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“...ทุกคนต่างมีหน้าท่ี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าท่ีน้ัน
เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าท่ีเฉพาะของตัว โดยไม่มองไม่ดูคนอ่ืน
งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน

จะต้องเก่ียวโยงกัน ฉะน้ันแต่ละคนจะต้องรู้ถึงงานของผู้อ่ืนแล้วช่วยกันทำ...”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดุสิดาลัย
วันที่ 4 ธันวาคม 2533
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เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา วันท่ี 5 ธันวาคม 2552 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
สำนักเลขาธิการคณะรฐัมนตร ีขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนอ้มเกล้าน้อมกระหมอ่มถวายพระพรชยัมงคล ขอให้ทรงพระเจรญิ
ยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าเหล่าพสกนิกรชาวไทย ตราบจิรัฐิติกาล เทอญ

สลค.สารฉบับเดือนธันวาคม 2552 ขอส่งท้ายปีเก่าด้วยเนื้อหาสาระที่ดี ๆ เช่นเคย ท่องต่างแดนจะพาไปเยี่ยมชม
ราชอาณาจักรสเปน มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญมีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่อง เช่น เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับ
การพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ เรื่องขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าเช่ารถยนต์
เพ่ือใช้ในราชการ ห้ิงหนังสือแนะนำ 100 วิธี ทำให้คนยอมทำงานใหเ้รา

ฉบับหน้า..คณะทำงานจัดทำ สลค.สารขอมอบของขวัญปีใหม่ให้ท่านผู้อ่านด้วยรูปโฉมใหม่ของ สลค.สารฉบับเดือนมกราคม
2553 ท่านจะได้พบกับสารพันคอลัมน์ที่มีประโยชน์และหลากหลายยิ่งขึ้น จะน่าสนใจเพียงใดโปรดติดตาม
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ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เรื่องเล่า
ชาวอาลักษณ์ อาลักษณ์หญิง

ตามราชประเพณี (ต่อ)
จากเร่ืองเล่าชาวอาลักษณ์ในตอนต้น ได้กล่าวถึงจุดเร่ิมต้น

ของการดำเนินการในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตาม
ราชประเพณีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
คือ การดำเนินการสถาปนาความสมัพันธ์ทางการทูต ซ่ึงเป็นเร่ือง
ท่ีจะตอ้งนำเสนอคณะรฐัมนตรพิีจารณาอนมัุติในหลกัการ เป็นไป
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 (7) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ประเทศแรก
ที่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยคือ โปรตุเกส
ประเทศที่มีอาณานิคมมากมายและเป็นประเทศในทวีปยุโรป
ชาติแรกที่เข้ามาบุกเบิกเอเชีย และได้เข้ามาติดต่อกับไทยในสมัย
กรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ พ.ศ. 2054 โดยได้มีการประกาศสถาปนา
ทางการทูตกับไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2402 และจะครบรอบความสัมพันธ์ 500 ปี ใน พ.ศ. 2554

ส่วนประเทศหลังสุดที่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
กับไทยคือ สาธารณรัฐมอนเตเนโกร โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2549 เห็นชอบให้รับรองและสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐมอนเตเนโกร ซึ่งเป็น
ประเทศที ่ประกาศเอกราชแยกตัวเป็นอิสระจากสาธารณรัฐ
เซอร์เบีย เดิมเซอร์เบียและมอนเตเนโกรเปน็สาธารณรฐัหน่ึงใน 6
สาธารณรัฐของสหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย ซึ่งประกอบด้วย
สโลวีเนีย โครเอเชีย เซอร์เบีย บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา มอนเตเนโกร
และมาซิโดเนีย ภายหลังการอสัญกรรมของนายพลติโต ผู้นำ
ยูโกสลาเวียทำให้สาธารณรัฐอ่ืน ๆ แยกตัวเป็นอิสระ เร่ิมจากสโลวีเนีย
และโครเอเชีย ส่วนเซอร์เบียและมอนเตเนโกรเหลือเป็นสองรัฐ
สุดท้ายและได้รวมตัวกัน เมื่อ พ.ศ. 2534 ใช้ชื่อว่า “เซอร์เบีย
และมอนเตเนโกร” และต่อมาชาวมอนเตเนโกรได้ลงประชามติ
ให้แยกประเทศเปน็เอกราชจากเซอรเ์บีย เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม
2549 และที ่ประชุมรัฐสภามอนเตเนโกรได้รับรองประชามติ
และการประกาศเอกราชดงักล่าวเม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2549

การดำเนินการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตนั้น
เมื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแล้ว ยังต้องมีขั้นตอน
ในการประกาศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน
ตามวันและเวลาที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศเห็นชอบร่วมกันด้วย
ระยะเวลาที่จะมีการประกาศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
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ในการประกาศสถาปนาความส ัมพันธ์ทางการทูต
จะจัดทำเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง “การสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
…(ชื่อประเทศ)…” ตามร่างของกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ
นายกรัฐมนตรีลงนาม โดยขึ้นต้นข้อความว่า “โดยที่มีความ
ปรารถนาทีจ่ะส่งเสริมความสมัพันธ์ฉันมิตรและความสมัพันธ์
อันจะก่อประโยชน์ให้กันและกันระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับ...(ชื่อประเทศ)…รัฐบาลแห่ง...(ชื่อประเทศ)...ได้ตกลง
ที่จะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในระดับ
สถานเอกอัครราชทูต  ต้ังแต่วันท่ี..เดือน....พ.ศ. .... เป็นต้นไป
และจะได้แลกเปล่ียนผู้แทนทางการทูตในระดับเอกอัครราชทูต
ต่อไป” และลงท้ายของประกาศจะเป็นวันที่ที ่นายกรัฐมนตรี
ลงนามในประกาศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต แล้วลงชื่อ
นายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งจัดทำประกาศฉบับภาษาอังกฤษ “An
Announcement on the Establishment of Diplomatic Relations
Between the Kingdom of Thailand and…(ช่ือประเทศ)…” โดยระบุ
ข้อความที่แสดงความประสงค์ของรัฐบาลของทั้งสองประเทศ
ที่ว่า “… the Government of the Kingdom of Thailand and
the Government of the … have decided to establish diplomatic
relations as the level of Embassy as from ….B.E. …. and to
exchange diplomatic representatives at the Ambassadorial
level.” และออกประกาศพร้อมกันตามวันและเวลาที่ทั้งสองฝ่าย
กำหนด โดยประเทศไทยจะออกประกาศทางสถาน ีว ิทย ุ
กระจายเสยีงแห่งประเทศไทยและลงประกาศในราชกจิจานุเบกษา
หลังจากการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันแล้ว
จึงจะได้มีการขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล
การกำหนดเขตอาณาของสถานเอกอ ัครราชท ูตรวมท ั ้ ง
มีการแต่งต้ังเอกอัครราชทูตและกงสุลไปประจำสถานเอกอัครราชทูต
หรือสถานกงสุลนั้น ๆ ตามขั้นตอนทางการทูตต่อไป

ระหว่างกันนั้นอาจกำหนดขึ้นโดยเว้นช่วงระยะเวลาหลังจากที่มี
การอนุมัติในหลักการไว้แล้วนานเกินกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
สถานการณภ์ายในประเทศนัน้ ๆ ตัวอย่างเช่น คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2535 ให้ประเทศไทยสถาปนาความ
สัมพันธ์ทางการทูตกับบอสเนียและเฮอรเ์ซโกวีนา และสาธารณรฐั
โครเอเชีย แต่ได้มีการประกาศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างประเทศไทยกับบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาอย่างเป็นทางการ
เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2543 ส่วนสาธารณรฐัโครเอเชยีมีการ
ประกาศในเดือนถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ คือเมื่อวันที่ 9
กันยายน 2535 ส่วนการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐมอนเตเนโกรน้ัน ยังมิได้มีการประกาศ
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอย่างเป็นทางการ
เนื่องจากต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามลำดับ โดย
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 เห็นชอบร่าง
พิธีสารเรื ่องการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐมอนเตเนโกร (Protocol on
the Establishment of Diplomatic Relations Between the Kingdom
of Thailand and the Republic of Montenegro) และมอบหมาย
ให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ
ณ นครนิวยอร์กเป็นผู้ลงนามในพิธีสารในช่วงเวลาที่ทั้งสองฝ่าย
สะดวก อย่างไรก็ตาม แม้สาธารณรัฐมอนเตเนโกรจะเปน็ประเทศ
ล่าสุดท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้มีการสถาปนาความสมัพันธ์
ทางการทูตกับไทย แต่ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ
ดังนั้น ประเทศที่ถือว่าได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
กับไทยอย่างเป็นทางการหลังสุด คือ ราชรัฐโมนาโก ซึ่งได้มี
การประกาศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2549 ตามประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนท่ี 105 ง วันท่ี 10 ตุลาคม 2549
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มติคณะรัฐมนตรี
ที่สำคัญ

เร่ือง การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือโควตาปกติ

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ลงมติเห็นชอบข้อเสนอการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่วนราชการ
ถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ควรพิจารณาให้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นการประจำด้วยความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง
รวมท้ังให้มีการประเมินในส่วนของพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมินตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย ซึ่งข้อเสนอของสำนักงาน ก.พ. ดังกล่าวมีรายละเอียด
สรุปได้ ดังน้ี

