะเดยีวกนั
กรรมการสุขาภิบาลจึงมีสถานภาพเปนทั้งผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินตามมาตรา 48 เบญจ (2) แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาลฯ ประกอบกับคณะกรรมการการเลือกต้ังไดเคยมีความเห็นวา คำวา ผูบริหารทองถ่ิน ตามมาตรา 35/1 (2)
แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2546 หมายความถึง ผูที่เคยดำรงตำแหนงประธานกรรมการสุขาภิบาลและรองประธานกรรมการสุขาภิบาลดวย
อยางไรก็ดี เน่ืองจากประเด็นปญหาขอกฎหมายในเร่ืองน้ีมีผลตอการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัคร
รับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกประเภทที่กำหนดไวในลักษณะเดียวกัน
จึงขอหารือวา ความเห็นของกระทรวงมหาดไทยดังกลาวถูกตองหรือไม อยางไร

กรรมการสุขาภิบาลมีสถานภาพเปนทั้งผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินในขณะเดียวกัน แมตอมา
ไดมีการยกเลิกพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 โดยพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล
พ.ศ. 2542 กไ็มมผีลตอสถานภาพแหงการเคยเปนผบูริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินดังกลาวแตอยางใด จงึถอืวา
เปนผมูคีณุสมบติัทีจ่ะดำรงตำแหนงรองนายกเทศมนตรตีามพระราชบัญญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 ได

ทองถ่ิน
ควรรู
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คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 1) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาว โดยไดรับฟงคำชี้แจงขอเท็จจริงจากผูแทนกระทรวง
มหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) ผูแทนเทศบาลตำบลทาขาม และผูแทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังแลว
เห็นวา สุขาภิบาลตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ .ศ . 2495 มีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ินตามมาตรา 70
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และมีคณะกรรมการสุขาภิบาลทำหนาที่เปนสภาทองถ่ินโดยมี
อำนาจตราขอบังคับสุขาภิบาลเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามอำนาจหนาที่ของสุขาภิบาล และในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไวให
สุขาภิบาลตราขอบังคับหรือใหมีอำนาจตราขอบังคับไดตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 และเปน
คณะผูบริหารทองถ่ิน มีอำนาจหนาที่ ในการควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของสุขาภิบาลตามมาตรา 19
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ดังนั้น กรรมการสุขาภิบาลจึงมีฐานะเปนทั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นในขณะเดียวกัน
แมวาตอมาไดมีการยกเลิกพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 โดยพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล
พ.ศ. 2542 ก็ไมมีผลตอสถานภาพแหงการเคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินของผูที่เคยเปนกรรมการสุขาภิบาล
ตามพระราชบัญญัติดังกลาวแตอยางใด บุคคลดังกลาวจึงเปนผูมีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกต้ังเปนนายกเทศมนตรีได
ตามมาตรา 48 เบญจ (2) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12)
พ.ศ. 2546

สำหรับกรณีที่เปนปญหาน้ีนายกเทศมนตรีตำบลทาขามจึงอาจแตงต้ังนายชัยวัฒนฯ และนางจารุนันทฯ ซึ่งเคยเปน
กรรมการสุขาภิบาลและมีฐานะเปนสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นใหเปนรองนายกเทศมนตรีตำบลทาขามไดตามนัย
มาตรา 48 นว แหงพระราชบัญญัติเทศบาลฯ

                                                      (ลงช่ือ)               พรทพิย  จาละ

                  (คณุพรทพิย  จาละ)
                                                                               เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ธนัวาคม  2548
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ทอง
ตางแดน JK Polak

บานเลขทีส่บิ
หลังจากที่ไดพาผูอานไปรูจักทำเนียบขาวในฉบับที่แลว

ฉบับน้ีทองตางแดนขอเปล่ียนบรรยากาศโดยการพาผูอาน
ขามฟาไปทางทวีปยุโรป เพื่อพาไปรูจักทำเนียบหรือที่พักของ
ผนูำของอกีประเทศหน่ึงทีม่อิีทธิพลในเวทีโลกไมแพสหรัฐอเมริกา
น่ันก็คือสหราชอาณาจักรหรือ ท่ี เราเ รียกกันโดยท่ัวไปวา
“ประเทศอังกฤษ” น่ันเอง

