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“...การทีจ่ะทำงานใหสมัฤทธิผ์ลทีพ่งึปรารถนา

คอืท่ีเปนประโยชนและเปนธรรมดวยน้ัน

จะอาศัยความรแูตเพยีงอยางเดยีวมไิด

จำเปนตองอาศัยความสุจริต ความบริสทุธิใ์จ

และความถูกตองเปนธรรมประกอบดวย...”

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั

ในพิธพีระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลยัรามคำแหง

ณ อาคารใหม สวนอัมพร

วันที ่8 กรกฎาคม 2520
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สลค.สาร ฉบับน้ี มสีาระและความรทูีน่าสนใจและเปนประโยชนอยางย่ิง สลค. Focus แนะนำระบบ CABNET

พรอมงาน CABNET Kick-off Training เมือ่ตนเดอืนกนัยายน 2552 CPLO Corner นำเสนอผลการสำรวจความคดิเหน็

ของ ปคร. และผูชวย ปคร. ซึ่งตองติดตามอานรายละเอียดในฉบับวาไดสำรวจเก่ียวกับเร่ืองอะไร องคความรู

เรือ่ง รูปแบบการตัดสนิใจของคณะรัฐมนตร ีทองตางแดน ฉบับน้ีจะพาบินขามไปยังทวีปอเมริกาตอนเหนือ น่ันกค็อื

ประเทศแคนาดา ติดตามดูวาประเทศน้ีจะมีอะไรท่ีนาสนใจบางสวนไปไหนไปกัน จะพาไปเท่ียวจังหวัดตาก จงัหวัดน้ี

มสีถานทีท่องเทีย่ว อาหารพ้ืนเมอืง และกจิกรรมประเพณทีีน่าสนใจ

ฉบับน้ีขอความรวมมือผอูาน สลค.สาร ทกุทานชวยกนัตอบแบบสำรวจความคิดเหน็ผอูาน สลค.สาร ในหนา 25

ซึง่ทมี สลค.สาร จะนำทุกความคิดเห็นท่ีไดรับมาปรับปรุง สลค.สาร ใหนาอานย่ิงขึน้

คณะทำงานจดัทำ สลค.สาร

สารบัญ

ขอ
คุยดวย
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สลค. Focus 3

CPLO corner 5

มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ 6

สลค.สญัจร Update 8

ร ูรกั ภาษาไทย : พธิ-ีพธิกีาร-พธิกีรรม 9

เรื่องเลา...ชาวอาลักษณ : ความสัมพันธระหวางประเทศ 10

ตามราชประเพณี (ตอ)

ทองตางแดน : ประเทศแคนาดา 12

ปฏิทินตางประเทศ 15

วันสำคญัของชาต ิ: เดอืนตุลาคม 2552 15

เรือ่งประกาศในราชกิจจานเุบกษาท่ีสำคญั 16

ทองถิ่นควรรู :  การเปนผมูสีวนไดสวนเสียในสัญญา 18

กับเทศบาล (กรณีนายสำเริง  ปราบริปู)

นวัตกรรมรอบโลก : FINE หนุยนตดับไฟ 20

องคความรู : รูปแบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 21

(ตอนแรก)

ไปไหน..ไปกัน.. : จงัหวดัตาก 24

แบบสำรวจความคิดเห็นผอูาน สลค.สาร 25

ห้ิงหนังสอื : วิชาผนูำ (ถาไดลงมือทำแลวจะมีความสุข): 27

Equipped to Lead

ธรรมเตือนใจ 28

⌫ ⌫
   ⌫  









⌫  ⌫    3

สลค.
Focus

ระบบ เค รือข ายสารสน เทศแบบปลอด ภัย เพื่ อ

สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรีหรือ

ที่เรียกวาระบบ CABNET มาจากคำวา Cabinet Network

เปนความพยายามหน่ึงในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา

การทำงานเพ่ือสนับสนุนการบริหารราชการแผนดินของ

คณะรัฐมนตรี หากยอนไปต้ังแตการจัดทำระบบสืบคนขอมูล

มติคณะรัฐมนตรีสำหรับใชภายในหนวยงานเม่ือประมาณ

ป 2532 การจัดทำวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยรูปแบบ

CD ในป 2544 การนำระบบการประชุมทางไกลหรือ Video

Conference มาใชในการประชุมคณะรัฐมนตรีในป 2546

และในป 2552 น้ีจะมีการนำระบบ CABNET ซึ่งเปนการนำ

เทคโนโลยีเครือขายสารสนเทศมาใชทั้งกระบวนการ ต้ังแต

การเสนอเรื่องเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี การประสาน

ขอความเห็น การสงวาระการประชุม ไปจนถึงการแจงมติ

คณะรัฐมนตรี

ระบบ CABNET น้ี จะทำใหวิธีการเสนอเรื่องตอ

คณะรัฐมนตรีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยางสิ้นเชิง โดยจะมี

ความรวดเร็วและสะดวกย่ิงขึ้น สวนราชการสามารถรับทราบ

ระเบียบวาระการประชุมเร็วข้ึน ทำใหมีเวลามากข้ึนในการจัดทำ

ขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจแกคณะรัฐมนตรี  สงผลให

การประชุมคณะรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากน้ัน

สวนราชการตาง ๆ สามารถลดจำนวนเอกสาร ระยะเวลา

ดำเนนิการ และคาใชจายในเร่ืองเอกสารการประชุมคณะรัฐมนตรี

อีกดวย ระบบ CABNET จะเปล่ียนแปลงกระบวนการจัดการ

เอกสารการประชุมคณะรัฐมนตรีในข้ันตอนตาง ๆ จากเดิมที่ใช

กระดาษมาเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผานเครือขายคอมพิวเตอร

ดวยระบบออนไลนในทุกขั้นตอน ระบบน้ีจะทำให รูปแบบ

การจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเปนมาตรฐานเดียวกัน

ความสำเร็จในการนำระบบ CABNET มาใช น้ัน ข้ึนอยูกับ

ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ผูชวย ปคร.

และขาราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งมีบทบาท

สำคัญอยางยิ่ง เพราะจะเปนผูใชงานระบบ CABNET โดยตรง

ในการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรี

เกบ็ตกงาน CABNET Kick-off Training

C A B N E T

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่กลาวมาขางตน สำนักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีไดเปดตัวระบบ CABNET โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือรองรับ

ระบบ CABNET หรืองาน CABNET Kick-off Training เม่ือวนัจนัทรที ่ 7 กันยายน

2552 ณ โรงแรมเซน็จูร่ีพารค กรงุเทพฯ

ในชวงแรกของการสัมมนา คณะเจาหนาทีข่องสำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีไดแนะนำระบบ CABNET แลว ตอดวย workshop

นำโดย ดร .บุษกร  วัชรศรีโรจน ที่ปรึกษาโครงการบริหารความเปล่ียนแปลงเพ่ือรองรับระบบ CABNET จากสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยมีเนือ้หาประกอบดวย 3 หวัขอ คอื

1) เทคนิคบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบมืออาชีพ

2) ตรวจความพรอมการเปน change agent

3)  ปฏิบัติการระดมสมองเพ่ือความสำเรจ็ของ CABNET

วัตถุประสงค :

เพื่อสรางความตระหนักและปรับทัศนคติของ

ผูใชระบบ CABNET ใหคล่ีคลายความกังวลใจ

เพื่อใหเกิดความพรอมที่จะมีสวนรวมในการ

เปลี่ยนแปลงคร้ังนี้

ผเูขารวมงาน :

ปคร. และผูชวย ปคร. จากทุกสวนราชการ

รวมท้ังสิน้ประมาณ 100 คน

รปูแบบ :

1) การช้ีแจงเก่ียวกับระบบ CABNET โดย

คณะเจาหนาทีข่องสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการ

เปล่ียนแปลง โดยคณะท่ีปรึกษาจากสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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นอกจากน้ี เมื่อวันศุกรที่ 18 กันยายน 2552 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ ไดจัดงาน CABNET Kick-off Training

อีกครัง้ โดยมีทานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายสุรชัย ภปูระเสริฐ) เปนประธาน กลมุเปาหมายในวันน้ี คอื บุคลากรสำนกัเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี ประมาณ 100 คน ซึง่จะเปนผใูชงานระบบ CABNET ดวยเชนกนั

ทานท่ีสนใจขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมมนา ไดแก สรุปผลการสัมมนา ภาพบรรยากาศการสัมมนา สามารถเปดชมไดที่

เวบ็ไซตของ ปคร. ทาง www.cplo.soc.go.th

แผนการดำเนนิงานโครงการ CABNET

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเชิญสวนราชการเพื่อรวมออกแบบระบบงานอีกอยางนอย 2 คร้ัง ซึ่งคาดวาจะเปน

ชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2552 นอกจากนี้ในสวนของการสัมมนา/อบรมจะจัดอีกครั้งในชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม

2552 โดยจะแบงตามกลุมผูใชงานซ่ึงจะมีการแจงใหทราบในโอกาสตอไป ทั้งน้ี รายละเอียดของแผนการดำเนินงานมีดังน้ี

   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย.   ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   ม.ีค.

1.  ออกแบบระบบงาน (สลค. รวมกบัสวนราชการ)

2.  วางระบบเครือขายและคอมพิวเตอร

3.  ทดสอบระบบ

4.  การสัมมนา-อบรมใหความรู

5.  ทดลองระบบนำรอง (13 สวนราชการ)

6.  ใชระบบ CABNET (คขูนานกบัระบบเดิม)

7.  บริการใหคำปรึกษา/แจงปญหาขัดของ (help desk)
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CPLO corner ฉบับน้ี ขอนำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของ ปคร. และผูชวย ปคร. เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ตาม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 และบรรยากาศการสัมมนาเพื่อพัฒนา

ระบบผปูระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) เมือ่วันที ่ 31 สงิหาคม 2552

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551
1
 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ของ ปคร. เมื่อนับจนถึงปจจุบันจะเห็นวาระเบียบดังกลาวไดมี

การบังคับใชมาแลว 1 ป สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จึงไดดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของ ปคร. และผูชวย ปคร.

เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว ทั้งนี้ การดำเนินการสำรวจความคิดเห็นไดมีขึ้นระหวางวันที่ 31

กรกฎาคม-14 สิงหาคม 2552 โดยทอดแบบสอบถามไปยัง ปคร. และผูชวย ปคร. 42 หนวยงาน จำนวน 136 ชุด และไดรับ

แบบสอบถามกลับคืนมาจำนวน 74 ชุด คดิเปนรอยละ 54.41 ของแบบสอบถามทัง้หมด ซึง่ผลการสำรวจทีส่ำคญัมดัีงน้ี

เมือ่วันที ่31 สงิหาคม 2552

สลค .  ไดนำเสนอผลการสอบถาม

ความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัตหินาที่

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย

ผปูระสานงานคณะรฐัมนตรีและรฐัสภา

พ.ศ. 2551 และไดเปดโอกาสให

ผูเขารวมสัมมนา ซึ่งไดแก ปคร. และ

ผชูวย ปคร. แลกเปล่ียนความคิดเห็น

เกีย่วกับการปฏบัิตหินาทีต่ามระเบยีบฯ

ดวย

ทั้งน้ี หากทานใดสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับผลการสำรวจ และบรรยากาศในการสัมมนา สามารถเขาดูไดที่เว็บไซต ปคร.

(www.cplo.soc.go.th)

1
ดูรายละเอียดได ที่ http://www.cplo.soc.go.th/PDF%20File/DL_CPLO_sheet_dl1.pdf

CPLO
Corner

หลงัจากทีร่ะเบียบฯ มผีลบงัคบัใชทำใหระบบ ปคร.

มีความชัดเจนมากข้ึน

หลงัจากทีร่ะเบียบฯ มผีลบงัคบัใช ทำใหการทำงานของ

ปคร. มคีวามชัดเจน เปนระบบ และสะดวกมากข้ึน

ระบบ ปคร. มปีระโยชนตอหนวยงานของตนมาก

ระเบียบฯ ไมมปีญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ไมจำเปนตองปรับปรุงแกไขระเบยีบฯ

50.0

47.3

56.8

71.6

64.9

 10            20           30           40            50           60           70          80

รอยละของผตูอบ

แบบสอบถาม0
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มติคณะรัฐมนตรี
ที่สำคัญ

เร่ือง แนวทางการลดเรือ่งเสนอคณะรัฐมนตรี

ดวยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที ่1 กนัยายน 2552 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย วงศหนองเตย)

ไดเสนอแนวทางการลดเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวลงมติเห็นชอบแนวทางการลดเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี

และใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติตอไป ดังนี้

1. ใหหนวยงานของรัฐที่จะตองเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานของรัฐที่เปนหนวยงานหลักที่ตองเสนอความเห็นตามอำนาจหนาที่ เชน กระทรวงการคลัง

สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสำนักงาน ก.พ. เปนตน เสนอความเห็น

ภายในเวลาท่ีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด (โดยปกติจะกำหนดเวลาประมาณ 2-4 สัปดาห เวนแตเปนกรณีที่ตองเสนอ

คณะรัฐมนตรีเปนเรื่องเรงดวนระยะเวลาอาจเร็วขึ้น) หากทุกหนวยงานมีความเห็นสอดคลองกัน และเปนไปตามหลักการในการ

ใชมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2520 (ที่กำหนดวา “เรื่องที่ไมใชนโยบายหรือไมใชเรื่องสำคัญและมีระเบียบปฏิบัติ

ปกติอยูแลว ใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งไดรับมอบหมายใหสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณา

ใหความเห็นชอบหรืออนุมัติไปได แลวใหนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ”) ก็ใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำเรื่องน้ันเสนอ

นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายฯ พิจารณาส่ังการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2520

แลวนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ

2. เมื่อพนระยะเวลาท่ีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนดและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของยังไมเสนอความเห็นหรือ

ยังเสนอความเห็นมาไมครบทุกหนวย ถาเรื่องน้ันเปนไปตามหลักเกณฑที่จะสามารถนำเสนอนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี

ทีไ่ดรับมอบหมายฯ พจิารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมติัไปไดตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที ่13 ธนัวาคม 2520 ใหสำนกัเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีนำเรื่องน้ันเสนอนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายฯ พิจารณาส่ังการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี

เมือ่วันท่ี 13 ธนัวาคม 2520 แลวนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ทัง้น้ี หากหนวยงานของรัฐทีเ่กีย่วของเสนอความเห็นมา และท่ีประชุม

คณะรัฐมนตรีไมมีความเห็นเปนอยางอ่ืน มติคณะรัฐมนตรีจะเปนไปตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายฯ

ไดใหความเห็นชอบหรืออนุมัติไวแลว อยางไรก็ดี หากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของหรือที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีความเห็นแตกตาง

ไปจากขอเสนอของหนวยงานของรัฐเจาของเร่ืองก็ใหยกเรื่องน้ันข้ึนพิจารณาเปนเร่ือง ๆ ไป

3. กรณีหนวยงานของรัฐในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีเสนอเร่ืองตอนายกรัฐมนตรี

เพื่อพิจารณาส่ังการโดยตรง หากเปนเรื่องที่นายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบ หรือส่ังการใด ๆ ไปไดตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพิม่เตมิ ซึง่จะมีผลตามกฎหมายโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรี

ถาหนวยงานของรัฐที่เสนอเร่ืองน้ันประสงคจะเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรีก็ควรเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาส่ังการและใหนำเสนอ

คณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบเทาน้ัน เชน เรื่องผลการเยือนประเทศตาง ๆ ของนายกรัฐมนตรี เปนตน เวนแตเปนเรื่องซ่ึงมี

ประเด็นสำคัญจึงใหเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาส่ังการ ใหนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

4. เรื่องใดท่ีหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของมีความเห็นแตกตางหรือขัดแยงกัน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอาจจัดให

หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของมาประชุมปรึกษาหารือหรือหาขอยุติกอนนำเร่ืองเสนอนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี หรือ

คณะรัฐมนตรี แตถาความเหน็ทีแ่ตกตางหรอืขัดแยงกนัเปนเรือ่งสำคญัเชิงนโยบายหรือมีความออนไหว สำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

อาจเสนอขอใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายฯ (แลวแตกรณี) เปนประธานการประชุม เพื่อใหไดขอยุติ

รวมกันกอนนำเสนอคณะรัฐมนตรี

5. ในการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรีใหหนวยงานของรัฐสงเร่ืองไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลวงหนาแตเน่ิน ๆ

และใหถอืปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและ

วิธกีารเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 โดยเครงครัด โดยไมควรเสนอเร่ืองใด ๆ ในเวลากระช้ันชิดจนตองนำเสนอคณะรฐัมนตรี

เปนวาระจร ยกเวนกรณีมีความจำเปนเรงดวนท่ีไมสามารถดำเนินการไดลวงหนาตามปกติ และหากเปนเร่ืองที่มีผลใหมีการอนุมัติ

งบประมาณกจ็ะตองเปนกรณฉีกุเฉนิหรอืมคีวามจำเปนเพือ่รักษาประโยชนสำคญัของประเทศหรอืประชาชนเทาน้ัน ทัง้นี ้ ใหหนวยงาน

ดังกลาวไดแสดงเหตุผลความจำเปนประกอบมาอยางชัดเจนดวย
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6. ใหสำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรรัีบไปพิจารณาดำเนนิการใหมกีลไกการกลัน่กรองเรือ่งตาง ๆ โดยอาจต้ังผทูรงคณุวุฒ/ิ

ที่ปรึกษา ซึ่งมีความรูและประสบการณทั้งในทางขอกฎหมายและกระบวนการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทำหนาที่พิจารณา

กลัน่กรองเร่ืองตาง ๆ ทีเ่ปนเร่ืองสำคญัเชิงนโยบาย มปีระเด็นขอกฎหมาย มเีน้ือหาซับซอน หรอืหนวยงานท่ีเกีย่วของ ยงัมคีวามเห็น

แตกตางหรือขัดแยงกัน หรือยังไมมีความเห็นของหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อใหไดขอยุติ หรือไดแนวทางการตัดสินใจที่ชัดเจน

กอนท่ีจะนำเร่ืองดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป

7. ใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดใหมีการชี้แจงหนวยงานของรัฐเปนคร้ังคราว เพื่อซักซอมความเขาใจและ

ใหหนวยงานของรัฐทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและ

การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 รวมท้ังมติ

คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากเรื่องใดหนวยงานของรัฐเจาของเร่ืองไมดำเนินการใหถูกตองครบถวน ตามขอกฎหมาย ระเบียบ

หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตน ใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงหนวยงานของรัฐเจาของเร่ืองดำเนินการแกไขภายใน

ระยะเวลาท่ีกำหนด หากไมสามารถดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาสงเรื่องคืน

หนวยงานของรัฐเจาของเร่ืองได

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 170 ลงวันที ่8 กนัยายน 2552

เร่ือง การจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยหัูว

เน่ืองในโอกาสพระราชพิธมีหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธนัวาคม 2554

ดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 สำนักงานปลัด

สำนักนายกรัฐมนตรีจึงไดเสนอเร่ืองการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีไดเวียนแจงใหรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม ทราบดวยแลว สรุปสาระสำคัญ

ไดวา นายกรัฐมนตรีไดมีคำส่ังนายกรัฐมนตรีที่ 204/2552 ลงวันท่ี 14 กันยายน 2552 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการอำนวยการ

จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม

2554 โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีทุกทานเปนรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

และหัวหนาสวนราชการท่ีเกี่ยวของเปนกรรมการ และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการและเลขานุการ ทั้งน้ีการจัดงานดังกลาว

มรีายละเอียด ดังนี้

1. ช่ือพระราชพิธวีา “พระราชพิธมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธนัวาคม 2554”

2. ช่ือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ วา “งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เนือ่งในโอกาสพระราชพิธมีหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธนัวาคม 2554”

3. ช่ือภาษาอังกฤษใชเพยีงชือ่เดยีว ซึง่หมายรวมถงึชือ่พระราชพิธแีละชือ่การจดังานเฉลิมพระเกยีรติฯ วา “The Celebrations

on the Auspicious Occasion of His Majesty the King’s 7
th
 Cycle Birthday Anniversary 5

th
 December 2011”

4. กำหนดเขตการจดังานเฉลิมพระเกยีรติฯ ต้ังแตวันที ่1 มกราคม 2554 ถงึวันที ่31 ธนัวาคม 2554

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 173 ลงวันที ่23 กนัยายน 2552
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กลับมาพบกันอีกเชนเคยกับคอลัมน สลค. สัญจร update  ฉบับน้ีขอนำภาพบรรยากาศการดำเนินโครงการ

สลค. สญัจร ที่กระทรวงมหาดไทย เมือ่วนัพฤหัสบดีที ่20 สงิหาคม 2552 กระทรวงวัฒนธรรม เม่ือวนัพฤหัสบดีที ่27

สงิหาคม 2552 และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เม่ือวนัพฤหัสบดีที ่10 กันยายน 2552 มาเผยแพร

กระทรวงมหาดไทย

วัน วันพฤหัสบดีที ่20 สงิหาคม 2552

เวลา 09.00-12.00 น.