1. หลักการที่คงเดิมไว้
1.1 ควบคุมวงเงินในภาพรวมสำหรับการเลื่อนเงินเดือนประจำปีไว้ไม่เกินร้อยละของวงเงินงบประมาณที่กำหนด

เป็นเงินเดือนและค่าจ้าง
1.2 ให้ผู้ไปช่วยราชการในภารกิจพิเศษได้รับประโยชน์จากการเลื่อนเงินเดือนตามภารกิจที่แท้จริง และไม่ให้

ผู้ปฏิบัติราชการปกติได้รับประโยชน์จากที่ผู้อื่นไปปฏิบัติราชการพิเศษ
1.3 ให้บำเหน็จความชอบตามหลักการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามผลงานและผลสัมฤทธิ์

2. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่คงไว้เดิม
2.1 ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติตามโควตาหรือวงเงินการเลื่อน

เงินเดือนก่อน
2.2 ผู้ได้รับการเลือ่นเงินเดือนกรณีพิเศษ ต้องไม่ได้รับการเลือ่นเงินเดือนกรณีพิเศษติดต่อกันเกินกว่า 2 ปี (4 คร้ัง)

ยกเว้นกรณีข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งเพื่อดึงดูดรักษาและจูงใจให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงอยู่ในระบบราชการ

2.3 ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจจะต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4 เดือน ในแต่ละรอบการประเมิน ยกเว้น
กรณีข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้าราชการการเมือง และกรณีข้าราชการผู้ไปช่วยปฏิบัติราชการในงาน
คณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจมีเวลาปฏิบัติงานน้อยกว่า 4 เดือน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18
กันยายน พ.ศ. 2544)

2.4 กรณีผู้ที่เงินเดือนเต็มขั้น ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง

3. หลักเกณฑท่ี์ขอปรับใหมเ่ฉพาะขา้ราชการพลเรอืนสามญั
เพื ่อให้สอดรับกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั ้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีโครงสร้างเงินเดือนแบบช่วงและ

การเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ดังนี้
3.1 ให้คงระบบโควตาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษที่คิดเป็นร้อยละของจำนวนคนไว้คงเดิม เพื่อมิให้กระทบ

กับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษของข้าราชการประเภทอื่น ๆ ทั้งหมด
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3.2 กรณีเมื่อทราบว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแล้ว ให้ดำเนินการ
ในแตล่ะกรณี ดังน้ี

(1) ผู้เป็นกำลังพลในสังกัด กอ.รมน. ภาค 4
(2) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
(3) ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สังกัดจังหวัดและส่วนราชการต่าง ๆ ในการกำกับและ

ประสานงานของ ศอ.บต.
(4) ผู้ปฏบัิติงานใน ศป.ช. เฉพาะพืน้ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้
กรณ ี (1)-(4) ให้ข้าราชการพลเรอืนสามญัผูน้ั้น ไดรั้บเงนิเดอืนเพิม่ขึน้จากการเลือ่นเงนิเดอืนกรณปีกติ

อีกร้อยละ 1 ของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครึ่งปี ทั้งนี้ เมื่อรวมการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติกับ
การเลือ่นกรณพิีเศษแลว้ อัตราการเลือ่นเงินเดือนของขา้ราชการพลเรอืนสามญัผู้น้ัน จะตอ้งไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการคำนวณ

(5) ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างส่วนราชการ และข้าราชการประเภทอื่นที่ไปช่วยปฏิบัติราชการในงาน
คณะรัฐมนตรี

ให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีมีโควตาคนคงเดิมในการเลื่อนเงินเดือน สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น โดยได้รับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 4 (ครึ่งปี) ของฐานในการคำนวณ (นายกรัฐมนตรีมีโควตา
ไม่เกิน 3 คน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ไม่เกิน 2 คน/ท่าน) และข้าราชการพลเรือนสามัญ
ท่ีไปชว่ยปฏบิตัริาชการทีมี่ผลการปฏบิตังิานตำ่กวา่ระดบัดเีดน่ใหไ้ดร้บัการเลือ่นเงนิเดอืนรอ้ยละ 3 (ครึง่ป)ี ของฐานในการคำนวณ

(6) ผู้อยู่ในระบบขา้ราชการผู้มีผลสัมฤทธิสู์ง
(ก) คงหลักการในการสร้างแรงจูงใจผ่านกลไกของค่าตอบแทน เพื่อดึงดูดรักษาและจูงใจ ให้กลุ่ม

ข้าราชการคุณภาพสูงอยู่ในระบบราชการโดยมีการสร้างผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
ตามแผนการพัฒนาที่ส่วนราชการกำหนด

(ข) ส่งเสริมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และสร้างการยอมรับสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
โดยปรับปรุงจากเดิมที่ไม่กำหนดจำนวนโควตาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ เป็นให้มี
การกำหนดโควตาจำนวนข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

(ค) หลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงซึ่งมีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น
ในแต่ละส่วนราชการ ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากการเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติในอัตราร้อยละ 1 ของฐานในการคำนวณต่อ
รอบการประเมิน ทั้งนี้ เมื่อรวมการเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติกับกรณีพิเศษแล้ว อัตราการเลื่อนเงินเดือนของผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ต้องไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการคำนวณ โดยในแต่ละส่วนราชการจะมจีำนวนข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง ซ่ึงได้รับการเล่ือน
เงินเดือนกรณีพิเศษดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง ในกรณีท่ีเศษการคำนวณจำนวนคนดงักล่าว
เท่ากับ 0.5 หรือสูงกว่า ให้ปัดเป็น 1 คน เว้นกรณีส่วนราชการที่มีจำนวนข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงน้อยกว่า 4 คน ให้มีโควตา
การเลือ่นข้ันเงินเดือนกรณพิีเศษจำนวน 1 คน

ท่ีมา : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว 193 ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2552

เร่ือง ขออนุมัติก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าเช่ารถยนต์เพ่ือใช้ในราชการ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2552 ตามท่ีสำนักงบประมาณเสนอ ดังน้ี

1. รับทราบตามที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเสนอเพิ่มเติมว่า ขณะนี้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 มีผลใช้บังคับแล้ว ดังนั้น การเช่ารถยนต์ต่อเนื่องในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2552 ซ่ึงเป็นวันเร่ิมต้นปีงบประมาณ ส่วนราชการจงึสามารถดำเนนิการได้ตามระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ
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พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 13 และหนังสือคณะกรรมการวา่ด้วยการพสัดุ (กวพ.) ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวพ.) 0408.4/ว 351
ลงวันที่ 9 กันยายน 2548 ทั้งนี้ จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อรายการเช่ารถยนต์ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามนัยมาตรา 23 วรรคสาม แห่งพระราชบญัญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว
โดยจะมผีลยอ้นหลงัต้ังแตวั่นท่ี 1 ตุลาคม ซ่ึงเป็นวนัเริม่ต้นปงีบประมาณ

2. เห็นชอบแนวทางการขอก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ ดังนี้
2.1 กรณีมีความจำเป็นและเร่งด่วน ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจสามารถที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติ

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการเช่ารถยนต์ในระหว่างปีงบประมาณตามนัยมาตรา 23 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมได้ ท้ังน้ี หากพระราชบญัญัติงบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณทีไ่ด้ก่อหน้ี
ผูกพนัไวแ้ลว้ยงัไม่ประกาศใช ้ จะจา่ยเงนิไดเ้ม่ือพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำป ีหรอืพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ย
เพ่ิมเติมแล้วแตก่รณี ได้ประกาศใชบั้งคับแล้ว

2.2 กรณีที่ไม่มีความจำเป็นและเร่งด่วน ดังกรณีการเช่ารถยนต์ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันเริ่มต้น
ปีงบประมาณนั้น สามารถดำเนินการเป็นการล่วงหน้าได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 13 และหนังสือคณะกรรมการวา่ด้วยการพสัดุ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวพ.) 0408.4/ว 351 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2548
ทั้งนี ้ จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื ่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ขอก่อหนี้ผูกพันมีผลใช้บังคับ
และรายการเช่ารถยนต์ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามนัยมาตรา 23 วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ แล้ว

ท่ีมา : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรฐัมนตร ีด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว 196 ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2552

เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2555 คร้ังท่ี 4/2552

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ครั้งที่ 4/2552 มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา และสำนัก
งบประมาณได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2552 ลงมติว่า

1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
2555 ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 และเห็นชอบให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาตแิละหนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้องรับความเหน็ของสำนกังบประมาณทีว่่า การตดิตามประเมนิผลโครงการเพือ่ให้ครอบคลมุ
ผลสัมฤทธ์ิหรือผลประโยชนท่ี์ประชาชนไดรั้บจากการดำเนนิโครงการนัน้ เห็นสมควรใหส้ำนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ พร้อมข้อมูลประกอบการติดตาม
ประเมินผลโครงการในแต่ละโครงการหรือสาขาการลงทุน และแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการทราบและถือปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และในการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระยะต่อไป ควรให้ความสำคัญกับ
โครงการที่มีความพร้อม สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันทีและรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว รวมทั้งยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิต
และภาคบริการโดยรวมของประเทศ ไปพิจารณาดำเนินการด้วย
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2. คณะรัฐมนตรีมีความเห็นเพ่ิมเติม ดังน้ี