ทำเนียบของนายกรัฐมนตรีแหงประเทศอังกฤษตั้งอยูที่
บานเลขท่ี 10 ถนนดาวน่ิง สตรีท (Downing Street) ในกรุงลอนดอน
โดยอยูใกลกับโบสถเวสมินสเตอร อาคารรัฐสภา และพระราชวัง
บัคกิ้งแฮมอีกดวย ซึ่งการท่ีทำเนียบของนายกรัฐมนตรีอยูใน
ทำเลที่ต้ังสำคัญของประเทศน่ีเอง ทำใหทำเนียบดังกลาวมีช่ือ
ทีเ่รยีกกนัโดยทัว่ไปวา Number 10 หรอืบานเลขทีส่บิ และยังเปน
สญัลักษณแทนผนูำของประเทศอังกฤษ เชนเดียวกับทีท่ำเนยีบขาว
เปนสัญลักษณแทนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอีกดวย

บริเวณท่ีต้ังของบานเลขท่ีสบิในปจจุบันถือไดวาเปนพ้ืนที่
สำคัญในประวัติศาสตรของประเทศอังกฤษตั้งแตสมัยอาณาจักร
โรมันเลยทเีดยีว  หลกัฐานทางประวัติศาสตรสามารถพสิจูนไดวา
พื้นท่ีบริเวณดังกลาวเปนศูนยกลางการปกครองของชาวเช้ือชาติ
แองโกลแซกซอน (Anglo Saxons) และนอรมัน (Norman)

ตอมาก็ไดมกีารสรางพระราชวังขึน้มาในบริเวณดงักลาวในป 1017
ในรัชสมัยของกษัตริยคานูท (Canute) และกลายเปนศูนยกลาง
การปกครองของประเทศอังกฤษตั้งแตบัดน้ันเปนตนมา และ
ในสมัยของพระเจาเฮนร่ีที่ 8 (Henry VIII) ไดสรางพระราชวัง
ขนาดใหญขึ้นบนพ้ืนท่ีแหงน้ี เรียกวา Whitehall Palace ซึ่ง
พระราชวังดังกลาวไดเปนทีป่ระทับของพระมหากษัตริยในราชวงศ
ทวิเดอร (Tudor) และราชวงศสจวต (Stuart) ต้ังแตน้ันเปนตนมา
จนถึงเกดิเหตไุฟไหมเมือ่ป 1698

พระเจาเฮนร่ีที ่8 (Henry VIII)

Whitehall Palace
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ในชวงปที ่ 1735 พระเจาจอรจที ่ 2 (King George II)
ไดมอบบานบนถนนดาวน่ิงใหแก เซอรโรเบิรต  วอลโพล
(Sir Robert Walpole) ผูซึ่งไดรับการแตงต้ังใหเปนประธานของ
สภาการคลังของอังกฤษ (First Lord of Treasury) และเปน
นายกรัฐมนตรีคนแรก ซึ่งเซอรวอลโพลไดดำเนินการปรับ
ตกแตงบานใหมและใหใชบานหลังนีเ้ปนทีพ่ำนกัของนายกรฐัมนตรี
คนตอ  ๆ  ไป  ทำใหบานเลขที่สิบยังคงมีความสำคัญตอ
การเมืองการปกครองของประเทศอังกฤษมาอยางตอเนื่อง
และยังเปนศูนยกลางในการบัญชาการในชวงที่อังกฤษเขารวม
สงครามโลกคร้ังที ่ 2 อีกดวย

ปจจุบันบานเลขที่สิบถูกใชเปนทั้งที่ทำงาน สถานที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี และท่ีพักอาศัยอยางเปนทางการของ
นายกรัฐมนตรีอังกฤษและครอบครัว โดยมีบานทาวนเฮาส

ลักษณะเดยีวกนั ไดแก บานเลขท่ี
9, 11, 12 และ 14 เปนทีพ่กั
ของเจาหนาทีร่ะดับสูงเชนเดยีวกนั
ซึ่งนางมากาเรต แธทเชอร
นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก
ของอังกฤษไดเปรียบเปรยไววา
การมีบานอยูบนช้ัน 2 ของ
สถานทีท่ำงานแบบน้ีเหมอืนกัน
กับ “การอยูอาศัยบนรานคา
ของตัวเอง” (living above
the shop) ซึ่งทำใหนายก