สถานที่ ณ หองประชุมชัน้ 5 สำนักนโยบายและแผน

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผเูขารวม นำโดยนายสุธ ี  มากบุญ

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และบุคลากรจากหนวยงาน

ในสงักดักระทรวงมหาดไทย รวม 80 คน

ทมี สลค. นำโดยนายสุชาติ วิภาสธวัช

ผูอำนวยการสำนักวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

และคณะเจาหนาที ่รวม 8 คน

กระทรวงวัฒนธรรม

วัน วันพฤหัสบดีที ่27 สงิหาคม 2552

เวลา 13.00-16.00 น.

สถานที่ ณ หองประชุม 1 ช้ัน 19 กระทรวงวัฒนธรรม

ผเูขารวม นำโดยนายสมยศ สิงหคำ

ผูอำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

และบุคลากรจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

รวม 40 คน

ทมี สลค. นำโดยนายสุชาติ วิภาสธวัช

ผูอำนวยการสำนักวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

และคณะเจาหนาที ่รวม 11 คน

บุคลากรกระทรวงมหาดไทย จากหนวยงานตาง ๆ

เขารวมรับฟงการบรรยาย และซักถามรายละเอียด

นายสุธี  มากบุญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ใหการตอนรับคณะเจาหนาที่จาก สลค.

และรวมรับฟงการบรรยาย

นายสมยศ สงิหคำ ผอูำนวยการสำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร

และผชูวยผปูระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

ใหการตอนรับคณะเจาหนาทีจ่าก สลค. และรวมรับฟงการบรรยาย

บุคลากรกระทรวงวัฒนธรรม จากหนวยงานตาง ๆ

เขารวมรับฟงการบรรยาย และซักถามรายละเอียด

สลค.สัญจร
Update
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กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

วัน วันพฤหสับดีที ่10 กนัยายน 2552

เวลา 09.00-12.00 น.

สถานที่ ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกลา สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผเูขารวม นำโดยนางสาวเสาวณี มุสิแดง ผูอำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร และบุคลากรจากหนวยงาน

ในสังกดักระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวม 50 คน

ทมี สลค. นำโดยนายสชุาติ วิภาสธวัช ผอูำนวยการสำนกัวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรัฐมนตรี และคณะเจาหนาที ่ รวม 9 คน

นางสาวเสาวณ ีมสุแิดง ผอูำนวยการสำนกันโยบายและแผนยุทธศาสตร

และผชูวยผปูระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

ใหการตอนรับคณะเจาหนาทีจ่าก สลค. และรวมรับฟงการบรรยาย

บุคลากรกระทรวงกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จากหนวยงานตาง ๆ เขารวมรับฟงการบรรยาย

และซักถามรายละเอียด

คดัลอกจากหนังสือ ร ูรัก ภาษาไทย เลม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยราชบัณฑิตยสถาน

พธิ-ีพธิกีาร-พธิกีรรม
คำ พิธี หมายถึง งานที่จัดข้ึนตามลัทธิความเช่ือ หรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อความขลังหรือความเปนสิริมงคล

เชน พิธีปลุกเสกวตัถมุงคล พิธีมงคลสมรส พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีหนึง่ ๆ จะมีพิธกีารตาง ๆ
คำวา พิธกีาร หมายถึง ระเบียบและข้ันตอนในการทำพิธ ีเชน พิธกีารตาง ๆ ในพิธเีปดการแขงขนักฬีา พิธกีารบนเวทมีวย
สวนคำวา พิธกีรรม หมายถงึ แบบแผนตาง ๆ ทีป่ฏิบัติสบืตอกนัมาในทางศาสนาหรือไสยศาสตร เชน พิธกีรรมลางบาป

ตามศาสนาตาง ๆ พิธกีรรมสบืชะตา พิธกีรรมเกี่ยวกับการทำขวัญขาว

พิธีกรรมการทำขวัญขาวพิธีเปดการแขงขันกีฬาพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล

ร ูรกั
ภาษาไทย
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เร่ืองเลา
ชาวอาลักษณ อาลักษณหญิง

เมื่อตอนท่ีแลวไดอธิบายถึงเอกสารสำคัญที่เกี่ยวของกับการแตงตั้งเอกอัครราชทูตไทยประจำตางประเทศไปแลว ในบทน้ี

จะไดกลาวถึงเอกสารสำคัญที่เกี่ยวของกับการแตงตั้งกงสุลไทยประจำตางประเทศและกงสุลตางประเทศประจำประเทศไทย

ดังตอไปน้ี

สัญญาบัตรตราต้ัง (Commission หรือ Letter of Commission) คือ เอกสารสำคัญสำหรับการแตงตั้งกงสุลไทยไปประจำ

ตางประเทศท่ีรัฐผูแตงต้ังหรือรัฐผูสงจัดทำใหแกบุคคลท่ีไดรับแตงต้ังรับรองตำแหนงฐานะท่ีไดรับแตงต้ังใหใชอำนาจหนาที่ภายใน

เขตกงสุลตามกฎหมายและธรรมเนียมประเพณี ไดรับเกียรติยศและอำนาจ เอกสิทธิ และความคุมกันทั้งปวงอันควรแกตำแหนง และ

บุคคลดังกลาวจะปฏิบัติหนาที่ไดตองไดรับอนุมัติบัตร (Exequatur) รับรองการดำรงตำแหนงดังกลาวจากรัฐผูรับ ซึ่งจะไดอธิบายถึง

อนุมัติบัตรในลำดับตอไป

การจัดทำเอกสารสำคัญน้ีไดกำหนดไวในอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธ

ทางกงสุล พ.ศ. 2506 ขอ 11 ที่วา “ในการแตงตั้งกงสุลแตละคร้ัง รัฐผูสงจะมอบเอกสาร

ในรูปสัญญาบัตรตราต้ัง หรือตราสารอ่ืนที่คลายคลึงกันใหแกหัวหนาสถานท่ีทำการ

ทางกงสุล ซึ่งรับรองตำแหนงฐานะของหัวหนาสถานท่ีทำการทางกงสุล และโดยหลักทั่วไป

จะระบุนามเต็ม ประเภทและช้ันของหัวหนาสถานท่ีทำการทางกงสุล เขตกงสุล และท่ีต้ัง

ของสถานที่ทำการทางกงสุล สวนรัฐผูสงจะสงสัญญาบัตรตราต้ังหรือตราสารท่ีคลายคลึงกัน

โดยผานทางทูตหรือทางอ่ืนที่เหมาะสมไปยังรัฐบาลแหงรัฐซึ่งหัวหนาสถานท่ีทำการทางกงสุล

จะปฏิบัติหนาที่ในอาณาเขตของรัฐนั้น”

ตามราชประเพณ ี(ตอ)
ความสมัพันธระหวางประเทศ
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รูปแบบของสัญญาบัตรตราต้ัง มีขอความในสัญญาบัตร

ตราต้ังซึ่งจัดทำตามรางของกระทรวงการตางประเทศ และ

เขียนโดยเจาหนาที่ลิขิตเปนตัวอักษรแบบรัตนโกสินทร หรือ

แบบอาลักษณทัง้ฉบับในกระดาษ 2 แผนค ูขนาด 24.75 x 39.35

เซนติเมตร ดานบนสุดของสัญญาบัตรตราต้ังพิมพรูปครุฑ

เปนลายเสน  เดินทอง  ใตครุฑเปนที่ วางสำหรับทรงลง

พระปรมาภิไธย โดยมีพระปรมาภิไธยและขอความกำกับ

ดานลางวา  สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แหงประเทศไทย ขอประกาศแกบรรดาผทูีจ่ะไดเห็นสญัญาบัตร

ฉบับน้ีวา…”

ถัดลงมาเปนขอความแสดงฐานะขอบเขตอำนาจของกงสุล

และนามของผูไดรับการแตงต้ังเปนกงสุลพรอมคำรับรองบุคคล

ที่ได รับแตงตั้งตามที่ไดกลาวไวแลวขางตนดังขอความท่ีวา

“เราขอใหเอกอัครราชทูตไทยประจำ ...(ช่ือประเทศผูรับ)...

จงรับรอง ...(ช่ือผูที่ไดรับแตงต้ังเปนกงสุลไทย)... ในตำแหนง

ดังกลาวขางตน และใหชวยขออนุมัติบัตรจาก ...(ประมุขของ

ประเทศผูรับ)... เพื่อใหปฏิบัติงานการไดโดยปลอดอุปสรรค

และไมมีขอขัดขวางกีดกันอยางใด” ดังขอความตามคำแปล

ภาษาอังกฤษที่วา “We request Our Ambassador to …(The

receiving State)…to recognize …(Consul’s name)… in the office

above designated, and to apply on his behalf for the

Exequaturfrom …(Head of the receiving State)… that he may

freely exercise his functions without any hindrance or

impediments.”

ตอจากน้ันเปนขอความท่ีระบุเรือ่งการประทับพระราชลัญจกร

ไวเปนพยานหลักฐาน และสถานท่ีออกสัญญาบัตร ตราต้ัง วันท่ี

เดือน พุทธศักราช ปที่ของรัชกาลปจจุบัน โดยวันเดือนปที่

ออกสัญญาบัตรตราต้ังจะเปนวันที่ทรงลงพระปรมาภิไธยตามท่ี

สำนกัราชเลขาธกิารแจง สวนทายสุดตรงมุมซายลางเปนผูลงนาม

รับสนองพระบรมราชโองการและลายมือช่ือของนายกรัฐมนตรี

ผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

ดังทีก่ลาวมาแลววาไดมกีารระบุเรือ่งการประทับพระราช-

ลัญจกรไวดวย ดังน้ัน เอกสารสำคัญน้ีเมื่อทูลเกลาฯ ถวายและ

ทรงลงพระปรมาภิไธย และนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนอง

พระบรมราชโองการแลว จะตองประทับพระราชลัญจกรพระครุฑพาห

กำกับพระปรมาภิไธยจึงจะถือวาสมบูรณ ดังขอความท่ีระบุไว

ในตอนทายของสัญญาบัตรตราต้ังวา”เพ่ือเปนพยานหลักฐาน

ในการน้ี เราไดประทับพระราชลัญจกรไวเปนสำคญั ตามคำแปล

ภาษาอังกฤษวา “In witness whereof We have to these

Presents appended Our Seal.”