2.1 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเร่งรัดตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและรายละเอียด
เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยให้ประสานกับกระทรวง
การคลังและสำนักงบประมาณโดยด่วน เพ่ือดำเนินการตามข้ันตอนท่ีเก่ียวข้องต่อไป ท้ังน้ี โครงการใดท่ีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตรงกันแล้ว
ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที ่เกี ่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการตามขั ้นตอนของการจัดซื ้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอ
การจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณและให้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างได้เมื่อได้รับการจัดสรรเงินแล้วได้อย่างรวดเร็วต่อไป
ท้ังน้ี ให้ส่วนราชการเร่งบันทึกรายละเอียดในระดับพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวเข้าระบบสารสนเทศของสำนักงบประมาณ
ไปก่อนโดยไม่ต้องรอการอนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้เข้าถึงและสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลของโครงการตามแผนการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จากเว็บไซต์ไทยเข้มแข็งได้ต่อไปด้วย

2.2 ให้ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้องรายงานความกา้วหน้าของการดำเนินโครงการต่าง ๆ และการใช้จ่ายเงิน
ในความรับผิดชอบไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี
เศรษฐกิจ) โดยเร็ว เพื่อรวบรวมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถตรวจสอบและติดตาม
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ในภาพรวมได้อย่างเป็นระบบต่อไป

ท่ีมา : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว 199 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2552

เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ คร้ังท่ี 16/2552

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2552 ลงมติรับทราบและเหน็ชอบตามทีเ่ลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิกรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการรฐัมนตรเีศรษฐกจิเสนอผลการประชมุคณะกรรมการ
รัฐมนตรีเศรษฐกิจ คร้ังท่ี 16/2552 โดยการประชมุดังกล่าวได้มีการพิจารณาเรือ่งต่าง ๆ รวม 3 เร่ือง ดังน้ี

1. การแก้ไขมติคณะกรรมการรฐัมนตรเีศรษฐกจิ คร้ังท่ี 15/2552
คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจมีมติให้แก้ไขมติที่ประชุมเรื่องแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 ตาม

ความเห็นของรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (นายบัณฑิต นิจถาวร) เป็นดังนี้ “เห็นชอบแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ระยะที่ 2 โดยเห็นควรให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกันพัฒนาตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใช้ประเมินและผลักดัน
เรื ่องการลดต้นทุนในการเข้ารับบริการจากสถาบันการเงินให้เกิดขึ ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศไทย นอกจากนี้ เห็นควรจัดทำแนวนโยบายในการพัฒนาระบบสถาบันการเงินในรูปแบบ Microfinance
รวมทั้งการปรับปรุงศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและกลุ ่มออมทรัพย์ โดยให้แยกออกจากแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ระยะที่ 2 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการส่งเสริมระบบสถาบันการเงินของประเทศ” และรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบการแก้ไข
มติที่ประชุมต่อไป

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่าย เพื่อตรวจสอบการดำเนินโครงการ 76 โครงการ และเสนอแนะแนวทาง
แกไ้ขปญัหามาบตาพดุ

คณะกรรมการรฐัมนตรเีศรษฐกจิมมีต ิดงันี้

2.1 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย (1) ภาครัฐ (2) ภาคเอกชน (3) ภาคประชาชน
และ (4) นักวิชาการ โดยมีนายอานันท์  ปันยารชุน เป็นประธานกรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง
ในจังหวัดระยอง รวมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 67 วรรคสอง
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2.2 มอบหมายใหร้องนายกรฐัมนตร ี (นายกอรป์ศกัด์ิ  สภาวส)ุ ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นายโกศล  ใจรังษี) เป็นกรรมการในส่วนของผู้แทนจากภาครัฐ
และให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพลังงาน กระทรวง
การคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายสรยุทธ  เพ็ชรตระกูล (กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม) เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมคณะกรรมการฯ ชุดนี้ด้วย

3. การพฒันาระบบขนสง่ทางรถไฟและแนวทางแกไ้ขปญัหาการบรหิารจดัการการรถไฟแหง่ประเทศไทย
กระทรวงคมนาคมได้เสนอภาพรวมการพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ

การรถไฟแหง่ประเทศไทย โดยแบง่ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน (2) ด้านทรัพย์สิน (3) ด้านกฎหมาย ระเบียบ
และขอ้บังคับ และ (4) ด้านบคุลากรและอตัรากำลงั ซ่ึงคณะกรรมการรฐัมนตรเีศรษฐกิจมีมติ ดังน้ี

3.1 เห็นชอบในหลักการพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการการรถไฟ
แห่งประเทศไทย โดยให้ความสำคัญในการแกไ้ขปัญหาเพ่ือให้การเดินรถมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั รวมท้ังสามารถยกระดบั
คุณภาพบริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรองรับการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในระยะต่อไป
และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเร่งจัดทำรายละเอียดแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ระยะเร่งด่วน ช่วงปี 2553-2557
ที่ชัดเจน ทั้งในการปรับปรุงรางให้เป็นขนาด 100 ปอนด์ การปรับปรุงหมอนรองราง ประแจกลและอาณัติสัญญาณ และเครื่องกั้น
การจัดหาหัวรถจักรและล้อเลื่อน รวมทั้งการพัฒนาระบบรางรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการเดินรถ และสามารถเพิ่มความเร็วรถจาก 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็น 80-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โดยมีกรอบวงเงินลงทุนเบื้องต้นประมาณ 100,000 ล้านบาท และให้กระทรวงคมนาคมเร่งจัดส่งรายละเอียดแผนการลงทุน
ดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ภายใน 7 วัน และให้ สศช. พิจารณาภายใน
45 วัน และนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจพิจารณาต่อไป

3.2 เห็นชอบในหลักการของการปรับโครงสร้างองค์กรของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่จะดำเนินการจัดตั ้ง
หน่วยธรุกิจ จำนวน 3 หน่วยธรุกิจ ได้แก่ หน่วยเดนิรถ หน่วยทรพัยสิ์น และหนว่ยซอ่มบำรงุ และการจดัตัง้บรษัิทลูกเพ่ือใหบ้รกิาร
โครงการ Airport Rail Link และมอบหมายใหก้ระทรวงคมนาคมหารอืและทำความเขา้ใจกับการรถไฟแหง่ประเทศไทยและผูเ้ก่ียวข้อง
ในเรื่องดังกล่าวต่อไป นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาภาระค่าใช้จ่ายบุคลากรของการรถไฟ
แห่งประเทศไทยและภาระการเงินของการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วย

3.3 มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเร่งศึกษารายละเอียดความเหมาะสมของโครงการและแผนการลงทุน
เส้นทางรถไฟเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ในเส้นทางเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก ที่สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ และจัดส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมของแหล่งเงินทุน โดยอาจระดมทุนจากกองทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน และแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ และประสานหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื ่อหาข้อสรุปในการเชื ่อมโยงระบบรถไฟกับ
ประเทศเพื่อนบ้านต่อไป

3.4 มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเร่งศึกษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟความเร็วสูงในเส้นทางกรุงเทพ-
ระยอง ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน โดยพิจารณารปูแบบการลงทนุในลักษณะ Public Private Partnership (PPP) และจัดส่งให้กระทรวง
การคลังพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.5 มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาวางแผนพัฒนาโครงข่ายรถไฟของประเทศให้สอดคล้อง
และสนับสนุนกับการพัฒนาเมือง รวมทั้งคำนึงถึงการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

ท่ีมา : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว 200 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2552
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หลายคนเมื่อต้องเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ
จะนิยมนำแผนที่ติดตัวไปด้วยเพื่อป้องกันการหลงทาง ซึ่งปัญหา
ที่อาจพบบ่อยครั้งในการใช้แผนที่ คือความไม่คล่องตัวในการ
เปิดแผนที่ไปมา เนื่องจากแผนที่ส่วนใหญ่จะทำจากกระดาษและ
มีขนาดค่อนข้างใหญ่ จึงทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้แผนที่
เท่าใดนกั อาจจะตอ้งใช้พ้ืนท่ีค่อนข้างกว้างในการวาง หรือถ้าเป็น
พื้นที่แคบก็อาจจะทำให้ไม่สามารถกางแผนที่ทั้งแผ่นออกมาดูได้
ด้วยเหตุน้ีจึงได้มีผู้คิดค้นอุปกรณ์ท่ีจะมาแก้ปัญหาดังกล่าวให้หมดไป
โดยสิง่ประดษิฐ์ดังกล่าวมช่ืีอวา่ Maptor