รัฐมนตรีไมสามารถแบงแยกเรื่องงานออกจากเรื่องสวนตัวได

ถงึแมวาภายในบานเลขทีส่บิจะมีเฟอรนิเจอรอยางครบถวน
เพือ่เปนการอำนวยความสะดวกแกนายกรัฐมนตรอียแูลว แตผนูำ
ประเทศอังกฤษสวนใหญกย็งัคงขนยายเฟอรนิเจอรสวนตัวเขามาใช
เชน เตยีงนอนและเคร่ืองครัว รวมท้ังมกัจะมีการตกแตงปรับปรุง
หองตาง ๆ ในบานเลขท่ีสิบเล็กนอยเพ่ือใหเขากับสไตลของ
ตนเอง แมกระทั่งการนำภาพศิลปะสวนตัวเขามาตกแตงหรือ
ขอยืมภาพจากพิพิธภัณฑตาง ๆ ในประเทศมาประดับแทน

นางมากาเรต แธทเชอร
นายกรัฐมนตรีหญงิคนแรกของอังกฤษ

ในสวนของสถานท่ีทำงาน นายกรัฐมนตรีจะมีหอง
ทำงานสวนตัว ลอมรอบดวยหองรับแขก และหองอ่ืน ๆ อีกมากมาย
รวมทัง้หองประชุมคณะรัฐมนตรี ซึง่คณะรัฐมนตรีจะมารวมประชุมกนั
ทกุวนัอังคารในชวงเปดสมัยประชุมรัฐสภา และมีหองทำงานอ่ืน ๆ
สำหรบัเจาหนาทีร่ะดับสูงในช้ันอ่ืน  ๆของบาน สำหรบัเจาหนาทีร่ะดับ
ปฏบัิติซึง่รวมถึงเลขานุการจะทำงานอยทูีห่องการเดนรูม ช้ันใตดิน
ซึ่งในช้ันดังกลาวจะมีหองสำหรับผูสื่อขาวรวมอยูดวย

นอกจากนี้บานเลขที่สิบยังถูกใชเปนสถานท่ีรับรองแขก
คนสำคัญ ดังที่เราจะเห็นไดจากภาพขาวที่ผูนำอังกฤษจับมือ
ทักทายกับผูนำตางประเทศและแขกสำคัญของรัฐบาล หรือ
แมแตการแถลงขาวสำคัญโดยมีประตูของบานเปนฉากหลัง รวมท้ัง
ยังใชเปนที่ตอนรับประชาชนท่ัวไปและจัดงานการกุศลอีกดวย
โดยหองรับประทานอาหารจะแบงเปน 2 หอง หองขนาดเล็ก
จุคนไดสูงสุด 12 คน ในขณะที่หองขนาดใหญจะมีโตะรูปตัวยู
ทีจ่คุนไดสงูสดุถึง 65 คน

ถาเปรียบเทียบกับทำเนียบขาวแลว บานเลขที่สิบ
ถือวามีขนาดเล็กกวามากและไมใหญโตหรูหราเทา เนื่องจาก
เดิมบานหลังนี้ถูกกอสรางใหเปนที่พักอาศัยเพียงอยางเดียว
อยางไรก็ตาม บานเลขท่ีสิบยังคงความมีเสนหดวยการ
มีประวัติศาสตรตอเน่ืองยาวนานและคงความเปนอังกฤษไวได
อยางลงตัว

ฉบับหนาทองตางแดนจะพาทานไปประเทศใดน้ัน
โปรดติดตามขอมูล: www.number10.gov.uk
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ปฏิทิน
ตางประเทศ*

* ทีม่า : ปฏิทนิหลวง พทุธศกัราช 2552

1 ก.ย.  วันเอกราชสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชน
อาหรับลิเบยี (ค.ศ. 1969)

 วันรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐสโลวัก (ค.ศ. 1992)
 วันเอกราชสาธารณรัฐอซุเบกสิถาน (ค.ศ. 1991)

2 ก.ย. วันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(ค.ศ. 1945)

3 ก.ย. วันเอกราชสาธารณรัฐซานมารีโน

6 ก.ย. วันเอกราชและวันชาติราชอาณาจักรสวาซิแลนด
(ค.ศ. 1968)