เมื่อเอกสารเสร็จสมบูรณและจะเชิญไปยังกระทรวง

การตางประเทศจะจัดใสซองกระดาษแข็งพิมพตราครุฑ

เปนลายเสนสีทองที่ฝาซอง ที่หนาซองจะเขียนเปนตัวหนังสือ

แบบรัตนโกสินทรวา “สัญญาบัตร ตราตั้ง…(ชื่อ–สกุลของ

ผูไดรับแตงตั้ง)… เปน กงสุล (อาชีพ)/กงสุล(กิตติมศักด์ิ)

ประจำ...(ประเทศผูรับ)…”

ทั้งนี้ การจัดทำเอกสารดังกลาวรวมทั้งขั้นตอนการเสนอ

เพื่อลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และการจัดสงให

หนวยงานท่ีเกี่ยวของจะตองจัดทำดวยความระมัดระวัง เนือ่งจาก

เปนเอกสารสำคัญซ่ึงทรงลงพระปรมาภิไธยและตองนำไปประกอบ

การขออนุมติับัตรรับรองการแตงต้ังจากรัฐบาลประเทศผรัูบ
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ทอง
ตางแดน JK Polak

ทองตางแดนฉบับน้ีขอพาผูอานบินกลับไปทางฝงทวีปอเมริกา

อีกครั้ง ซึ่งคราวน้ีจะบินขามไปยังทวีปอเมริกาเหนือเพื่อรูจักกับประเทศ

แคนาดา

ประเทศแคนาดาต้ังอยูทางเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ ทาง

ตะวันออกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ทางตะวันตกติดกับ

มหาสมุทรแปซิฟกเหนือ ทางเหนือติดกับมหาสมุทรอารคติก และทางใต

ติดกบัประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยมีพืน้ทีม่ากถงึ 9,976,140 ตารางกิโลเมตร

จดัเปนประเทศทีม่ขีนาดใหญเปนอันดับ 2 ของโลกรองจากสหพนัธรัฐรสัเซยี

ประกอบดวยรัฐตาง ๆ จำนวน 10 มณฑล (province) และดินแดน (territory)

3 แหง โดยเมืองหลวงของแคนาดาช่ือวา กรุงออตตาวา (Ottawa) และ

มเีมอืงสำคญัอีกมากมาย เชน โทรอนโต (Toronto) มอนทรีออล (Montreal)

แวนคูเวอร (Vancouver) ควิเบก ซิต้ี (Quebec City) แฮลิแฟกซ (Halifax)

วินนิเปก (Winnipeg) เอ็ดมันตัน (Edmonton) และมีประชากรประมาณ

33.2 ลานคน แบงเปนนับถือศาสนาคริสตโรมันคาธอลิกรอยละ 42.6

นิกายโปรแตสแตนทรอยละ 23.3 นิกายอิสเทอรนออโธดอกซและ

ศาสนายิวรอยละ 18 โดยมีแนวโนมวาจะมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม

และพุทธเพิ่มขึ้นคอนขางรวดเร็ว เนื่องจากนโยบายการรับคนนอกประเทศ

มาต้ังถิ่นฐาน
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เอกลักษณประการหนึ่งของแคนาดาคือ เปนประเทศที่มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม ดังจะเห็นไดจากมีภาษาที่ใชอยางเปนทางการ

ถึง 2 ภาษา คือภาษาอังกฤษ และภาษาฝร่ังเศส อีกทั้งยังเปนประเทศ

ที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีและเปนประเทศอุตสาหกรรม มีเศรษฐกิจ

ที่หลากหลาย ซึ่งพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ และพ่ึงพา

การคาขาย โดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนประเทศที่แคนาดามีความ

สัมพันธอันยาวนาน

ดินแดนท่ีเปนประเทศแคนาดาในปจจุบันน้ัน ในอดีตมีผูอยูอาศัย

อยแูลวเปนชนพ้ืนเมอืงหลากหลายกลมุ จนกระท่ังเมือ่ตอนตนคริสตศตวรรษ

ที่ 15 นักสำรวจเดินทางชาวอังกฤษและฝร่ังเศสไดเขามาสำรวจ และตอมา

จึงมีการต้ังรกรากข้ึนบนแถบชายฝงมหาสมุทรแอตแลนติก จนเมื่อเกิด

สงครามเจด็ปในป ค.ศ. 1763 ทำใหฝรัง่เศสไดสญูเสยีอาณานิคมเกอืบทัง้หมด

ในทวีปอเมริกาเหนือ และเกิดการรวมตัวของอาณานิคมของอังกฤษขึ้น

จนเปนจุดกำเนิดของประเทศแคนาดาโดยปกครองในรูปแบบเขตปกครอง

สหพันธรัฐ (federal dominion) ประกอบดวย 4 มณฑล และไดมีมณทล

และดินแดนตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยในป ค.ศ.1931แคนาดาไดรับอำนาจ

ปกครองตนเองจากสหราชอาณาจักร ตามรัฐบัญญัติแหงเวสตมินสเตอร

และพัฒนาเปนการปกครองตนเองตามพระราชบัญญัติแคนาดาในป

ค.ศ. 1982 ซึ่งมีผลใหแคนาดาเปนอิสระจากการข้ึนตรงตออำนาจของ

รัฐสภาอังกฤษ

แคนาดาปกครอง โดยระบอบประชา ธิปไตยแบบ รัฐสภา

(Parliamentary Democracy) โดยมีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

เปนประมุข และทรงแตงตัง้ผสูำเรจ็ราชการ (Governor General) ซึง่ปจจบัุน

คือ Mrs. Michalle Jean (The Right Honourable Michalle Jean) และมี
นายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาคณะรัฐมนตรีทำหนาที่บริหารราชการแผนดิน

และเปนผูใหคำแนะนำแกผูสำเร็จราชการแทน

Mrs. Michalle  Jean..

.. ..
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ดังที่ไดเลาไวตอนตนวาแคนาดาเปนประเทศแบบสหพันธรัฐ และ

เขตการปกครองของแคนาดาแบงออกเปน 10 มณฑล และ 3 ดินแดน ทำให

การปกครองในแตละพ้ืนที่แตกตางกันไป โดยความแตกตางที่สำคัญระหวาง

มณฑลกับดินแดนคือ มลฑลของแคนาดาไดรับมอบอำนาจจากบทบัญญัติ

ในกฎหมายรฐัธรรมนญูโดยตรงทำใหมอีำนาจและสทิธใินการปกครองตนเอง

ระดับหนึ่ง ขณะที่ดินแดนของแคนาดาจัดต้ังขึ้นโดยกฎหมายของสหพันธรัฐ

ดังนั้น รัฐบาลสหพันธจึงมีอำนาจโดยตรงในการควบคุมดูแลดินแดน

อยางไรก็ตาม การปกครองของทั้งมณฑลและดินแดนยังตองอยูภายใต

การกำกบัดูแลของรัฐบาลกลางแคนาดา โดยคณะรัฐมนตรีของแคนาดาไดรับ

การเสนอช่ือจากสภาผูแทนราษฎร เพื่อใหไดรับการแตงตั้งจากผูสำเร็จ

ราชการแทน โดยคำแนะนำจากนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีหนาที่หลัก

คือการบริหารราชการแผนดินของประเทศ และใหคำปรึกษาแกผูสำเร็จ

ราชการแทน

ระบบคณะรัฐมนตรีของแคนาดาจะเนนทั้งหลักความรับผิดชอบ

รวมกันและความรับผิดชอบเฉพาะตัวโดยเจาะจงเปนรายกระทรวง

โดยความรับผิดชอบรวมกันน้ันหมายถึงความรับผิดชอบรวมกันเกี่ยวกับ

นโยบายและการบริหารราชการแผนดินตอรัฐสภา นอกจากนี้ รัฐมนตรี

จะตองไมใหสัมภาษณเกี่ยวกับนโยบายหรือการดำเนินการตาง ๆ ของ

คณะรัฐมนตรีโดยไมไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือเร่ืองน้ัน

ยงัไมไดเปนมติรวมกนัของคณะรัฐมนตรี ความรับผิดชอบเฉพาะตัวโดยเจาะจง

เปนรายกระทรวงหมายถึง รัฐมนตรีแตละคนจะตองรับผิดชอบตอนโยบาย

การบริหาร และการดำเนินการของกระทรวงท่ีอยูภายใตการกำกับดูแล

ของตนเอง กลาวคือเมื่อเกิดความผิดพลาดใด ๆ ในนโยบาย การบริหาร

หรือการดำเนินการของกระทรวงใดน้ัน รัฐมนตรีเจาสังกัดจะตองเปน

ผูรับผิดชอบตอเหตุการณน้ัน ทั้งตอรัฐสภาและตอประชาชนโดยรวม

ฉบับหนาจะเปนเร่ืองใดน้ันโปรดติดตาม
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ปฏิทิน
ตางประเทศ*

* คดัลอกจากประมวลมติคณะรัฐมนตรี เรือ่ง วันสำคญัของชาติ โดย : สำนกัพฒันายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษ สำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

วันสำคัญท่ีกำหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี

5 ตุลาคม วันนวัตกรรมแหงชาติ

14 ตุลาคม วัน 14 ตุลา ประชาธิปไตย

19 ตุลาคม วันเทคโนโลยีของไทย

21 ตุลาคม - วันสังคมสงเคราะหแหงชาติ

- วันทันตสาธารณสุขแหงชาติ

- วันพยาบาลแหงชาติ

- วันรักตนไมประจำปของชาติ

- วันอาสาสมัครไทย

31 ตุลาคม วันออมแหงชาติ

1 ตุลาคม วันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน (ค.ศ. 1949)

1 ตุลาคม วันเอกราชสาธารณรัฐไซปรสั (ค.ศ. 1960)

1 ตุลาคม วันเอกราชสหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย

(ค.ศ. 1960)

1 ตุลาคม วันเอกราชสาธารณรัฐปาเลา (ค.ศ. 1994)

2 ตุลาคม วันเอกราชสาธารณรัฐกนีิ (ค.ศ. 1958)

3 ตุลาคม วันเอกภาพสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

(ค.ศ. 1990)

3 ตุลาคม วันกอต้ังชาติสาธารณรัฐเกาหล ี (ค.ศ. 1949)

4 ตุลาคม วันเอกราชราชอาณาจักรเลโซโท (ค.ศ. 1966)

9 ตุลาคม วันเอกราชสาธารณรัฐยกูนัดา (ค.ศ. 1962)

10 ตุลาคม วันชาติสาธารณรัฐหมเูกาะฟจ ิ (ค.ศ. 1970)

12 ตุลาคม วันเอกราชสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี

(ค.ศ. 1968)

12 ตุลาคม วันชาติราชอาณาจักรสเปน (ค.ศ. 1977)

24 ตุลาคม วันเอกราชสาธารณรัฐแซมเบยี (ค.ศ. 1964)

26 ตุลาคม วันชาติสาธารณรัฐออสเตรีย (ค.ศ. 1955)

27 ตุลาคม วันเอกราชเซนตวินเซนตและเกรนาดีนส

(ค.ศ. 1979)

27 ตุลาคม วันชาติเตริกเมนสิถาน (ค.ศ. 1924)

28 ตุลาคม วันชาติสาธารณรัฐเช็ก (ค.ศ. 1918)

29 ตุลาคม วันสาธารณรัฐตรุก ี(ค.ศ. 1923)

วันสำคัญ
ของชาต*ิ เดือนตลุาคม  2552

*  ทีม่า : ปฏิทนิหลวง พทุธศกัราช 2552

ตุลาคม 2552

อา.      จ.       อ.       พ.      พฤ.      ศ.       ส.