Maptor เป็นอุปกรณ์พกพาขนาดเล็กที ่ผู ้ใช้สามารถ
ดาวน์โหลดแผนทีต่่าง ๆ ใส่เข้าไปในเครือ่งได้ และเม่ือต้องการใช้
แผนที่เหล่านั ้น ก็ให้ส่องอุปกรณ์ดังกล่าวไปยังบริเวณที่เป็น
พ้ืนผิวเรียบ เช่น กำแพง ฝาผนัง พ้ืนถนน หรือแม้กระท่ังบนฝ่ามือ
ของผู้ใช้ ซึ่งเครื่องดังกล่าวจะแสดงภาพแผนที่ที่ผู้ใช้ดาวน์โหลด
เข้าไป ให้ปรากฏขึ้น Maptor ยังสามารถบอกตำแหน่งของผู้ใช้
ในขณะนั้นได้ เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวได้ติดตั้งระบบ GPS ไว้
จึงทำให้ผู้ใช้สามารถเดินทางไปยังตำแหน่งที่กำหนดไว้ได้ง่ายขึ้น
และอาจช่วยให้ไม่ต้องหลงทางด้วย นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญและ
ดูเหมือนจะเป็นวัตถุประสงค์หลักของการคิดค้นเครื่อง Maptor
ขึ้นมา คือผู้ใช้จะไม่ต้องประสบกับปัญหาในการเปิดแผนที่ไปมา
เหมือนกับแผนที่ที่ทำด้วยกระดาษอีกต่อไป

Maptor เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยทำให้การใช้แผนท่ีไม่เป็นเร่ือง
ที่ยุ่งยากอีกต่อไป รวมทั้งทำให้เกิดความแม่นยำในการเดินทาง
ไปสถานท่ีต่าง ๆ  ด้วย Maptor เหมาะอย่างย่ิงสำหรับผู้ท่ีรักการเดินทาง
หรือผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้แผนที่ในการเดินทางบ่อย ๆ

นวัตกรรม
รอบโลก ทัสสุ

แหลง่ทีม่า : http://www.yankodesign.com/2009/08/24/getting-lost-is-not-so-trendy/
http://www.tuvie.com/maptor-is-a-gadget-that-combines-map-and-projector/

Maptor
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ท่อง
ต่างแดน JK Polak

ท่องต่างแดนฉบับนี ้ขอพาผู ้อ่านหนีความหนาวจาก
สวิตเซอร์แลนด์ในฉบับที่แล้ว ลงไปทางตอนใต้ของทวีปยุโรป
ซึ่งมีอากาศอบอุ่นมากกว่า เพื่อไปเยือน “ราชอาณาจักรสเปน”

ราชอาณาจ ักรสเปนหร ือท ี ่ เร ียกก ันโดยท ั ่วไปว ่า
“ประเทศสเปน” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป
บนคาบสมทุรไอบีเรีย อาณาเขตดา้นทิศเหนือติดทะเลกันตาบรโิก
ราชรัฐอันดอร์รา และประเทศฝรั่งเศส ทิศตะวันออกติดทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน ทิศใต้ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ช่องแคบยิบรอลต้า
และมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศตะวันตกติดประเทศโปรตุเกส
และมหาสมุทรแอตแลนติก โดยพื้นที่ของประเทศสเปนแบ่งออก
เป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นคาบสมุทร ได้แก่ คาบสมุทรไอบีเรีย
และดนิแดนสว่นแยกตัง้อยูร่มิชายฝัง่และนอกชายฝัง่ทวปีแอฟรกิา
ที่มีชื่อเรียกว่า ปลาซัสเดโซเบรานีอา (plazas de soberania;
places of sovereignty) ได้แก่ เซวตา (Ceuta) และเมลิยา (Melilla)
ซึ่งเป็นนครปกครองตนเอง มีสถานะอยู่ระหว่างระดับเมืองกับ
ระดับแคว้น นอกจากนี ้ยังมีส่วนที ่เป็นหมู ่เกาะที ่อยู ่ภายใต้
การบริหารของสเปน ได้แก่ หมู่เกาะบาเลอาริค (Balearic Islands)
หมู่เกาะคะเนรี (Canary Islands) หมู่เกาะชาฟารีนัส (Islas
Chafarinas) โขดหินอาลูเซมัส (Peñón de Alhucemas) และ
โขดหินเบเลซเดลาโกเมรา (Peñón de V é lez de la Gomera)

ทั้งนี้ ภูมิประเทศโดยทั่วไปของประเทศสเปนเป็นที่ราบสูงและ
แนวภูเขาและมีแม่น้ำไหลผ่านหลายสาย อาทิ แม่น้ำเทกัส (Tagus)
และแม่น้ำเอโบร (Ebro) สำหรับบริเวณชายฝั ่งทะเลจะเป็น
ท่ีราบลุม่แมน่ำ้ ซึง่เกดิจากตะกอนทีแ่มน่ำ้พดัมา

ภูมิอากาศของสเปนมีความแตกต่างกันไปตามภูมิประเทศ
ภาคเหนือมีสภาพอากาศของริมฝั่งทะเล ซึ่งโดยปกติในฤดูหนาว
ไม่หนาวจัดและเย็นสบายในฤดูร้อน แต่เป็นภาคที่ฝนตกชุก
และมีความชื้นสูง ส่วนภาคกลางและภาคใต้สภาพอากาศแห้ง
ฝนตกน้อย ในฤดูร้อนอากาศร้อนจัด แต่ในฤดูหนาวไม่หนาวจัด
ประชากรของสเปนมีประมาณ 40 ล้านคน แบ่งเป็นชาวสเปนิช
ร้อยละ 74 ชาวคาตาลัน ร้อยละ 16 ชาวกาลิเซีย ร้อยละ 6.3
และชาวบาสก์ ร้อยละ 4.7 โดยมีภาษาสเปนเป็นภาษาราชการ

ด้านการปกครอง ประเทศสเปนมีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยระบบรัฐสภาโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) หลังจากที่ถูกปกครอง
ภายใต้ระบอบเผด็จการโดยจอมพลฟรันซิสโก ฟรังโก มา 36 ปี
(พ.ศ. 2482-2521) ในปี พ.ศ. 2521 เม่ือสเปนเปล่ียนมาปกครอง
โดยระบอบประชาธปิไตย ได้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ข้ึน คือ
รัฐธรรมนญูฉบบัป ีพ.ศ. 2521 ซ่ึงมีผลบงัคับใชม้าจนถงึปัจจบัุน

ราชอาณาจักรสเปน

S  P  A  I  N
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โดยพระมหากษัตร ิย ์ทรงดำรงตำแหน่งประมุขแห่งร ัฐและ
ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพสเปน และทรงมีพระราชอำนาจ
ท่ีจะอนมัุติและประกาศใชพ้ระราชบญัญติัต่าง ๆ รวมถงึการเรยีก
ประชุมหรือประกาศยุบรัฐสภา และประกาศให้มีการเลือกตั้ง
อีกทั้งยังทรงเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนนายกรัฐมนตรีภายใต้
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ท้ังน้ี พระราชกรณียกิจเก่ียวกับราชการ
จะต้องมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผู้หนึ่ง ลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการ

รัฐสภาของประเทศสเปนหร ือกอร์เตสเจเนราเลส
(Cortes Generales หรือ Las Cortes) ทำหน้าที่ออกกฎหมาย
ของรัฐ รวมทั้งให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณ ควบคุม
การบริหารงานของรัฐบาล และใช้อำนาจอื่น ๆ ตามที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร (Congreso de
los Diputados) ซึ่งมีสมาชิก 300-400 คน ขึ้นอยู่กับการแบ่ง
เขตเลือกต้ังและจำนวนพลเมอืง โดยในปจัจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 350 คน ดำรงตำแหน่งวาระละ 4 ปี และวุฒิสภา (Senate ;
Senado) มีสมาชิกวุฒิสภา 264 คน ประกอบด้วยสมาชิกท่ีมาจาก
การเลือกต้ัง 208 คน และสมาชกิท่ีมาจากการแตง่ต้ังอีก  56 คน
และดำรงตำแหน่งวาระละ 4 ปีเช่นเดียวกันกับสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร

ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลของประเทศสเปนประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรี (President of the Government) รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย
ในการแตง่ต้ังนายกรัฐมนตรี พระมหากษัตริย์จะทรงปรกึษาหารือ

กับผู้แทนของพรรคการเมืองต่าง ๆ ที่มีสมาชิกอยู่ในรัฐสภา
แล้วเสนอชื ่อผู ้ที ่เห็นสมควรได้รับการเลือกตั ้งไปยังประธาน
สภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอรับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎร
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด (absolute majority) พระมหากษัตริย์
จะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้เสนอรายชื่อ
คณะรัฐมนตรีเพื ่อให้พระมหากษัตริย์มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าแต่งตั้งต่อไป โดยรัฐบาลมีวาระ 4 ปี หรือจนกว่าจะมี
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป

ประเทศสเปนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17 แคว้น
ปกครองตนเอง (autonomous communities) และ 2 นครปกครอง
ตนเอง (autonomous cities) แต่ละแคว้นจะแบ่งย่อยออกไปอีก