7 ก.ย. วันเอกราชสหพันธสาธารณรัฐบราซิล
(ค.ศ. 1822)

8 ก.ย. วันพระแมมารีแหงเมริตเชลลราชรัฐอันดอรรา

9 ก.ย.  วันกอต้ังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
(ค.ศ. 1948)

 วันชาติสาธารณรัฐทาจกิสิถาน (ค.ศ. 1991)

15 ก.ย.  วันเอกราชสาธารณรัฐคอสตาริกา (ค.ศ. 1821)
 วันเอกราชสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร

(ค.ศ. 1821)
 วันเอกราชสาธารณรัฐกวัเตมาลา (ค.ศ. 1821)
 วันเอกราชสาธารณรัฐฮอนดูรัส (ค.ศ. 1821)
 วันเอกราชสาธารณรัฐนกิารากัว (ค.ศ. 1821)

16 ก.ย.  วันเอกราชสหรัฐเมก็ซโิก (ค.ศ. 1810)
 วันเอกราชรัฐเอกราชปาปวนิวกินี (ค.ศ. 1975)

18 ก.ย. วันเอกราชสาธารณรฐัชลีิ (ค.ศ. 1810)

19 ก.ย. วันเอกราชเซนตคติสและเนวิส (ค.ศ. 1983)

21 ก.ย.  วันเอกราชสาธารณรัฐอารเมเนยี (ค.ศ. 1991)
 วันเอกราชเบลีซ (ค.ศ. 1981)
 วันเอกราชสาธารณรัฐมอลตา (ค.ศ. 1964)

22 ก.ย. วันเอกราชสาธารณรัฐมาลี (ค.ศ. 1960)

23 ก.ย. วันชาติราชอาณาจักรซาอดีุอาระเบีย (ค.ศ. 1932)

24 ก.ย. วันเอกราชสาธารณรัฐกนีิบิสเซา (ค.ศ. 1974)

30 ก.ย. วันชาติสาธารณรฐับอตสวานา (ค.ศ. 1966)

อา.  จ.  อ. พ. พฤ.  ศ.  ส.

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

3

10

17

24

5

12

19

26

4

11

18

25

2

9

16

23

30

กันยายน 2552
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ไปไหน
ไปกัน กันยนี

สวัสดีทานผอูานทุกทาน ไปไหนไปกนัฉบับเดือนกันยายนน้ี ขอเชิญชวนไปจังหวดักำแพงเพชร ซึง่เปนเมอืงแหงประวัติศาสตร
วัฒนธรรม และธรรมชาติ ปาเขา น้ำตก อันงดงาม มีอุทยานประวัติศาสตรกำแพงเพชร ที่ไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลก
เมือ่ป 2534

จังหวัดกำแพงเพชรหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 358 กิโลเมตร สามารถเดินทางไดโดยรถยนต และรถโดยสาร
ประจำทาง สถานท่ีทองเที่ยวท่ีนาสนใจมีหลายแหง เชน อุทยานประวัติศาสตรกำแพงเพชร อุทยานแหงชาติแมวงก
อุทยานแหงชาติคลองวังเจา อุทยานแหงชาติคลองลาน สำหรบัของฝาก ของทีร่ะลึกทีข่ึน้ช่ือมี กลวยไข กระยาสารท เฉากวย เครือ่งแกว
ผลิตภัณฑเคลือบดวยดีบุก หัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา เปนตน

ในปน้ีจังหวัดกำแพงเพชรจะจัดงานประเพณีสารทไทย กลวยไขเมืองกำแพง ระหวางวันที่ 18–27 กันยายน 2552
ณ บริเวณลานโพธ์ิ หนาที่วาการอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยกิจกรรมจะประกอบดวยการประกวดกลวยไขเมืองกำแพงเพชร
การแขงขันกวนกระยาสารท การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินคาหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ และการแสดงมหรสพ เปนตน

ไปไหนไปกันขอลาไปกอน พบกันใหมฉบับหนา

ที่มา : www.kamphaengphet.go.th, http://thai.tourismthailand.org/destination-guide/kamphaengphet-62-1-1.html,
การทองเทีย่วแหงประเทศไทย โทร. 1672