                                        1        2        3

 4        5        6        7        8        9       10

11      12      13      14       15      16      17

18      19      20      21       22      23      24

25      26      27      28       29      30      31

วันสำคญัท่ีเปนวันหยุดราชการประจำป

23 ตุลาคม วันปยมหาราช

วันสำคัญอืน่ ๆ

4 ตุลาคม วันออกพรรษา
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เร่ืองประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาที่สำคัญ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.ratchakitcha.soc.go.th

พระราชบญัญัติ

เรือ่ง พระราชบญัญัตเิหรียญจกัรมาลาและเหรยีญจกัรพรรดมิาลา (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2552

แกไขเพิม่เตมิคำนยิาม คำวา “ขาราชการฝายพลเรือน” เพือ่ใหครอบคลุมถงึขาราชการหนวยงานของรัฐ องคกรตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย และตามกฎหมายเฉพาะท่ีต้ังขึน้ใหมใหมีสิทธิไดรับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาดวย

เลม 126 ตอนท่ี 62 ก วันที ่31 สงิหาคม 2552 หนา 1

พระราชกฤษฎกีา

เรือ่ง พระราชกฤษฎีกาจดัต้ังสำนกังานนวัตกรรมแหงชาต ิ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2552

ใหจัดต้ังสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติขึ้นเปนองคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน เพื่อสรางความไดเปรียบ

เชิงแขงขันที่เกิดจากการพัฒนาองคความรูใหมๆ การพัฒนาเทคโนโลยี และทักษะการบริหารจัดการท่ีดีและมีคุณภาพ ซึง่เปนปจจัย

สำคญัในการเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนัของชาติ

เลม 126 ตอนท่ี 63 ก วันที ่1 กนัยายน 2552 หนา 1

เรือ่ง พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนภาษีมลูคาเพ่ิม (ฉบบัท่ี 489) พ.ศ. 2552

ยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมสำหรับการขายสินคาหรือการใหบริการของสถาบันคุมครองเงินฝาก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม

วัตถุประสงคของสถาบันคมุครองเงินฝากในการคมุครองเงินฝากของผฝูากเงนิในสถาบันการเงนิ และในการเสริมสรางความม่ันคงและ

เสถยีรภาพของระบบสถาบันการเงิน

เลม 126 ตอนท่ี 67 ก วันที ่8 กนัยายน 2552 หนา 1

เรือ่ง พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนภาษีมลูคาเพ่ิม (ฉบบัท่ี 490) พ.ศ. 2552

กำหนดใหกิจการของสถาบันคุมครองเงินฝากเปนกิจการท่ีไดรับยกเวนภาษีธุรกิจเฉพาะ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม

วัตถุประสงคของสถาบันคุมครองเงินฝากในการคุมครองเงินฝากของผูฝากเงินในสถาบันการเงิน และในการเสริมสรางความม่ันคง

และเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน

เลม 126 ตอนท่ี 67 ก วันที ่8 กนัยายน 2552 หนา 4

เรือ่ง พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนภาษีมลูคาเพ่ิม (ฉบบัท่ี 491) พ.ศ. 2552

ยกเวนอากรแสตมปใหแกสถาบันคุมครองเงินฝาก เพื่อสนับสนุนการดำเนนิงานตามวัตถุประสงคของสถาบันคมุครองเงนิฝาก

ในการคุมครองเงินฝากของผูฝากเงินในสถาบันการเงินและในการเสริมสรางความม่ันคงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน

เลม 126 ตอนท่ี 67 ก วันที ่8 กนัยายน 2552 หนา 7
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กฎกระทรวง

เรือ่ง กฎกระทรวงกำหนดตำแหนงพนักงานอยัการทีเ่รยีกช่ืออยางอืน่ พ.ศ. 2552

ปรับปรุงการกำหนดตำแหนงพนักงานอัยการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนใหเหมาะสมยิง่ขึน้ เพือ่ใหสอดคลองกบัการแบงสวนราชการ

ของสำนักงานอัยการสูงสุด

เลม 126 ตอนท่ี 67 ก วันที ่8 กนัยายน 2552 หนา 25

เรือ่ง กฎกระทรวงกำหนดตำแหนงขาราชการอยัการทีเ่รยีกช่ืออยางอืน่และเทยีบตำแหนงขาราชการอยัการทีเ่รยีกช่ือ

อยางอืน่กับตำแหนงขาราชการอยัการ พ.ศ. 2552

ปรับปรุงการกำหนดตำแหนงขาราชการอัยการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนและการเทียบตำแหนงขาราชการอัยการท่ีเรียกชื่อ

อยางอ่ืนกับตำแหนงขาราชการอัยการใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับการแบงสวนราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด

เลม 126 ตอนท่ี 67 ก วันที ่8 กนัยายน 2552 หนา 30

กฎ ก.พ.

เรือ่ง กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงมอีายคุรบหกสิบปบริบูรณรบัราชการตอไป พ.ศ. 2552

กำหนดหลักเกณฑการใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดรับราชการตอไปตองเปนความประสงคของทางราชการโดยให

คำนึงถึงความสมัครใจของขาราชการผูน้ันดวย และตำแหนงที่จะใหผูน้ันรับราชการตอไปตองเปนตำแหนงที่มีอยูเดิม ไมไดเปนการ

กำหนดตำแหนงเพ่ิมใหม

เลม 126 ตอนท่ี 69 ก วันที ่17 กนัยายน 2552 หนา 5

คำวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญ

คำวินิจฉัยท่ี 4-5/2552

เรื่อง ศาลแพงสงคำโตแยงของจำเลย (นายภูวดล ทรงประเสริฐ ที่ 1 บริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ 2 บริษัท

ไทยเดย ดอ็ทคอม จำกดั ที ่3) ในคดีแพงหมายเลขดำท่ี 4093/2551 ขอใหศาลรฐัธรรมนูญวินิจฉยัวาประมวลกฎหมาย

วิธพิีจารณาความแพง มาตรา 254 ขดัหรือแยงตอรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 27

มาตรา 29 มาตรา 36 มาตรา 45 มาตรา 63 และมาตรา 87 (3) หรือไม

เรื่อง ศาลแพงสงคำโตแยงของจำเลย (พลตรี จำลอง  ศรีเมือง ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน) ในคดีแพงหมายเลขดำท่ี

4396/2551 ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 254 ขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2550 มาตรา 27 มาตรา 29 มาตรา 36 มาตรา 45 มาตรา 63

และมาตรา 87 (3) หรือไม

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 254 ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 27 มาตรา 29 มาตรา 36 มาตรา 45 63 และมาตรา 87 (3)

เลม 126 ตอนท่ี 58 ก วันที ่24 สงิหาคม 2552 หนา 1
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ทองถ่ิน
ควรรู

เรือ่งเสรจ็ที ่ 606/2548

บันทึกสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรือ่ง การเปนผมูสีวนไดเสยีในสัญญากับเทศบาล (กรณีนายสำเรงิ ปราบริปู)

กระทรวงมหาดไทย ไดมีหนังสือ ที่ มท 0804.3/6397 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2548 ถึงสำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา

1. วันที่ 14 มกราคม 2547 นายสำเริง ปราบริปู ไดทำสัญญากอสรางถนนลูกรังกับองคการบริหารสวนตำบล

ทาวังผา อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน ตามสัญญาเลขท่ี 1/2547 ลงวันที่ 14 มกราคม 2547 สัญญากำหนดใหผูรับจาง

รับผิดในความชำรุดบกพรองภายในสองปนับถัดจากวันที่ไดรับมอบงาน

2. วันที ่ 13 กมุภาพนัธ 2547 นายสำเรงิ ปราบริปู ไดสงมอบงานใหแกองคการบริหารสวนตำบลทาวังผา

3. วันที ่ 15 กมุภาพนัธ 2547 นายสำเรงิ ปราบริปู ไดรับเลอืกตัง้เปนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาวังผา

4. วันที่ 16 กุมภาพันธ 2547 องคการบริหารสวนตำบลทาวังผาตรวจรับงานของนายสำเริง ปราบริปู

5. วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 กระทรวงมหาดไทยไดออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รวมองคการบริหาร

สวนตำบลกับเทศบาล โดยยุบรวมองคการบริหารสวนตำบลทาวังผาไปรวมกับเทศบาลตำบลทาวังผา และใหมีผลบังคับ

ต้ังแตวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 อันมีผลทำใหบรรดางบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หนี้ พนักงานสวนตำบล

และลูกจางขององคการบริหารสวนตำบลทาวังผาโอนไปเปนของเทศบาลตำบลทาวังผาตามมาตรา 41 จัตวา และมาตรา 42

แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบล

และองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับที ่ 5) พ.ศ. 2546 ซึง่รวมถึงขอผูกพนัตามสัญญาท่ีนายสำเริง ปราบริปู เปนคสูญัญากับ