จอมพลฟรันซิสโก ฟรังโก รัฐสภาหรือกอร์เตสเจเนราเลส
(Cortes Generales หรือ Las Cortes)
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เป็นจังหวัด (provinces) รวมท้ังหมด 50 จังหวัดแสดงใหเ้ห็นว่า
ถึงแม้ว ่าร ูปแบบการปกครองของสเปนจะเป ็นแบบรัฐเดี ่ยว
แต่ในทางปฏิบัติก็มีการกระจายอำนาจค่อนข้างมาก เนื่องจาก
รฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนัเปดิโอกาสใหแ้ควน้ตา่ง ๆ มีสิทธิในการ
ปกครองตนเองได้ในระดับที่ต่างกันตามภูมิหลังการปกครอง
ตนเองของแต่ละแคว้น เช่น ทุกแคว้นจะจัดการด้านสาธารณสุข
และระบบการศึกษาของตนเอง ในขณะที่บางแคว้น (เช่น บาสก์
และนาวาร์) มีหน้าที ่จัดการด้านการเงินสาธารณะเพิ ่มเติม
หรือในแคว้นบาสก์และคาเทโลเนีย หน่วยงานตำรวจของแคว้น
จะมีบทบาทหน้าที ่มากกว่าหน่วยงานตำรวจของส่วนกลาง
เป็นต้น ทั้งนี้ แต่ละแคว้นจะมีสภานิติบัญญัติของตนเองซึ่งดำรง
ตำแหนง่วาระละ 4 ปีเช่นเดียวกับสมาชกิรัฐสภา

เศรษฐกิจของประเทศสเปนถือได้ว่าใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ
ของทวีปยุโรป โดยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่ปี 1994
(พ.ศ. 2537) จนถึงปี 2008 (พ.ศ. 2551) จึงได้ชะลอตัวลง
รายได้ที ่สำคัญทางหนึ ่งคือการท่องเที ่ยว ที ่สามารถดึงดูด
นักท่องเที ่ยวต ่างชาติท ั ้งภายในทวีปยุโรปและทว ีปอื ่นได ้
เป็นจำนวนมาก โดยสถานที่ท่องเที่ยวในสเปน ได้แก่ มาดริด
บาร์เซโลนา ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุด และยังมีสถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทต่าง ๆ เช่น สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และชายหาด
ท่ีสวยงามมากไดแ้ก ่ รอีสัไบคสั มายอรก์า และอบีซีา

ฉบับหน้าจะเป็นประเทศใดนั้นโปรดติดตาม

ที่มา http://www.mfa.go.th
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sp.html
http://th.wikipedia.org/wiki/

มาดริด

บารเ์ซโลนา

ชายฝ่ังแคว้นกันตาเบรยีท่ีเรียกกันว่า
สเปนเขียว (Green Spain)

โรงละครโรมนัในเมืองเมรีดา
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รู้ รัก
ภาษาไทย

ไท
คำว่า ไท ไม่มี ย ยักษ์ สะกด เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า TAI ซึ่งบางคนออกเสียงว่า [ไต]

ใช้สำหรับเรียกคนหรือชนชาติที่พูดภาษาที่มีความสัมพันธ์กับภาษาไทย คือ เป็นภาษาตระกูลไท
เวลาเขียนคำว่า ภาษาตระกูลไท เราจะใช ้ไท ไม่มี ย ยักษ์

ตัวอย่างชนชาติและภาษาที่สัมพันธ์กับไทย มีหลายพวก เช่น ไทดำ, ไทขาว ในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม, ไทล้ือ, ไทหยา, ไทเหนือ, ไทใต้คง ในสาธารณรัฐประชาชนจีน, ไทใหญ่, ไทมาว
ในสหภาพพม่า, ไทอาหม, ไทพ่าเก่ ในสาธารณรฐัอนิเดยี และรวมทัง้เรยีกชนชาตไิทท่ีอพยพมาอาศยั
อยู่ในราชอาณาจกัรไทยดว้ย เช่น ผู้ไท, ไทยอง, ไทโย้ย, ไทกะเลิง, ไทโซง่, ไทครัง่, ไทพวน

ไทย
คำว่า ไทย ในคำว่า ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย ซึ่งหมายถึงก๋วยเตี๋ยวที่ผัดแบบตำรับของคนไทย

ต้องมี ย ยักษ์ เพราะคำว่า ไทย คำนี้หมายถึงประเทศไทย หรือที่เป็นของคนไทย สิ่งอื่นที่เกี่ยวกับ
ประเทศไทยกใ็ช้ ไทย ท่ีมี ย ยักษ์ เช่น พริกไทย, แมวไทย, มวยไทย, ไหมไทย

เราใชค้ำว่า ไทย ท่ีมี ย ยักษ์ สะกด สำหรับเรียกประเทศ, คน, สังคม, วัฒนธรรม, ภาษา
และสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับราชอาณาจักรไทย หรือใช้เรียกทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในผืนแผ่นดินที่มีชื่อ
เป็นทางการว่าประเทศไทย เพราะฉะนั้น คำว่า คนไทย, สังคมไทย, ประเพณีไทย, วิถีชีวิตไทย,
เศรษฐกิจไทย, ภูมิปัญญาไทย, ความเป็นไทย ต้องเขียนมี ย ยักษ์ สะกดด้วย

คดัลอกจากหนงัสือ รู ้รกั ภาษาไทย เลม่ 1 ฉบบัราชบณัฑติยสถาน โดยราชบณัฑติยสถาน
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องค์ความรู้

* สรุปรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเชิงเปรียบเทียบองค์ประกอบและกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ตัง้แตร่ฐับาลนายธานนิทร ์กรยัวเิชยีร ถึงรฐับาลพลเอก สุรยทุธ์ จลุานนท.์ สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร,ี 2551

องค์ความรู้ฉบับนี้ได้สรุปภาพรวม พร้อมเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวกับรูปแบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีที่เห็นว่าสำคัญ
มาให้อ่านทบทวนอีกครั้ง เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องนี้ยิ่งขึ้น ก่อนที่จะนำเสนอเรื่องใหม่ต่อไป

สรุปรูปแบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี*

รูปแบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีไม่เคยมีกำหนด
ไว้ในกฎหมายใด ไม่ว่ารัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน จึงเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีแต่ละสมัย
จะพิจารณากำหนดตามความจำเป็นและความเหมาะสม แต่เคย
มีรายงานการศึกษาของนักวิชาการต่างประเทศซึ ่งได้ศึกษา
เปรียบเทียบรูปแบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในประเทศ
ต่าง ๆ เกือบ 20 ประเทศ จำแนกไดดั้งน้ี

1. ตัดสินใจโดยเจ้าของเรื่องเพียงลำพัง (unilateral
decision)

2. ตัดสินใจโดยการประสานภายในอย ่างไม่เป็น
ทางการแล้ววินิจฉัยส่ังการไปโดยลำพัง (internalized co-ordination)

3. ตัดสินใจโดยผู ้ เก ี ่ยวข ้องสองฝ่ายหรือผู ้ได ้ร ับ
ผลกระทบในทำนองทวิภาคี (bilateraldecision)

4. ตัดสินใจโดยการหารือกับผู ้เกี ่ยวข้องหลายฝ่าย
ในทำนองพหุภาคี (multilateral decision)

5. ตัดสินใจโดยคณะกรรมการรัฐมนตรี (cabinet
committee decision)

6. ตัดสินใจโดยคณะกรรมการพรรครว่มรัฐบาล (party
decision)

7. ตดัสนิใจโดยคณะรฐัมนตร ี (cabinet decision)
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1.2 ถ้าเรื่องใดเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีตาม
กฎหมาย คณะรัฐมนตรีจะมอบอำนาจนั้นให้ผู้อื่นตัดสินใจแทน
ไม่ได้ แต่จะมอบให้ผู้ใดหรือองค์กรใดสั่งการไปก่อนแล้วจึงเสนอ
ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบอีกครั ้งก็ได้ วันที ่มีผลของเรื ่องนั ้น
คือวันท่ีคณะรัฐมนตรีรับทราบ ไม่ใช่วันท่ีส่ังการน้ันไปพลางก่อนแล้ว

2. การต ัดส ินใจของคณะร ัฐมนตร ี โดยผ ่ าน
คณะกรรมการรฐัมนตรี

การมีคณะกรรมการรฐัมนตรี (cabinet committee)
ย่อมเป็นประโยชน์ต่อคณะรัฐมนตรี เพราะคณะกรรมการมิใช่
ผู้ตัดสินใจแทนคณะรัฐมนตรี จึงไม่มีปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
อำนาจหนา้ท่ีแต่สามารถพจิารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกับเร่ืองต่าง ๆ
ในทางที ่ล ึกและละเอียดรอบคอบได้มากกว่าคณะรัฐมนตรี
เพราะมีเวลาในการพิจารณามาก ผู้พิจารณามีจำนวนน้อยกว่า
และสามารถใช้กระบวนการปกติท่ีไม่อาจทำในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีได้
เช่น การรับฟังความเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย การรับฟัง
ความเห็นจากวงวิชาการที่เป็นกลาง

คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ของไทยมีขึ ้นเป็นครั ้งแรกในสมัย รัฐบาลของพลเอก เปรม
ติณสูลานนท์ และมีทุกสมัยหลังจากนั้นเป็นต้นมา แต่จำนวน
คณะกรรมการกลั่นกรอง การเรียกชื่อ องค์ประกอบและอำนาจ
หน้าที่แตกต่างกันบ้าง

โดยสรุป การตัดสินใจโดยผ่านทางคณะกรรมการ
รัฐมนตรีมิใช่การมอบอำนาจให้ตัดสินใจเด็ดขาด แต่เป็นการ
มอบหมายให้เป็นผู้ช่วยตรวจสอบกลั่นกรองเท่านั้น