“กรุพระเคร่ือง เมอืงคนแกรง ศลิาแลงใหญ
กลวยไขหวาน น้ำมนัลานกระบือ เล่ืองลอืมรดกโลก”

ตราประจำจังหวัด
รูปกำแพงเมอืงประดับเพชร

ดอกไมประจำจงัหวัด
ดอกพิกลุ
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หิ้ง
หนังสือ

พูดอยางไรไมใหพัง
(Crucial conversation)

หนังสือพูดอยางไรไมใหพัง (Crucial conversation)
เปนหนังสือขายดีอันดับหน่ึงของ The New York Times
เขียนโดย Kerry Patterson, Joseph Grenny, Ron McMillan,
Al Switzler และ Stephen R. Covey แปลเปนภาษาไทยโดย
พูลลาภ  อุทัยเลิศอรุณ หนังสือเลมนี้จะแนะนำใหรูจักวิธีการ
ปรับปรุงการพูดเพื่อใหเหมาะสมกับทุกสถานการณ โดยจะ
บอกถึงวิธีพูดในเร่ืองสำคัญที่อาจไปกระทบกับความรูสึก ทำให
ผูฟงยินดีรับฟงโดยไมตอตานและพรอมที่จะทำตาม คุณจะ
สามารถพูดส่ิงที่อยูในใจออกไปไดโดยไมทำใหกระทบกระเทือน
ความรูสึกของผูอ่ืน รวมทั้งสามารถโนมนาวใหอีกฝายยอมรับฟง
ดวยความเต็มใจ

หนังสือพูดอยางไรไมใหพังเปนหนังสือเกี่ยวกับเทคนิค
และวิธกีารทีม่ปีระสิทธภิาพในการรับมอืกบัการสนทนาท่ีนาลำบากใจ
และมีความสำคัญอยางย่ิง ในชีวิตของเราตองเจอกับสถานการณ
ตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องงานหรือชีวิตสวนตัว เชน เพื่อนรวมงาน
บางคนชอบทำนิสัยบางอยางที่คุณไมชอบ เพื่อนยืมเงินไปแลว
ทำเปนเฉย เพือ่นรวมทีมทำงานทีไ่ดรับมอบหมายไมเคยเสร็จเลย
คุณตองทำแทนตลอด  และเพ่ือนสนิทที่มีปญหากลิ่นปาก
แตไมมีใครกลาบอก เมื่อตองพูดในเร่ืองสำคัญและนาหนักใจ
เชนน้ีคนสวนใหญมักจะพูดไดไม ดี น่ันเปนเพราะการพูด
ในเร่ืองเหลาน้ีอาจไปกระทบกระเทือนความรูสึกของอีกฝาย
อยางรุนแรง จนสงผลใหเกิดการโตเถียง เขาหนากันไมติด
และทำใหความสัมพันธที่ดีตองพังทลายลงในที่สุด ในบางคร้ัง
เราอาจเล่ียงที่จะไมพูดหรือพูดแบบออมคอม แตการไมพูดก็จะ
ทำใหเราลำบากใจและสงผลใหเปนปญหารบกวนจิตใจอยตูลอดเวลา
หนังสือเลมนี้จะชวยเปล่ียนแปลงความคิดและสรางแรงบันดาลใจ
โดยไมตองทนเกบ็เร่ืองนาอึดอัดไวในใจอีกตอไป เพราะเราจะสามารถ
พูดคุยไดทุกเรื่องไมวาเร่ืองน้ันจะหนักใจเพียงใดก็ตาม

1. Kerry Patterson เปนนักเขยีนทีม่ช่ืีอเสยีงทีม่ผีลงานยอดเยีย่มในการเขยีนเกีย่วกบัพฤติกรรมองคกร เปนผเูช่ียวชาญพิเศษ
เกี่ยวกับพฤติกรรมองคกรที่มหาวิทยาลัยแสตนฟอรด และไดรับรางวัลจาก BYU Marriott School of Management ในฐานะเปน
นักประพันธยอดเย่ียม

2. Joseph Grenny เปนนักพดูและท่ีปรึกษาทีม่ช่ืีอเสียงใหแกบริษทัชัน้นำตาง ๆ เปนเวลา 20 ป และเปนผกูอต้ังบริษทั Unitus
3. Ron McMillan เปนนักพูดและท่ีปรึกษา รวมทั้งเปนผูรวมกอต้ัง Covey Leadership Center และเปนรองประธานบริษัท

