
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2551

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทาน ส.ค.ส. ปพุทธศักราช 2551 แกปวงชนชาวไทย โดยเปนพระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั ในฉลองพระองคชดุปกตขิาว ประทบัฉายพระรปูกบัคณุทองแดง สวุรรณชาด และเหลน จำนวน 4 สนุขั
ซึง่พระราชทานชือ่วา กนัน ิราชปาลยมั จปิปปะไร และคอมไบ ตามชือ่พนัธสุนุขัของอนิเดยี ทีใ่ชเปนแบบในการปนรปูสนุขั ซึง่เปนบรวิาร
ของพระตรมีรูต ิคอื กนัน ิเพศเมยี นัง่บนพระเพลา / ราชปาลยมั เพศเมยี ยนืดานขวา / จปิปปะไร เพศผ ูนัง่ดานหนาใกลพระบาทขวา
และคอมไบ เพศเมยี ยนืดานซาย

ดานลางของ ส.ค.ส. พระราชทาน มขีอความเปนตวัหนงัสอืสเีหลอืงวา สวสัดปีใหม ขอจงมคีวามสขุความเจรญิ และมตีวัเลข
สแีดง 2007 12 21 16 : 52

มมุบนดานซาย มตีราสญัลกัษณ 2 ตรา คอื ตราพระมหาพชิยัมงกฎุ และผอบทอง ใตลงมามขีอความวา “ส.ค.ส. 2551”
มุมบนดานขวามีตัวหนังสือสีเหลืองวา Happy New Year 2008 และตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550
กรอบของ ส.ค.ส. พระราชทานฉบบันี ้ เปนภาพหนาคนเลก็ๆ เรยีงกนัดานละ 2 แถว รวม 373 หนา ทกุหนามแีตรอยยิม้ ใน

กรอบดานลาง มขีอความ ก.ส. 9 ปรงุ 23 20 10 ธ.ค.50 พมิพทีโ่รงพมิพสวุรรณชาด ท.พรหมบตุร ผพูมิพโฆษณา Printed at the
Suvarnnachad publishing , D.Bramaputra, Publisher



สลค.สาร
ปที ่ 16 ฉบบัที ่ 1 เดอืนมกราคม 2551

บทความ/ขอความ หรอืความเหน็ใด ๆ ทีป่รากฏใน “สลค.สาร”
เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และคณะทำงานฯ ไมจำเปนตองเห็นพองดวย

2

คณะทำงานจัดทำ สลค.สาร



   ⌫
 


⌫



4


               

11
⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫

14
⌫⌫⌫⌫⌫

18
     

⌫⌫⌫⌫⌫

20


     

27
⌫⌫⌫⌫⌫



                     

ÊÇÑÊ Ṍ»‚ãËÁ‹ 2551
เนือ่งในโอกาสวนัขึน้ปใหม สลค.สาร ฉบบันี ้จงึไดนำ ส.ค.ส.

พรอมคำอธิบาย และพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่
พระราชทานแกปวงชนชาวไทยมาเผยแพรดังที่เคยปฏิบัติเสมอมา

เมื่อกลาวถึงปใหม หลายคอลัมนในฉบับนี้ ก็มีสวนเกีย่วโยง
มาจากการเริ่มตนปใหม ซึ่งไดแก ในคอลัมน สลค. Focus เรื่อง
ผลงานสำคญัในรอบป 2550 ของ สลค. คอลมันทองตางแดน
เรื่อง เหตุการณสำคัญป 2551 ซึ่งสามารถติดตามอานไดจาก
ในเลม

สิ่ งสำคัญที่ลืมไมได  คือ  การที่ทุกฝายไดสนับสนุนใน
การเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อเดือนที่ผานมาผานไปไดดวยดี โดยมีประชาชน
ออกมาใชสิทธิมากเปนประวัติการณ สวนขั้นตอไปทราบมาวา
สวนราชการทั้งหลายไดมีการดำเนินการตาง ๆ เพื่อเตรียมความพรอม
รบัรฐับาลชดุใหม โดยมเีปาหมายทีจ่ะใหการทำงานของขาราชการประจำ
และขาราชการการเมืองดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให
เกิดประโยชนแกระบบราชการโดยรวม และประโยชนสุขแกประชาชน
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พระราชดำรัสพระราชดำรัสพระราชดำรัสพระราชดำรัสพระราชดำรัส
พระราชทานแกปวงชนชาวไทยพระราชทานแกปวงชนชาวไทยพระราชทานแกปวงชนชาวไทยพระราชทานแกปวงชนชาวไทยพระราชทานแกปวงชนชาวไทย