3. การตัดสินใจของคณะรฐัมนตรโีดยคณะรฐัมนตรี
เต็มคณะ

สำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีประกอบด้วย
นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรทุีกคน ไม่วา่จะมชีือ่เรยีกวา่รองนายก
รัฐมนตร ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
รัฐมนตรีสั ่งราชการ หรือรัฐมนตรี ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม อาศัยเสียง
ข้างมากเป็นมติที ่ประชุม รัฐมนตรีทุกคนต่างมีคะแนนเสียง
คนละหนึ่งเสียงเท่ากัน มติของที่ประชุมมีผลผูกพันรัฐมนตรี
ทุกคน

สมัยรัฐบาล
(คณะที่)

ในประเทศไทยมีการใช้ร ูปแบบในทำนองเดียวกัน
แต่จัดกลุ ่มใหม่โดยรวมรูปแบบที ่คล้ายคลึงเข้าด้วยกันเป็น
3 กลุ่ม ดังน้ี

1. การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีโดยมอบอำนาจ
ให้มีผู้ตัดสินใจแทน โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีโดยมอบอำนาจ
ให้มีผู้ตัดสินใจแทนซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลนี้ มีข้อที่
ควรคำนึงสามประการ คือ

(1) ลักษณะของระบบรัฐสภา ในระบบน้ี คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้บริหารราชการแผน่ดิน และตอ้งรับผิดชอบรว่มกัน การมอบ
อำนาจให้ผู้อื ่นตัดสินใจแทนจึงอาจเท่ากับมอบให้ผู้อื ่นบริหาร
ราชการแผ่นดิน อันจะขัดต่อระบบรัฐสภาได้

(2) ข้อจำกัดของกฎหมาย การที่ต้องนำเรื่องใด
เข้าสู่ท่ีประชมุคณะรัฐมนตรพิีจารณาเพราะเหตท่ีุกฎหมายกำหนด
ไว้เช่นน้ัน ดังน้ัน การมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนพิจารณาแทนคณะรัฐมนตรี
อาจขัดต่อกฎหมาย

(3) ผลกระทบทางการเมือง การมอบอำนาจให้
ผู ้อื ่นพิจารณาเรื ่องแทนคณะรัฐมนตรี แม้จะทำโดยชอบด้วย
กฎหมาย ก็อาจมีปัญหาในแงก่ารยอมรบัจากสาธารณชนและอาจ
มีปัญหาอื่นตามมาด้วย

การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีโดยมอบอำนาจ
ให้มีผู้ตัดสินใจแทนมีหลักการสรุปได้ดังนี้

1.1 ถ้าเรื ่องใดเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีที ่
กำหนดขึ้นเอง มิใช่อำนาจอนุญาต อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบ
ตามกฎหมาย คณะรัฐมนตรีอาจมีมติมอบอำนาจนั้นให้ผู้ใดหรือ
องคก์รใดเปน็ผูต้ดัสนิใจแทนโดยเดด็ขาด เชน่ คณะรฐัมนตรอีาจ
มอบอำนาจให้สำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณ หรือสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี วินิจฉัยสั ่งการแทนคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใด ๆ ที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติให้เสนอเรื่องนั้น ๆ มาให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ได้ ข้อนี้เท่ากับว่าเป็นการสละอำนาจ
ที่กำหนดขึ้นเองนั้น เพราะเดิมถ้าคณะรัฐมนตรีไม่กำหนดขึ้นว่า
ให้ส่งเรื ่องดังกล่าวมาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ก็จะไม่มีการ
เสนอเรื่องนั้นไปยังคณะรัฐมนตรีอยู่แล้ว
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เรื่องประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาที่สำคัญ

พระราชบัญญัติ

เรื่อง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553

งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้ต้ังเป็นจำนวน 1,700,000,000,000 บาท

เล่ม 126 ตอนท่ี 79 ก วันท่ี 22 ตุลาคม 2552 หน้า 1

เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง พ.ศ. 2552

กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานของสถาบันขึ้นในประเทศไทยเพื่อดำเนินงานและปฏิบัติภารกิจอันเป็นหน้าที่ของสถาบัน
ตามกฎบัตรของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงในปี พ.ศ. 2546 เพื่อก่อตั้งสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute) และความตกลงระหวา่งรัฐบาลแหง่ราชอาณาจกัรไทยกับสถาบันความรว่มมือเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ซ่ึงทำข้ึนเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2550

เล่ม 126 ตอนท่ี 84 ก วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2552 หน้า 1

เรื่อง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคก์ารบริหารส่วนตำบล (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552

ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำรงตำแหน่งนับตั ้งแต่วันเลือกตั ้งและมีระยะการดำรงตำแหน่งคราวละสี ่ปี
นับแต่วันเลือกตั้ง

เล่ม 126 ตอนท่ี 84 ก วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2552 หน้า 8

เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรษัฎากร (ฉบับท่ี 37) พ.ศ. 2552

กำหนดให้ผู้มีเงินได้ซ่ึงอุปการะเลีย้งดูบิดามารดา สามี หรือภริยา บุตรชอบดว้ยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมของผูมี้เงินได้
บิดามารดาหรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ หรือบุคคลอื่นที่ผู ้มีเงินได้เป็นผู้ดูแลตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยบุคคลดังกล่าวต้องเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ สามารถนำค่าอุปการะ
เลี้ยงดูบุคคลดังกล่าวมาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เล่ม 126 ตอนท่ี 84 ก วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2552 หน้า 5

เรื่อง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมอืงพัทยา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552

ให้นายกเมืองพัทยาดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้งและมีระยะการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

เล่ม 126 ตอนท่ี 85 ก วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 หน้า 13

เรื่อง พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2552

ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้งและมีระยะการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี
นับแต่วันเลือกตั้ง

เล่ม 126 ตอนท่ี 85 ก วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 หน้า 10

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ratchakitcha.soc.go.th
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เรื่อง พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี13) พ.ศ. 2552

ให้นายกเทศมนตรีดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้งและมีระยะการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

เล่ม 126 ตอนท่ี 85 ก วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 หน้า 7

เรื่อง พระราชบญัญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผน่ดิน พ.ศ. 2552

จัดให้มีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นหน่วยงานท่ีเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอ่ืน
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เล่ม 126 ตอนท่ี 85 ก วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 หน้า 1

พระราชกฤษฎีกา

เรื่อง พระราชกฤษฎกีาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขตเลือกต้ังท่ี 1 แทนตำแหนง่ท่ีว่าง
พ.ศ. 2552

ให้มีการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวัดสงขลา เขตเลอืกตัง้ท่ี 1 แทนตำแหนง่ท่ีว่าง ในวนัท่ี 29 พฤศจกิายน
พ.ศ. 2552 (ภายในสีสิ่บห้าวนันบัแตวั่นท่ีตำแหนง่น้ันวา่งลง)

เล่ม 126 ตอนท่ี 83 ก วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2552 หน้า 1

กฎกระทรวง

เร่ือง กฎกระทรวงกำหนดอตัราคา่ธรรมเนยีมการตรวจลงตราสำหรบัคนตา่งดา้วสญัชาตพิมา่ซึง่ผ่านการพสูิจนสั์ญชาติ
และมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าที่กลับเข้ามาทำงาน
ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2552

ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ

เล่ม 126 ตอนท่ี 80 ก วันท่ี 26 ตุลาคม 2552 หน้า 13

เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคมุการใช ้พ.ศ. 2552

ปรับปรุงการกำหนดประเภทและขนาดพื้นที่อาคารประเภทควบคุมการใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

เล่ม 126 ตอนท่ี 81 ก วันท่ี 29 ตุลาคม 2552 หน้า 4

เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดแบบและวิธีการให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรแจ้งและ
ย่ืนเอกสารตอ่เจา้พนกังานสาธารณสขุประจำดา่นควบคมุโรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศ พ.ศ. 2552

ปรับปรุงแบบและวิธีการให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะหรือผู้ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศให้สอดคล้อง
กับกฎอนามยัระหวา่งประเทศ (International Health Regulations 2005)

เล่ม 126 ตอนท่ี 83 ก วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2552 หน้า 4
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เร่ืองเสร็จท่ี 678/2552

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เร่ือง ผลของการฝ่าฝืนมาตรา 267 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(กรณีคณะผู้บริหาร ผู้บริหารเทศบาลตำบลเมอืงคง และสมาชกิสภาเทศบาล
ตำบลเมอืงคงถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในบรษัิท)