องคการบริหารสวนตำบลทาวังผาดวย

กระทรวงมหาดไทยจึงขอหารือวา นายสำเริง ปราบริปู ซึ่งทำสัญญากับองคการบริหารสวนตำบลทาวังผากอนไดรับ

เลอืกต้ังเปนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาวังผาและกอนมีการยุบรวมองคการบริหารสวนตำบลทาวังผาเขากบัเทศบาลตำบลทาวังผา

เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับเทศบาลตำบลทาวังผาหรือไม เนื่องจากเปนปญหาขอกฎหมายและยังไมมีแนวปฏิบัติ

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 1) ไดพิจารณาขอหารือของกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับไดรับฟงคำชี้แจง

จากผูแทนกระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) ผูแทนจังหวัดนาน และผูแทนเทศบาลตำบลทาวังผาแลว

เห็นวา แมโดยผลของการยุบองคการบริหารสวนตำบลทาวังผาเพ่ือรวมเขากับเทศบาลตำบลทาวังผาตามมาตรา 41 จัตวา

ประกอบกับมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับที ่ 5) พ.ศ. 2546 จะทำใหสัญญากอสรางถนนลูกรังขององคการ

ผซูึง่ทำสญัญาจางงานกบัองคการบริหารสวนตำบลกอนไดรับเลือกตัง้เปนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลและ

กอนมีการยบุรวมองคการบริหารสวนตำบลเขากบัเทศบาล เปนผมูสีวนไดสวนเสียในสัญญากบัเทศบาลตำบล

หรือไม
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บริหารสวนตำบลทาวังผาที่ไดกระทำไวกับนายสำเริง ปราบริปู ซึง่ปจจุบันดำรงตำแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาวังผา โอน

มาเปนของเทศบาลตำบลทาวังผาต้ังแตวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 แตเมื่อขอเท็จจริงปรากฏวานายสำเริงฯ ไดทำสัญญา

กอสรางถนนลูกรังดังกลาวกับองคการบริหารสวนตำบลทาวังผาตั้งแตวันที่ 14 มกราคม 2547 และสงมอบงานใหแก

องคการบริหารสวนตำบลทาวังผาเม่ือวันท่ี 13 กมุภาพันธ 2547 กอนท่ีนายสำเรงิฯ จะไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลทาวังผาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2547 โดยนายสำเริงฯ ยังจะตองรับผิดในความชำรุดบกพรองตามสญัญากอสราง

ถนนลูกรังกับองคการบริหารสวนตำบลทาวังผาตอไปอีกเปนระยะเวลาสองปนับแตวันที่องคการบริหารสวนตำบลทาวังผา

ตรวจรับงานเม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ 2547 และตอมาไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547

ยุบองคการบริหารสวนตำบลทาวังผาไปรวมกับเทศบาลตำบลทาวังผาที่นายสำเริงฯ ดำรงตำแหนงสมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลทาวังผา ซึ่งอยูในระหวางระยะเวลาที่นายสำเริงฯ ตองรับผิดในความชำรุดบกพรองตามสัญญากอสรางถนนลูกรัง

ดังกลาว จึงเห็นไดวาสัญญากอสรางถนนลูกรังขององคการบริหารสวนตำบลทาวังผาไดโอนมาเปนของเทศบาลตำบลทาวังผา

โดยผลของกฎหมายตามมาตรา 41 จัตวา ประกอบกับมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร

สวนตำบลฯ มไิดเปนกรณทีีน่ายสำเรงิฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาวังผากระทำการเขาเปนคูสัญญาในสัญญาของเทศบาล

ตำบลทาวังผาตามนัยแหงมาตรา 18 ทวิ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

เทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 เนื่องดวยในขณะท่ีนายสำเริงฯ ไดเขาทำสัญญากับองคการบริหารสวนตำบลทาวังผา

มิไดเปนการทำสัญญากับเทศบาลตำบลทาวังผาทีต่นดำรงตำแหนงสมาชกิสภาเทศบาลอยโูดยทางตรงหรอืทางออมแตอยางใด

หากแตสัญญากอสรางถนนลูกรังไดโอนมาเปนของเทศบาลตำบลทาวังผาโดยผลของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการ

บริหารสวนตำบลฯ ดวยเหตุดังกลาว นายสำเริงฯ จึงมิไดกระทำการฝาฝนมาตรา 18 ทวิ แหงพระราชบัญญัติเทศบาลฯ

ในสัญญากอสรางถนนลูกรังที่ทำกับองคการบริหารสวนตำบลทาวังผาที่โอนมาเปนของเทศบาลตำบลทาวังผาในขณะที่

นายสำเริงฯ เปนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาวังผา

                                        (ลงช่ือ)        พรทิพย จาละ

(คุณพรทิพย จาละ)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กนัยายน 2548

สามารถดูขอมูลเพ่ิมเตมิไดที ่ www.krisdika.go.th
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นวัตกรรม
รอบโลก ทัสสุ

หากพูดถึงเ ร่ืองการเกิดเพลิงไหม หลายคนอาจ

มองวาเปนเรื่องไกลตัว โอกาสเกิดขึ้นกับตัวเองมีนอยมาก

แตความจริงแลวเร่ืองดังกลาวเปนเร่ืองท่ีไมควรมองขาม เพราะ

เราไมสามารถคาดการณลวงหนาไดวาจะเกิดเพลิงไหมขึ้นเมื่อใด

โดยเฉพาะท่ีพกัอาศัยซ่ึงหลายคนมักไมระวังเทาใดนัก นวัตกรรม

รอบโลกฉบับน้ีจึงขอพาผูอานไปรูจักกับอุปกรณดับเพลิง

ที่มีประสิทธิภาพมากกวาถังดับเพลิงทั่ว ๆ ไปที่มีอยูในปจจุบัน

โดยอุปกรณดังกลาวมีช่ือวา First INtelligent Extinguisher
(FINE) Robot ซึง่เรยีกสัน้ ๆ วา FINE Robot

FINE Robot คือถังดับเพลิงที่ไดรับการออกแบบมา
เพ่ือใชสำหรับเหตุเพลิงไหมภายในตัวอาคาร ซึ่งโดยพ้ืนฐานแลว

สามารถใชงานไดเหมอืนกับถังดับเพลิงทัว่ ๆ ไป แตมคีณุสมบัติ

ที่เหนือกวาถังดับเพลิงทั่วไปคือ เมื่อเกิดเพลิงไหมในขณะท่ีไมมี

คนอยูในบาน FINE Robot จะสงสัญญาณไปยังสถานีดับเพลิง
วาขณะน้ีกำลังเกิดเหตุเพลิงไหม สวนตัวเคร่ืองก็จะเร่ิมดับไฟเอง

อัตโนมัติ FINE Robot จะประกอบดวยแผงอินฟาเรด ชองใส

ผงแปงสำหรับดับเพลิง และสัญญาณตรวจจับส่ิงกีดขวาง

นอกจากน้ี ยังมีลอซ่ึงทำใหสามารถเคล่ือนท่ีไดเองเวลาท่ีเกิด

เพลงิไหม โดยเม่ือเคร่ือง FINE Robot ตรวจจับวาภายในอาคาร
มีควันเกิดข้ึน ก็จะเร่ิมดำเนินการตามท่ีกลาวไปขางตน

จะเห็นไดวา FINE Robot มีประโยชนมากสำหรับบาน
ที่เจาของบานตองออกไปทำงานขางนอก เพราะจะทำใหสามารถ

มั่นใจไดในระดับหนึ่งวาหากเกิดเพลิงไหม อุปกรณดังกลาว

สามารถชวยเหลือในเบ้ืองตนกอนได อยางไรก็ตาม ถึงแมจะมี

อุปกรณดังกลาวชวยเหลืออยู ก็ไมควรประมาทและเช่ือใจ

อุปกรณเพยีงอยางเดียวแตควรจะทำทุกอยางดวยความระมัดระวัง

ตลอดเวลา

แหลงที่มา : http://www.tuvie.com/first-intelligent-extinguisher-fine-robot/

   http://design.fr/product-design/first-intelligent-extinguisher-fine-robot/

FINE หุ น ยนต ดั บ ไฟ
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องค
ความรู

องคความรูฉบับน้ีเปนหัวขอใหม รูปแบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ซึ่งในรายงานการศึกษาไดจัดกลุมรูปแบบ

การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีสำหรับประเทศไทยเปน 3 รูปแบบคือ (1) การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีโดยมอบอำนาจใหมี

ผตูดัสนิใจแทน (2) การตัดสนิใจของคณะรัฐมนตรีโดยผานคณะกรรมการรัฐมนตรี และ (3) การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี

โดยคณะรัฐมนตรีเต็มคณะ โดยมีรายละเอียดดังน้ี

รปูแบบการตดัสนิใจของคณะรฐัมนตรี

* สรุปรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาเชิงเปรียบเทียบองคประกอบและกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี

ต้ังแตรัฐบาลนายธานินทร กรยัวิเชยีร ถงึรฐับาลพลเอก สรุยุทธ จลุานนท. สำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี, 2551

1
Thomas T. Mackie and Brian W. Hogwood. อางใน วิษณ ุเครืองาม, การพัฒนาระบบการตัดสนิใจของคณะรัฐมนตรีในปญหาผลประโยชนแหงชาติ,

(เอกสารวิจยัสวนบุคคล นักศกึษาวทิยาลยัปองกนัราชอาณาจักร รนุที ่37), หนา 28.

รูปแบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีไม เคยมี

กำหนดไวในกฎหมายใด ไมวารัฐธรรมนูญหรือกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน จึงเปนเร่ืองที่คณะรัฐมนตรี

แตละสมัยจะพิจารณากำหนดตามความจำเปนและความเหมาะสม

เคยมีรายงานการศึกษาของนักวิชาการตางประเทศ ซึ่งได

ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี

ในประเทศตาง ๆ เกือบ 20 ประเทศ สามารถจำแนกรูปแบบ

ไดดังนี้
1

- ตัดสินใจโดยเจาของเร่ืองเพียงลำพัง (unilateral

decision)

- ตัดสินใจโดยการประสานภายในอยางไม เปน

ทางการแลววินิจฉัยสั่งการไปโดยลำพัง (internalized co-

ordination)

- ตัดสินใจโดยผู เกี่ ยวของสองฝ ายหรือผู ได รับ

ผลกระทบในทำนองทวิภาคี (bilateral decision)

- ตัดสินใจโดยการหารือกับผู เกี่ยวของหลายฝาย

ในทำนองพหุภาคี (multilateral decision)

- ตัดสินใจโดยคณะกรรมการรัฐมนตรี (cabinet

committee decision)

- ตัดสินใจโดยคณะกรรมการพรรครวมรัฐบาล (party

decision)

*
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2
วิษณ ุเครืองาม, การพัฒนาระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในปญหาผลประโยชนแหงชาติ, (เอกสารวิจยัสวนบุคคล นักศกึษาวิทยาลัย

ปองกนัราชอาณาจักร รนุท่ี 37), หนา 29-54

สำหรับประเทศไทยมีการใชรูปแบบในทำนองเดียวกัน

แตอาจจัดกลุมเสียใหมโดยรวมรูปแบบท่ีคลายคลึงเขาดวยกันได

ดังนี้
2

- การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีโดยมอบอำนาจ

ใหมีผูตัดสินใจแทน

- การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีโดยผานคณะ-

กรรมการรัฐมนตรี

- การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรี

เตม็คณะ

1. การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีโดยมอบอำนาจใหมี

ผตูดัสนิใจแทน

ในประเทศไทย เรื่องท่ีจะตองเสนอคณะรัฐมนตรีมีเปน

จำนวนมาก แตการที่คณะรัฐมนตรีมีโอกาสประชุมปรึกษา

เร่ืองตาง ๆ เพยีงสปัดาหละหน่ึงครัง้ ทำใหเวลาทีม่อียไูมเพยีงพอ

ที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาใหความเห็นชอบ อนุญาตหรือ

อนุมัติทุกเร่ืองได แมจะทำไดก็คงไมถี่ถวน ประกอบกับการ

ประชุมคณะรัฐมนตรีมี “ธรรมชาติของการเมือง” อยูดวย เชน

ในระบบรัฐบาลผสมควรตองรับฟงความเห็นจากทุกพรรค

จึงอาจตองเฉลี่ยแบงปนเวลาใหรัฐมนตรีจากทุกพรรคมีโอกาส

ใหความเห็น หรือในกรณีเปนเรื่องที่มีความละเอียดออน

หากนำมาพิจารณารวมกันอาจมีผลกระทบทางการเมือง

ตอพรรครวมรัฐบาลได หรือในกรณีเปนเร่ืองที่มีความยุงยาก

ซับซอนเกินไป หรือมีความงายธรรมดาเกินไปไมใชผลประโยชน

แหงชาติ จึงเกิดความคิดวา การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี

ในบางเร่ืองนาจะมอบอำนาจใหมีผูตัดสินใจแทนคณะรัฐมนตรี

ซึ่งอาจเปนบุคคลหรือคณะบุคคล แตทั้งนี้มีขอที่ควรคำนึง

3 ประการ คอื

“รูปแบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีไมเคยมีกำหนดไว

ในกฎหมายใด ไมวารัฐธรรมนูญหรือกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน จึงเปนเร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรี

แตละสมัยจะพิจารณากำหนดตามความจำเปนและ

ความเหมาะสม”

1) ลักษณะของระบบรัฐสภา ในระบบน้ีคณะรัฐมนตรี

เปนผูบริหารราชการแผนดิน และตองรับผิดชอบรวมกัน

การมอบอำนาจใหผูอ่ืนตัดสินใจแทนจึงอาจเทากับมอบใหผูอ่ืน

บริหารราชการแผนดิน อันจะขัดตอระบบรัฐสภาได

2) ขอจำกัดของกฎหมาย การท่ีตองนำเร่ืองใดเขาสู

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพราะเหตุที่กฎหมายกำหนดไว

เชนน้ัน ดังน้ัน การมอบอำนาจใหผอ่ืูนพิจารณาแทนคณะรัฐมนตรี

อาจขัดตอกฎหมาย ซึ่งแตกตางจากกรณีเปนเร่ืองที่ตองนำ

เสนอคณะรัฐมนตรี เพราะนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี

เคยสัง่การไวหรอืเคยมมีตคิณะรัฐมนตรกีำหนดไว ซึง่นายกรฐัมนตรี

รองนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี อาจมีมติมอบอำนาจ

ใหผูอ่ืนหรือองคกรอ่ืนพิจารณาแทนได

3) ผลกระทบทางการเมือง การมอบอำนาจใหผูอ่ืน

พิจารณาเร่ืองแทนคณะรัฐมนตรี แมจะทำโดยชอบดวยกฎหมาย

ก็อาจมีปญหาในแงการยอมรับจากสาธารณชน และอาจมี

ปญหาอ่ืนตามมาดวย เชน รัฐมนตรีบางคนอาจไมพอใจ

ทีไ่มนำเรือ่งมาพจิารณาในท่ีประชุมชุดใหญเพราะเมือ่มอบอำนาจ

ไปแลวหากมีความเสียหายเกิดข้ึน คณะรัฐมนตรีทั้งคณะก็ตอง

รับผิดชอบดวย
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อยางไรก็ตาม ปญหาของการมอบอำนาจของคณะ-

รัฐมนตรีทีชั่ดเจนคือปญหาเกีย่วกับขอกฎหมาย ทีผ่านมามีหลาย

กรณีเกิดข้ึนและไดมีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ตอบ

ขอหารือของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในลักษณะที่วา

เมื่อกฎหมายกำหนดใหการพิจารณาตัดสินใจเรื่องใดเปน

อำนาจของคณะรัฐมนตรีแลว บุคคลอ่ืนจะใชอำนาจในเร่ืองน้ัน

แทนมิได ดังน้ัน ถาจะมอบหมายใหผูหน่ึงผูใดหรือองคกรหนึ่ง

องคกรใดสามารถพิจารณาเร่ืองบางเร่ืองแทนคณะรัฐมนตรี

ไดโดยชอบดวยกฎหมาย จึงตองมาสูประเด็นที่วา เมื่อการ

พิจารณาตัดสินใจเปนอำนาจของคณะรัฐมนตรีและบุคคลอ่ืน

จะใชอำนาจน้ีแทนมิได แตทั้งน้ีไมตัดอำนาจท่ีคณะรัฐมนตรี

จะมอบหมายใหผูอ่ืนหรือองคกรอ่ืนเปนผูพิจารณา กลั่นกรอง

ตรวจสอบ ออกความเห็นหรือแมแตตัดสินใจมากอนในเบ้ืองตน

แลวใหคณะรัฐมนตรีไปใชอำนาจวินิจฉัยสั่งการหรือตัดสินใจ

อีกครัง้เปนขัน้ตอนสุดทาย ขอน้ีหมายความวา ผไูดรับมอบหมาย

ใหไปดำเนินการแทนคณะรัฐมนตรียังตองรายงานคณะรัฐมนตรี

อีกครั้งหนึ่ง และคณะรัฐมนตรีมีโอกาสทักทวง ต้ังขอสังเกต

หรอืพิจารณาส่ังการเปนอยางอ่ืนได เพยีงแตวา หากคณะรัฐมนตรี

พิจารณาจากเอกสารท่ีผูดำเนินการไดรายงานมาแลวไมมี

ขอทักทวงอยางใด กจ็ะมีมติ “รับทราบ” แลวดำเนนิการตามนัน้

ตอไปได ซึ่งจะเปนการประหยัดเวลาพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

และลดผลกระทบอ่ืน ๆ ไปไดมาก คำวา “รับทราบ” ในท่ีน้ี

มีลักษณะเปนการอนุมัติหรือรับรอง ไมใชรับรูแตเพียงอยางเดียว

แตถารัฐมนตรีคนใดไมเห็นชอบกับการดำเนินการที่กระทำมา

กอนหนาน้ันก็จะ “ทักทวง” ไดในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องท่ี

ควรจะรับทราบแลวผานไปโดยงายก็จะแปรสภาพเปนเร่ืองเพ่ือ

พิจารณา และผลในท่ีสุดก็ตองเปนไปตามท่ีคณะรัฐมนตรี

มมีตใิหมในวันน้ัน จากหลักขอน้ี สรุปไดวา

1) ถาเร่ืองใดเปนอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่กำหนด

ขึ้นเอง มิใชอำนาจอนุญาต อนุมัติหรือใหความเห็นชอบตาม

กฎหมาย คณะรัฐมนตรีอาจมีมติมอบอำนาจน้ันใหผูใดหรือ

องคกรใดเปนผูตัดสินใจแทนโดยเด็ดขาด เชน คณะรัฐมนตรี

อาจมอบอำนาจใหสำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณ หรือ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี วินิจฉัยสั่งการแทนคณะรัฐมนตรี

ในเรื่องใด ๆ ที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติใหเสนอเรื่องน้ัน ๆ มาให

คณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ได ขอน้ีเทากับวาเปนการสละอำนาจ

ที่กำหนดขึ้นเองน้ัน เพราะเดิมถาคณะรัฐมนตรีไมกำหนดขึ้น

วาใหสงเร่ืองดังกลาวมาใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา ก็จะไมมี

การเสนอเรื่องน้ันไปยังคณะรัฐมนตรีอยูแลว

2) ถาเร่ืองใดเปนอำนาจของคณะรัฐมนตรีตามกฎหมาย

คณะรัฐมนตรีจะมอบอำนาจน้ันใหผูอ่ืนตัดสินใจแทนไมไดแตจะ

มอบใหผู ใดหรือองคกรใด ส่ังการไปกอนแลว จึง เสนอให

คณะรัฐมนตรีรับทราบอีกคร้ังก็ได วันที่มีผลของเรื่องน้ัน คือวันที่

คณะรัฐมนตรีรับทราบ ไมใชวันท่ีสั่งการนั้นไปพลางกอนแลว

ฉบับหนาติดตามอาน รูปแบบการตัดสินใจของ

คณะรฐัมนตร ีรูปแบบท่ี 2 และ 3 การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี

โดยผานคณะกรรมการรัฐมนตรี และการตัดสินใจของคณะ-

รัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีเต็มคณะ
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ไปไหน
ไปกัน

กันยนี

“ธรรมชาตินายล ภมิูพลเขือ่นใหญ
พระเจาตากเกรียงไกร เมอืงไมและปางาม”

สวัสดีผูอานทุกทาน ไปไหนไปกันฉบับเดือนตุลาคมน้ี ขอเชิญชวนไปจังหวัดตาก

ซึ่งเปนจังหวัดที่อยูทางภาคเหนือตอนลาง สภาพภูมิประเทศทั่วไปเปนปาไมและเทือกเขาสูง

มีพื้นท่ีราบสำหรับการเกษตรนอย โดยเฉพาะอยางย่ิงทางฝงตะวันตกของแมน้ำปงเปนทิวเขา

ถนนธงชัยสูงสลับซับซอน

จังหวัดตากหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 426 กิโลเมตร สามารถเดินทางได