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พ.ศ. 2551เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พ.ศ. 2551เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พ.ศ. 2551เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พ.ศ. 2551เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พ.ศ. 2551
วันจันทรที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550วันจันทรที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550วันจันทรที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550วันจันทรที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550วันจันทรที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ประชาชนชาวไทยทัง้หลาย บดันี ้ถงึวาระจะขึน้ปใหม พทุธศกัราช 2551 แลว ขาพเจาขอสงความปรารถนาดี
มาอวยพร แกทานทกุๆ คน และขอขอบใจทานเปนอยางมาก ในน้ำใจไมตร ีทีท่กุคน ทกุฝายแสดงใหเหน็ ทัง้ในคราวที่
เจบ็ปวย และในการจดังานวนัเกดิครบ 80 ป รวมทัง้ไดแสดงความวติกหวงใยอยางจรงิใจ ในการเจบ็ปวยของพีส่าว
ขาพเจา

สถานการณของบานเมอืงเราจากปกอน และตอเนือ่งมาถงึปทีแ่ลว เปนอยางไรกเ็ปนทีท่ราบกนัอยแูกใจ
แตอยางไรกต็าม เราไดมรีฐัธรรมนญู และไดมกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผแูทนราษฎรแลว นบัวาประเทศชาตขิองเรา
ไดผานหวัเลีย้วสำคญัอกีขัน้หนึง่ จงึเปนหนาทีข่องเราทกุคน ทีจ่ะตองชวยกนัประคบัประคอง กจิการของบานเมอืง
ใหดำเนนิไปดวยด ีใหมคีวามเปนปกแผน และรมเยน็เปนปกตสิขุ

ทางทีเ่ราจะชวยกนัได กค็อืการทำความคดิใหถกูตรง และแนวแน ในอนัทีจ่ะยดึถอืชาตบิานเมอืงเปนทีห่มาย
แตละคน แตละฝาย จะตองเพลาการคดิถงึประโยชนเฉพาะตวั พยายามโอนออนผอนปรนเขาหากนั ดวยไมตรจีติและ
ความเมตตากรณุา อยากอปญหา และกอเงือ่นไข อนัเปนเหตใุหเกดิความไมสงบ และความแตกแยก

ผใูดมภีาระหนาทีอ่นัใด กเ็รงกระทำใหสำเรจ็ ลลุวงไป ใหทนัการณ ทนัเวลา ผลงานของทกุคน ทกุฝาย จะได
ประกอบสงเสรมิกนั ใหประเทศชาต ิอนัเปนทีอ่ย ูทีอ่าศยัของเรา ดำรงมัน่คงอย ูดวยความผาสกุ รมเยน็ ตลอดไป

ขออานภุาพแหงคณุพระศรรีตันตรยั และสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีช่าวไทยเคารพบชูา จงคมุครอง รกัษา ใหปราศจาก
ทกุข ปราศจากภยั ใหมคีวามสขุสบาย สขุใจ และประสบแตสิง่ทีพ่งึประสงค ตลอดศกหนานีโ้ดยทัว่กนั

ทีม่า : http://www.kanchanapisek.or.th/speeches/2007/1231.th.html
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สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีวิสัยทัศน คือ ”สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนองคกรหลักในการสนับสนุน
การบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี ดวยความถูกตอง รวดเร็ว ทันการณ และมีประสิทธิภาพ” โดยมีขอบเขต
ภารกจิหลกั คอื ภารกจิการประชมุคณะรฐัมนตร ีภารกจิการประสานราชการกบัสวนราชการ ภารกจิราชการในพระองค และภารกจิการ
เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกประชาชน โดยในป 2550 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดดำเนินโครงการเพื่อสนองตอบตอวิสัยทัศน
ดังกลาว คณะทำงานจัดทำ สลค.สาร จึงขอกลาวถึงโครงการเดน ๆ ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดดำเนินการมา ดังนี้

การจัดทำรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับสมุดไทย เพื่อนำขึ้น
ทูลเกลาฯ ถวายทรงลงพระปรมาภิไธยตามแบบโบราณราชประเพณี เปนหนาที่ของ
อาลักษณ สลค. โดยตองเขียนดวยลายมือแบบอาลักษณ หรือที่เรียกเปนทางการ
ในปจจบุนัวา “แบบรตันโกสนิทร” ลงในกระดาษพเิศษทีพ่บัเปนรปูเลมแบบสมดุไทย
จำนวน 3 ฉบบั โดยแตละฉบบัถอืเปนตนฉบบัทีต่องถกูตองตรงกนั และนำขึน้ทลูเกลาฯ
ถวายทรงลงพระปรมาภไิธยทัง้ 3 ฉบบั เพือ่เกบ็ไวทีฝ่ายนติบิญัญตั ิ (สภาผแูทนราษฎร
เกบ็รกัษา) ฝายบรหิาร (สลค. เกบ็รกัษา) และราชสำนกั (สำนกัราชเลขาธกิาร เกบ็รกัษา)

การเขยีนรางรฐัธรรมนญู ฉบบัสมดุไทย พทุธศกัราช 2550 ตองมกีารเตรยีมการ
อยางละเอียดรอบคอบเปนพิเศษ เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีขั้นตอนดำเนินการ
ทีแ่ตกตางจากฉบบักอน ๆ คอื มขีัน้ตอนการออกเสยีงประชามตริบัรางรฐัธรรมนญูดวย
ทำใหมีระยะเวลาการดำเนินการที่กระชั้นชิด  ซึ่งตองดำเนินการใหแลวเสร็จ
ตามกำหนดเวลา

การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะมีผลสมบูรณและประกาศใช
เปนกฎหมายสงูสดุของประเทศ สลค. ถอืเปนความภาคภมูใิจอยางยิง่ทีไ่ดเปนสวนหนึง่
ที่ทำใหรางรัฐธรรมนูญดังกลาวมีผลสมบูรณตามแบบประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ
ซึง่มสีวนสำคญัยิง่ในการสงเสรมิการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ
ทรงเปนประมขุ
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เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการประชุมคณะรัฐมนตรีให
สอดคลองกบันโยบายรฐับาลทีต่องการเรงรดัการปฏบิตังิานของสวนราชการ
สลค. จึงไดจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สนับสนุน
นโยบายการทำงานของรฐับาล และเสนอใหคณะรฐัมนตรใีหความเหน็ชอบ
เมือ่วนัที ่ 16 มกราคม 2550 แนวปฏบิตัดิงักลาวเปนการกำหนดระยะเวลา
การสงเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ระยะเวลาในการดำเนินการของ
สลค. ในการนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
สัง่การ แนวทางการพจิารณานำเรือ่งเสนอนายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตรี
เพือ่พจิารณาสัง่การ การจดัทำแฟมระเบยีบวาระการประชมุคณะรฐัมนตรี
และการลดเรื่องในวาระจร

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¼ŒÙ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕáÅÐÃÑ°ÊÀÒ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¼ŒÙ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕáÅÐÃÑ°ÊÀÒ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¼ŒÙ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕáÅÐÃÑ°ÊÀÒ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¼ŒÙ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕáÅÐÃÑ°ÊÀÒ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¼ŒÙ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕáÅÐÃÑ°ÊÀÒ