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินได้มีหนังสือ ด่วนมาก ท่ี มท 0804.3/4698 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2552 ถึงสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่าตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้มีหนังสือหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับ
การบังคับใช้มาตรา 284 วรรคสิบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เน่ืองจากนายอดุลย์  ปาทาน ได้ร้องเรียน
กล่าวหาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองคงว่าถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในบริษัท ขัดต่อบทบัญญัติมาตรา 267
ประกอบกบัมาตรา 284 วรรคสิบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จึงได้หารือมายังสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาว่ามาตรา 284 วรรคสิบ จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีผลใช้บังคับหรือ
จะต้องดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้เป็นไปตามมาตรา 303 (5) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเสียก่อน
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ได้มีความเห็นว่า มาตรา 284 มีผลใช้บังคับพร้อมกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
โดยไม่ต้องดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 303 (5) อีก แต่เนื่องจากข้อหารือนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับ
การบังคับใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่จะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
การให้ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 1) จึงเป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการในการบริหารราชการแผ่นดิน
แต่การวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุดย่อมเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งหลังจากที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นแล้ว
ปรากฏว่านายอดุลย์ฯ ได้ยื่นฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาต่อศาลปกครองนครราชสีมา ขอให้มีคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสมีามีคำวินิจฉัยเร่ืองร้องเรียนดังกล่าว แต่จังหวัดนครราชสมีามีความเห็นว่า การให้ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะท่ี 1) ท่ีว่า “เป็นไปเพ่ือประโยชนแ์ก่ทางราชการในการบรหิารราชการแผน่ดิน ซ่ึงการวินิจฉัยช้ีขาดเป็นอำนาจหนา้ท่ี
ของศาลรัฐธรรมนูญ” นั้น ยังไม่มีความชัดเจนในข้อกฎหมายว่าคุณสมบัติของผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองคงและสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลเมอืงคง ขัดต่อบทบัญญัติตามมาตรา 267 ประกอบกบัมาตรา 284 วรรคสิบ ของรัฐธรรมนูญ หรือไม่ อย่างไร ควรรอ
ผลการวินิจฉัยชี้ขาดจากศาลรัฐธรรมนูญก่อน จึงขอหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ความเห็นของจังหวัดนครราชสีมา
ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร และหากไม่ต้องรอผลการวินิจฉัยชี้ขาดจากศาลรัฐธรรมนูญ คณะผู้บริหาร ผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองคง
และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองคงดังกล่าว ต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่ อย่างไร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรา 284 วรรคสิบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้นำบทบัญญัติมาตรา 265 มาตรา 266 มาตรา 267 และมาตรา 268 มาใช้บังคับกับสมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณีด้วยโดยอนุโลม แต่ไม่มีบทบัญญัติใดที่กำหนดว่าเมื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์แล้วจะเกิดผลเช่นใด ดังเช่นที่ได้บัญญัติไว้ใช้บังคับ
กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือรัฐมนตรี รวมทั้งไม่มีบทบัญญัติใดที่บัญญัติเกี่ยวกับการสอบสวนหรือวินิจฉัย
ในเรื่องนี้ไว้ ประกอบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะมีผลใช้บังคับ ก็ไม่มีบทบัญญัติ

ท้องถิ่น
ควรรู้

กรณีคณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติ
เก่ียวกับการกระทำท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้จะมีผลอย่างไรและผู้เก่ียวข้อง
จะตอ้งดำเนนิการตามกฎหมายอยา่งไร
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เกี่ยวกับผลของการกระทำอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมถึงกระบวนการสอบสวน
หรือวินิจฉัย มีแต่เพียงบทบัญญัติเรื่องการกำกับดูแลตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ที่กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติตามอำนาจ
หน้าท่ีโดยถกูต้องตามกฎหมายโดยมอีำนาจหนา้ท่ีช้ีแจงแนะนำตกัเตือนเทศบาลและตรวจสอบกจิการ หรือตามมาตรา 73 ท่ีกำหนด
กรณีที่ผู ้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่านายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่
หรือมีความประพฤติในทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ สามารถเสนอความเห็น
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหลักฐานเพื่อให้ใช้ดุลพินิจสั่งให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง

ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเพิ่มเติมว่า กรณีผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นกระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามมาตรา 265 มาตรา 266 มาตรา 267 และมาตรา 268
ของรัฐธรรมนูญแล้ว จะเกิดผลอย่างไร รวมทั้งกระบวนการสอบสวนหรือวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวต้องดำเนินการอย่างไร และจะถือว่า
การที่ผู้บริหารท้องถิ่นกระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญนั้น เป็นการปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจ
หน้าท่ี หรือมีความประพฤตใินทางจะนำมาซึง่ความเสือ่มเสยีแกศั่กด์ิตำแหนง่ หรือแกเ่ทศบาล หรือแกร่าชการ ซ่ึงจะตอ้งดำเนนิการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ หรือไม่ ประการใด

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ได้พิจารณาข้อหารือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีผู้แทนกระทรวง
มหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า กรณีที่หารือนี้เป็นเรื่องที่คณะผู้บริหาร ผู้บริหาร
เทศบาลตำบลเมอืงคง และสมาชกิสภาเทศบาลตำบลเมอืงคง กระทำการฝา่ฝืนมาตรา 267 ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
ซึ่งมาตรา 284 วรรคสิบ ได้บัญญัติให้นำมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมิได้กำหนด
ถึงผลของการกระทำอันฝ่าฝืนมาตราดังกล่าวของสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้ จึงมีประเด็น
ต้องพิจารณาว่าผู้ท่ีเก่ียวข้องจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างไร ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 1) เห็นว่า จะต้องนำบทกฎหมาย
ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับใช้ อันได้แก่กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งตามกรณีที่หารือนี้จะต้องนำพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาใชใ้นการพจิารณา เม่ือปรากฏวา่การกระทำของคณะผูบ้รหิาร ผู้บรหิารเทศบาลตำบลเมอืงคง และสมาชกิ
สภาเทศบาลตำบลเมืองคง เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อข้อห้ามที่กำหนดไว้ในมาตรา 267 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ที่มีไว้เพื่อความสงบเรียบร้อย เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ดังน้ัน การกระทำของบคุคลดงักล่าวจงึเป็นการฝา่ฝืนต่อความสงบเรยีบรอ้ย ซ่ึงมาตรา 73 แห่งพระราชบญัญัติเทศบาลฯ ได้บัญญัติ
ให้อำนาจผู ้ว ่าราชการจังหวัดเสนอความเห็นพร้อมหลักฐานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื ่อให้ใช้ดุลพินิจสั ่งให้
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตำแหน่งได้เมื่อมีการปฏิบัติการ
ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมี
ความประพฤตใินทางจะนำมาซึง่ความเส่ือมเสียแก่ศักด์ิตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ส่วนกรณีของสมาชิกสภาเทศบาลนัน้
สภาเทศบาลสามารถอาศยัอำนาจตามมาตรา 19 (7) แห่งพระราชบญัญัติเทศบาลฯ มีมติให้สมาชิกสภาเทศบาลพน้จากตำแหนง่ได้
หากเห็นว่าการกระทำของสมาชิกสภาเทศบาลที่ขัดต่อมาตรา 267 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นความประพฤติ
ในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบาลหรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาเทศบาล

       (ลงช่ือ)                 พรทิพย์ จาละ

(คุณพรทิพย์ จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตุลาคม 2552

สามารถดขู้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี www.krisdika.go.th
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• 31 ธันวาคม วันขึ้นปีใหม่
และ 1 มกราคม

• 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

• 1 ธันวาคม วันดำรงราชานุภาพ
• 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย

วันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ

• วันพระบรมราชสมภพ วันเฉลิมฉลองของชาติไทย
(5 ธันวาคม) (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ถือ

วันพระราชสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย)
• 9 ธันวาคม วันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ทุ่งใหญ่นเรศวร มรดกโลก
• 16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ

• 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
• 26 ธันวาคม วันคุ้มครองสัตว์ป่าของชาติ

* คดัลอกจากประมวลมตคิณะรฐัมนตร ีเรือ่ง วนัสำคญัของชาต ิโดย : สำนกัพฒันายทุธศาสตรแ์ละตดิตามนโยบายพเิศษ สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
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* ท่ีมา : ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2552

ปฏิทิน
ต่างประเทศ*

• 1 ธ.ค. วันชาตสิาธารณรฐัแอฟรกิากลาง (ค.ศ. 1960)
วันมหาสหภาพโรมาเนยี (ค.ศ. 1918)

• 2 ธ.ค. วันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(ค.ศ. 1975)
วันชาตสิหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ค.ศ. 1971)

• 6 ธ.ค. วันเอกราชสาธารณรฐัฟินแลนด ์ (ค.ศ. 1917)
• 11 ธ.ค. วันสถาปนาสาธารณรัฐบูร์กินาฟาโซ (ค.ศ. 1958)
• 12 ธ.ค. วันเอกราชสาธารณรฐัเคนยา (ค.ศ. 1963)
• 13 ธ.ค. วันเอกราชเซนตลู์เซีย (ค.ศ. 1979)
• 16 ธ.ค. วันชาตริาชอาณาจกัรบาหเ์รน (ค.ศ. 1971)

วนัเอกราชสาธารณรฐัคาซคัสถาน (ค.ศ. 1991)
• 17 ธ.ค. วันชาตริาชอาณาจกัรภูฏาน (ค.ศ. 1907)
• 18 ธ.ค. วนัสถาปนาสาธารณรฐัไนเจอร ์ (ค.ศ. 1960)

วันชาติรัฐกาตาร ์(ค.ศ. 1878)
• 23 ธ.ค. วันชาติญี่ปุ่นและวันพระราชสมภพสมเด็จพระจักรพรรดิ

อากิฮิโต (ค.ศ. 1933)
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วันสำคัญท่ีเป็นวันหยุดราชการประจำปี