โดยรถยนต รถโดยสารประจำทาง และเคร่ืองบิน สถานทีท่องเทีย่วทีน่าสนใจ ไดแก เขือ่นภูมพิล

อุทยานแหงชาติแมเมย ทะเลหมอกแมระเมิง น้ำตกทลีอซู ผาสามเงา วัดพระบรมธาตุวัดมณ-ี

ไพรสณฑ เจดียหินพระอินทรแขวน ศาลเจาพะวอ สะพานมิตรภาพไทย-พมา และเนินพิศวง

เปนตน สำหรับของฝากที่ระลึกที่ขึ้นช่ือ ไดแก อัญมณี ผาทอพ้ืนเมือง ผลิตภัณฑเครื่องจักสาน

เห็ดโคน หนอไม มะขามหยี ถั่วอบสมุนไพร ขาวเกรียบอบสมุนไพร ชมพูแกว 4 รส ทับทิม

น้ำขาวกลอง ผลิตภัณฑกลวยแปรรูป เชน กลวยกวนสามรส กลวยอบน้ำผึ้ง และไวนกลวย

เปนตน

ในปน้ีทางจังหวัดตากไดจัดงานประเพณีลอยกระทงสาย ไหลประทีป 1,000 ดวง

ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม–4 พฤศจิกายน 2552 ณ บริเวณแมน้ำปง เชิงสะพานสมโภช

กรุงรัตนโกสินทร 200 ป อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยกิจกรรมจะประกอบดวยการแขงขัน

ประกวดกระทงสายชิงถวยพระราชทาน การประกวดธิดากระทงสาย การแสดงทางวัฒนธรรม

พื้นบาน อาหารพ้ืนเมือง การจำหนายสินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ และการแสดงมหรสพ

ตางๆ เปนตน

ที่มา : www.tak.go.th, http:thai.tourismthailand.org, http://th.wikipedia.org/wiki

ดอกไมประจำจังหวดั

“เสีย้วดอกขาว”

ตราสัญลักษณประจำจังหวัด

“รูปพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงชาง

เหนือครุฑหล่ังน้ำทักษิโณทก”



⌫  ⌫    25

แบบสำรวจความคดิเห็นผอูาน สลค.สาร

คำชี้แจง กองบรรณาธิการ สลค.สาร ขอความรวมมือผูอานกรุณาตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อเปนขอมูลสำหรับการปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพของ สลค.สาร ตอไป

สวนท่ี 1 ขอมลูท่ัวไปของผอูาน

เพศ ชาย  หญงิ

อายุ นอยกวา 20 ป  20-30 ป      31-40 ป     41-50 ป     51-60 ป          มากกวา 60 ป

การศกึษา ต่ำกวาปริญญาตรี  ปริญญาตรีหรือเทียบเทา    ปริญญาโทหรือเทยีบเทา       สงูกวาปริญญาโท

อาชีพ ขาราชการการเมือง  ขาราชการประจำ       รัฐวสิาหกิจ        บริษทั              กจิการสวนตัว           อ่ืน ๆ

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับ สลค.สาร

2.1 เน้ือหาภายในเลม

                                          ความคิดเห็นของผอูาน

                                               ดีมาก   ดี   พอใช  ควรปรับปรุง

1) ประโยชนทีไ่ดรับ

2) ความนาสนใจของเนื้อหา

3) สำนวนภาษาอานงาย

4) ความเขมขนของเน้ือหาท่ีนำเสนอ

2.2 รปูแบบการนำเสนอ

ระดับความพึงพอใจ

                           มากทีส่ดุ   มาก   ปานกลาง  นอย   นอยทีส่ดุ

1) ภาพรวม

2) ปก

3) สสีนั

4) ขนาดตัวอักษร

5) ภาพประกอบ

2.3ความพงึพอใจในคอลมันตาง ๆ

                                                 ความคิดเห็นของผอูาน

                                       ด ี  พอใช   ควรปรับปรุง (โปรดระบุ)

1) พระราชดำรสั (ปก)

2) CPLO Corner

3) มตคิณะรัฐมนตรทีีส่ำคญั

4) เรือ่งประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาที่สำคัญ

5) สลค. Focus

6) เรื่องเลาชาวอาลักษณ

7) ทองตางแดน

8) หิง้หนังสอื

9) ธรรมเตือนใจ

10) อ่ืน ๆ ...............................

..................................................

2.4 ทานอยากให สลค.สาร ในอนาคตเปนอยางไร

มีเนื้อหาทางวิชาการมากขึ้น มีเรื่องทั่วไปมากขึ้น เพิ่มเนื้อหาเก่ียวกับมติคณะรัฐมนตรี

เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ ปคร. อยากใหมคีอลัมน (โปรดระบุ) .................................................................................

อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ....................................................................................................................................................................................

2.5 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

............................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

ทานสามารถสงแบบสอบถามไปยัง สลค. ไดทางไปรษณียหรือโทรสารหมายเลข 0-2280-1900-1                  ขอบคุณครับ
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สำนักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

ถนนสามเสน  เขตดสุติ

กรงุเทพฯ  10300

บริการธุรกิจตอบรับ

ชำระคาสงเปนเงนิเช่ือ

ใบอนุญาตเลขท่ี 183/50

ปฝ. (ปณ. ดุสติ)
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หนังสือวิชาผูนำ (ถาไดลงมือทำแลวจะมีความสุข) : Equipped to Lead เขียนโดย

Dan J. Sanders และ Galen Walters แปลเปนภาษาไทยโดยวไิลรตัน เอมเอีย่ม เปนหนังสอื

ที่ใชเปนเคร่ืองมือบริหารสำหรับผูนำทุก ๆ คน ซึ่งจะชวยใหไดใจผูรวมงาน ไดใจคูแขงขัน

หรอืผมูสีวนไดสวนเสยี ไมวาจะเปนผนูำในองคกรทีม่ขีนาดเลก็หรอืใหญ หนงัสอืเลมนีจ้ะชวยให

คุณและองคกรไดตระหนักถึงประสิทธิภาพสูงสุดในตัวของลูกนอง ผูรวมงานที่เปนหลักสำคัญ

ในการทำงานใหประสบความสำเร็จไดอยางคาดไมถึง หากคุณเปนผูนำที่ดูแลลูกนองดวยใจแลว พวกเขาเหลาน้ันก็จะให

ใจกลับมา และสามารถสรางผลสำเร็จใหแกองคกรได

หนังสือวิชาผูนำ (ถาไดลงมือทำแลวจะมีความสุข) : Equipped to Lead มีเนื้อหาท่ีเขาใจงายสามารถนำไปใชได

ในชีวิตจริง ประกอบดวยบทตาง ๆ ทีน่าสนใจ เชน เมือ่ความวนุวายขนานแทแผปกคลุม ไดเวลาจัดระเบียบผลการปฏิบัติงาน

ไดเวลาลงมอืทำ การวัดผลทีส่ำคญั ความสำเรจ็และความสุขใจ ความลมเหลวไมใชทางทีต่องเลอืก และเร่ืองราวแหงความสำเรจ็

ที่เปนแรงบันดาลใจอยางแทจริง

Dan J. Sanders

เปนชาวอเมริกัน เกิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 1959 ปจจุบันดำรงตำแหนง

ผูบริหารสูงสุดของ United Supermarkets และยังเปนนักเขียนของหนังสือพิมพ

New York Times เปนนักบนิพลเรือน เปนเจาของซูเปอรมารเกต็หลายแหงในสหรัฐอเมริกา

รวมท้ังไดรับรางวัล Better Business Bureau’s Nation Torch Award ซึง่เปนรางวลัเดยีวกบั

ที่บริษัทโซน่ีและ IBM เคยไดรับมากอนหนาน้ี

Galen Walters

เปนชาวอเมริกัน เปนผูพัฒนาระบบการจัดการ 4P เปนผูกอต้ังสถาบันพัฒนา

ผูนำ และเปนผูบริหารสูงสุดดานการตลาดและการโฆษณาของบริษัท Go Think รวมท้ัง

เปนที่ปรึกษาดานธุรกิจในบริษัทหลายแหง

วิ ช าผนูำ   (ถาไดลงมือทำแลวจะมีความสุข) :

E q u i p p e d   t o   L e a d

 ☺ 
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 ☺ 
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หิ้ง
หนังสือ

ประวัติผู เขี ยน
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ขณะท่ีสตปิฏฐานเกิด อะไรเปนเหตุผลท่ีทานจดัสญัญาไวใหเปนเหตุใกลของสต?ิ

น่ีคือคำที่บอกแลววา ถาเอาคำมาจำ จะไมเทากับเขาใจ เพราะทุกคนจะถามวาทำไมสติไมเกิด?

ทำไมสติเกิดนอย? ทำอยางไรสติจะเกิดมาก? ก็พยายามไปหาเหตุใกลที่จะใหสติเกิด แตขณะที่สติเกิด

คนน้ันจะรูวา ถาไมมีความเขาใจเรื่องสภาพธรรมวาขณะนี้เปนธรรม ไมมีความเขาใจและ

ความจำเร่ืองน้ีอยางม่ันคง เพียงคำวาธรรม ทกุอยางเปนธรรม เพียงเทานีไ้มเปนปจจยัใหสตเิกิด แตเวลา

ทีส่ตเิกิด หมายความวา ขณะน้ันไมไดมเีพียงความเขาใจ แตยังมคีวามจำท่ีฟงแลวฟงอกีจนเปนสัญญา

ทีม่ัน่คง (หมายความวาไมลืม) จงึมกีารระลกึรลัูกษณะสภาพทีก่ำลงัปรากฏ

เพราะฉะน้ัน จะรไูดวาถาไมเคยฟง หรอืถาฟงนิด ๆ หนอย ๆ กไ็มพอ ขณะใดท่ีหลงลืมสติกร็วูาสัญญาไมพอ

ทีส่ติจะเกิด แตวาเม่ือใดท่ี (สติ) เกดิขณะน้ันหมายความวา เพราะมีความจำไดมัน่คงวาขณะน้ีเปนธรรม สติ

จงึเกดิระลึกลักษณะของสภาพธรรมท่ีกำลงัปรากฏ

คดัลอกจากหนังสอื “ธรรมาภสิมยั” 80 ประเด็นธรรมจากการบรรยายและสนทนาธรรมของทานอาจารยสจุนิต  บริหารวนเขตต
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