ดานการวิจัยและพัฒนา
4. Al Switzler เปนนักพูดและท่ีปรึกษาที่มีช่ือเสียงโดย

ใหคำปรึกษาแกบริษทัตาง ๆ ทัว่โลก และเปนอาจารยดานการพัฒนา
ผูบริหารในมหาวิทยาลัยมิชิแกน

5. Stephen R. Covey เปนนักเขียนชาวอเมริกันและ
เปนนักธรุกจิผรูวมกอต้ังและผบูริหารบริษทั Covey Link Worldwide
ซึ่งเปนองคกรดานการพัฒนาภาวะผูนำช้ันนำของโลก เปนนักพูด
และท่ีปรึกษาการสรางความไววางใจและภาวะผูนำ

ประวตัผิแูตง
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คดัลอกจากหนงัสอื “ธรรมาภิสมยั” 80 ประเด็นธรรมจากการบรรยายและสนทนาธรรมของทานอาจารยสจุนิต  บริหารวนเขตต

ผท่ีูมีปญญามีความเห็นถูกแลว อกุศลเกดิไดไหม?
น่ีคือเรื่องที่จะตองพิจารณาธรรมโดยละเอียดจริง ๆ เปนผูที่ตรงตอธรรม ผูที่มีปญญาเขาใจสภาพธรรมถูกตองแลว อกุศลจิต
เกิดไดไหม? เกิดได เชน มีความคิดวาเราเขาใจ คนอ่ืนไมเขาใจอยางเรา หรือเรารู คนอ่ืนไมรูอยางเรา น่ีเปนอกุศลหรือเปลา?
ก็ยังเปนอกุศลอยู เพราะฉะน้ัน แมแตเพียงฌานจิตก็ยังไมใชการรูแจงอริยสัจจธรรม เมื่อยังไมรูสภาพธรรมตามความเปนจริง
ก็ยอมจะมีโทมนัสเวทนา เมื่อไมไดฌานตามท่ีตองการ เมื่ออยากจะไดแลวไมไดสิ่งใดก็เปนทุกข แมแตการท่ีตองการใหฌานจิตเกิด
แลวฌานจิตก็ไมไดเกิดตามปรารถนาก็เปนทุกข

ขณะทีส่ตปิฏฐานเกิด อะไรเปนเหตุผลท่ีทานจัดสญัญาไวใหเปนเหตุใกลของสต?ิ
น่ีคือคำที่บอกแลววา ถาเอาคำมาจำ จะไมเทากับเขาใจ เพราะทุกคนจะถามวา ทำไมสติไมเกิด? ทำไมสติเกิดนอย? ทำอยางไร
สติจะเกิดมาก? ก็พยายามไปหาเหตุใกลที่จะใหสติเกิด แตขณะที่สติเกิด คนน้ันจะรูวา ถาไมมีความเขาใจเรื่องสภาพธรรมวา
ขณะน้ีเปนธรรม ไมมีความเขาใจและความจำเร่ืองน้ีอยางมั่นคง เพียงคำวาธรรม ทุกอยางเปนธรรม เพียงเทานี้ไมเปนปจจัย
ใหสติเกิด แตเวลาท่ีสติเกิด หมายความวา ขณะน้ันไมไดมีเพียงความเขาใจ แตยังมีความจำท่ีฟงแลวฟงอีกจนเปนสัญญา
ทีม่ัน่คง (หมายความวาไมลืม) จงึมกีารระลึกรลัูกษณะสภาพท่ีกำลังปรากฏ

เพราะฉะน้ัน จะรูไดวาถาไมเคยฟง หรือถาฟงนิด ๆ หนอย ๆ ก็ไมพอ ขณะใดท่ีหลงลืมสติก็รูวา สัญญาไมพอท่ีสติจะเกิด แตวา
เมื่อใดท่ี (สติ) เกิดขณะน้ันหมายความวา เพราะมีความจำไดมั่นคงวาขณะน้ีเปนธรรม สติจึงเกิดระลึกลักษณะของสภาพธรรม
ที่กำลังปรากฏ
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