วันสำคัญอ่ืน ๆ

วันสำคัญท่ีกำหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี

วันสำคัญ
ของชาต*ิ เดอืนธนัวาคม 2552
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สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน ไปไหนไปกันฉบับเดือนธันวาคม ขอเชิญชวนไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งเป็นจังหวัดที่เคยเป็นราชธานียาวนานถึง 417 ปี และได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็น “มรดกโลก” ทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534
โดยมีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณโบราณสถานเมืองอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 76 กิโลเมตร สามารถ
เดินทางได้โดยรถยนต์ รถโดยสารประจำทาง รถไฟ และเรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา เจดีย์พระศรีสุริโยทัย
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ปางช้างอยุธยาแลเพนียด คุ้มขุนแผน พระราชวังโบราณ วัดวาอาราม
ท่ีสำคัญ เช่น วัดพนัญเชิง วัดพระศรสีรรเพชญ ์วัดไชยวัฒนาราม และวัดนิเวศน์ธรรมประวติั สำหรับ
ของฝากท่ีระลึกท่ีข้ึนช่ือมี ผ้าไหม หัตถกรรมพ้ืนบ้าน โถเบญจรงค์ มีด ข้าวเกรียบ ทองม้วน โรตีสายไหม
ผลไม้แปรรูป เป็นต้น

ในปีนี้ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ระหว่างวันที่
11-20 ธันวาคม 2552 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยกจิกรรมจะประกอบดว้ยการแสดงแสง เสียง ณ บริเวณอุทยานประวติัศาสตรพ์ระนครศรอียุธยา
และการออกร้านจำหน่ายสินค้า การแสดงมหรสพและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ ตลาดน้ำ
บงึพระราม เปน็ตน้

ดอกไม้ประจำจังหวัด
ดอกบัวผุด

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
รูปพระบรมธาตุไชยา

ไปไหน
ไปกัน กันย์นี

ที่มา http://www.tat.or.th
http://www.ayutthaya.go.th

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา”

ดอกไมป้ระจำจังหวดั

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด

ดอกโสน

รูปสังข์ทักษิณาวัตร
ประดิษฐานบนพานทองบรรจุ
ภายในปราสาทใต้ต้นหมัน
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การทำงานให้ประสบความสำเร็จนั้น สิ่งที่สำคัญยิ่งก็คือการได้รับความร่วมมือจากทีมงานในการช่วยผลักดันให้ทุกสิ่ง
ดำเนินไปอย่างราบรื่น เพราะไม่มีใครสามารถทำงานคนเดียวได้โดยปราศจากผู้สนับสนุน แต่การที่จะทำให้ทีมงานทำงานอย่าง
เต็มประสิทธิภาพและมคีวามสุขจากงานทีท่ำ ต้องเกิดจากการผลกัดัน สร้างแรงจงูใจและความเตม็ใจท่ีจะทำงานนัน้ ๆ จึงจะทำให้มี
ประสิทธิผลสูงสุด หนังสือเล่มนี้จะช่วยจุดประกายความเป็นผู้นำให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ประวัติผู ้เขียน

หิ้ง
หนังสือ

หนังสือ100 วิธีทำให้คนยอมทำงานใหเ้รา ด้วยความเตม็ใจและมแีรงจูงใจ
ท่ีดี : 100 Ways to Motivate Others เขียนโดย สตีฟ แชนเลอร ์(Steve Chandler)
และ สก๊อต  ริชารด์สัน (Scott Richardson) แปลเป็นภาษาไทยโดยสุดาวรรณ  อริยะทรัพย์
เปน็หนงัสือจติวทิยาในการสรา้งแรงจงูใจใหผู้้อืน่ทำงานดว้ยความเตม็ใจอยา่งงา่ย ๆ
100 วิธีที่สามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะช่วยให้นำไปประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลง
วธีิการทำงานเพือ่ชว่ยใหเ้ปน็ผูน้ำทีด่แีละชว่ยใหผู้้อืน่มแีรงจงูใจในการทำงานทีด่ดีว้ย
รวมทั้งส่งผลดีต่อทุกคนให้ประสบความสำเร็จในชีวิต

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากความสำเร็จในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ
โปรแกรมฝึกอบรมส่วนบุคคลในเรื่องการสื่อสารและการเป็นผู้นำ หากคุณต้องการ
เป็นผู้นำท่ีต้องสร้างแรงจงูใจ ส่ิงแรกท่ีต้องตระหนกัถึงคือ หากมีปัญหาเกิดข้ึน ฉันเอง
ก็คือตัวปัญหาด้วย เม่ือเข้าใจในประเดน็น้ีแล้วก็จะสามารถใชวิ้ธีการ 100 ข้อน้ี ซ่ึงจะ
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ท่ีจะสร้างแรงจูงใจในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การให้รู้ถึงท่ีมาของแรงจูงใจ
การฝึกตนเองให้เป็นคนมีวินัย การทำให้ทีมยอมรับและมีทัศนคติท่ีดีต่อการเปล่ียนแปลง
การทำความเข้าใจให้ถ่องแท้กับการเป็นผู้นำท่ีแท้จริง มุ่งให้เกิดผลลัพธ์มากกว่าเน้นท่ี
การทำกิจกรรม ทำให้งานในทีมกลายเป็นเกมท่ีสนุก พูดให้น้อยแต่ฟังให้มาก ฝึกเรียนรู้
ที่จะทดลองสิ่งใหม่ ๆ สร้างแรงใจด้วยคำพูดเชิงบวก และจงมีความมุ่งมั่นที่จะเป็น
ผู้ยิ่งใหญ่ได้

1. Steve Chandler เป็นนักเขียนชาวอเมริกัน สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
อริสโซนา ในสาขาการเขียนเชิงสร้างสรรค์และสาขารัฐศาสตร์ เคยทำงานที่กองทัพสหรัฐ
ในส่วนของสงครามจิตวิทยา เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียง เขียนหนังสือมาแล้ว 8 เล่มและได้รับ
การแปลเปน็ภาษาตา่ง ๆ ถึงเจ็ดภาษา รวมท้ัง เป็นหนังสือขายดใีนประเทศจนีและประเทศญีปุ่่น

2. Scott Richardson เป็นนักเขียนชาวอเมริกัน สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต
จาก Brigham Young University เป็นนักกฎหมายและนักฝึกอบรมหลักสูตรด้านการเป็นผู้นำ
ในท่ีต่าง ๆ ท่ัวโลก

100 วิธี
100 Ways to Motivate Others

ทำให้คนยอมทำงานให้เรา :
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เวลากังวลสติเกิดได้ไหม?

สติ คือ สภาพที่ระลึกได้ว่าขณะนี้กำลังมีสิ่งที่ปรากฏทางหนึ่งทางใด เพราะฉะนั้น สติปัฏฐาน คือ ระลึกรู้
ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏทางหนึ่งทางใดนั่นเอง ส่วนเรื่องของการคิดเป็น ปกตูปนิสสยปัจจัย ห้ามไม่ได้
แต่สติสามารถรู้ว่า คิดเป็นสภาพธรรมชนิดหนึ่ง รู้ในลักษณะของอาการที่คิด

การฟังจนกระท่ังเข้าใจ จนกระท่ังเป็นท่ีอาศัยท่ีมีกำลังเป็นปกติ (ปกตูปนิสสยปัจจัย) ถ้าสติปัฏฐานไม่เกิด อกุศล
ก็เป็นที่อาศัยที่มีกำลังเป็นปกติ แต่ถ้าได้อบรมเจริญสติปัฏฐานจนมีกำลังเป็นปกติ สติจึงเกิดได้ไม่ว่าที่ไหน
หรือขณะไหน หรือนามอะไร รูปอะไรปรากฏ

ผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐาน กว่าจะเป็นพระอริยบุคคลต้องดับวิจิกิจฉา ความสงสัยในลักษณะของนามธรรมและ
รูปธรรม จนสามารถที่โสตาปัตติมัคคจิตเกิดเมื่อไร วิจิกิจฉาความสงสัยในลักษณะนามธรรมและรูปธรรม
ความไม่รู้ในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมจะดับหมดเป็นสมุจเฉท ไม่เกิดอีกเลย

เพราะฉะนั้น ถ้ายังยึดถือความกังวลว่ายังเป็นเรา จะเป็นพระโสดาบันบุคคลไม่ได้ การที่จะไม่ยึดถือความกังวล
ว่าเป็นเราเพราะสติระลึกรู้ลักษณะที่กังวลว่า เป็นสภาพธรรมชนิดหนึ่ง สติระลึกรู้ลักษณะที่กังวลว่าเป็นของจริง
เป็นสภาพธรรมชนดิหน่ึง  การท่ีจะดับการยึดถือสภาพธรรมวา่เป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน เป็นพระโสดาบนับุคคล
จริง ๆ นี่ ไม่ใช่ของหลอก เป็นสัจธรรม เป็นของจริงซึ่งสามารถอบรมเจริญได้ จนกว่าจะถึงการที่จะเป็น
พระอริยบุคคลจริง ๆ จะต้องหมดความสงสัยในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมทุกชนิดที่ปรากฏ

คัดลอกจากหนังสือ “ธรรมาภิสมัย” 80 ประเด็นธรรมจากการบรรยายและสนทนาธรรมของทา่นอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์