ในชวงระยะเวลา 3 ปทีผ่านมา สลค. ไดสรางและพฒันาระบบผปูระสานงานคณะรฐัมนตรี
และรฐัสภาหรอื ปคร. ขึน้ เพือ่เปนกลไกในการประสานงานในภารกจิคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภา
ใหเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สลค. ไดจดัทำ
แนวทางปฏิบัติสำหรับ ปคร. ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดเห็นชอบใหใชเปนกรอบในการดำเนินงาน
ของ ปคร. นอกจากนี้ไดดำเนินการสัมภาษณ ปคร. และผูชวย ปคร. เกี่ยวกับการดำเนินการ
ตามแนวทางปฏิบัติดังกลาว และนำขอมูลจากการสัมภาษณไปจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เมือ่วนัที ่ 20 กนัยายน 2550 เพือ่ใหไดขอมลูนำไปประกอบการยกรางระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรี
วาดวย ปคร. ตอไป
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¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡®ËÁÒÂ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡®ËÁÒÂ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡®ËÁÒÂ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡®ËÁÒÂ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡®ËÁÒÂ

การดำเนนิการพฒันากฎหมายในป 2550 ไดกำหนดไวเปน 2 ลกัษณะ คอื การพฒันา
กฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล และการพัฒนากฎหมายของสวนราชการ โดย สลค. ได
ทำหนาที่เปนผูสนับสนุนและประสานงานเพื่อใหการดำเนินการพัฒนากฎหมายเปนไปดวย
ความเรียบรอย โดยมอบหมายใหบุคลากรของ สลค. เขารวมเปนคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
แผนพัฒนากฎหมายของสวนราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และใหคำชี้แจงแนะนำ
และประสานงานกับสวนราชการตาง ๆ เพื่อใหการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค

¡ÒÃ»ÃÐÁÇÅÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕá¹ÇãËÁ‹¡ÒÃ»ÃÐÁÇÅÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕá¹ÇãËÁ‹¡ÒÃ»ÃÐÁÇÅÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕá¹ÇãËÁ‹¡ÒÃ»ÃÐÁÇÅÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕá¹ÇãËÁ‹¡ÒÃ»ÃÐÁÇÅÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕá¹ÇãËÁ‹

ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สลค. ไดดำเนนิการประมวลมตคิณะรฐัมนตร ี โดยไดปรบัปรงุ
รูปแบบและเนื้อหาใหมใหมีลักษณะเปนเรื่องราวที่อานแลวเขาใจงาย และเพิ่มเติมขอมูล
จากภายนอกทีจ่ำเปน ทำใหเหน็ภาพรวมของมตคิณะรฐัมนตรใีนเรือ่งทีน่ำเสนออยางมบีรูณาการ
โดยในปนี้ไดดำเนินการจำนวน 144 เรื่อง เชน งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 นโยบายการปราบปรามทุจริต (รัฐบาล
พลเอก สรุยทุธ จลุานนท) สวุรรณภมูมิหานคร การศกึษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต และการจดัตัง้
เขตการคาเสร ี (FTA) เปนตน โดยมตคิณะรฐัมนตรทีีไ่ดมกีารประมวลนีไ้ดเผยแพรในรปูเอกสาร
และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสามารถคนควาไดทางเว็บไซต สลค.

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃµỐ µÒÁáÅÐÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃµỐ µÒÁáÅÐÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃµỐ µÒÁáÅÐÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃµỐ µÒÁáÅÐÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃµỐ µÒÁáÅÐÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ

ภายใตความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล สลค. ไดพัฒนาระบบการติดตามและ
รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี โดยกำหนดประเภทเรื่องสำคัญที่ตองรายงาน
ระยะเวลาในการรายงาน รปูแบบการรายงาน และการนำเสนอการตดิตามและรายงานตอคณะรฐัมนตรี
เพื่อกอใหเกิดความชัดเจนแกสวนราชการและหนวยงานของรัฐที่จะตองบริหารราชการ
อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และกอใหเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ไดเหน็ชอบเมือ่วนัที ่10 เมษายน 2550
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เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงรฐับาล แนวปฏบิตัใินการเสนอเรือ่งตอคณะรฐัมนตรจีะเปลีย่นแปลงไปหรอืไม มตคิณะรฐัมนตรขีอง
รัฐบาลชุดกอนยังคงถือวามีผลอยูหรือไม

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรียังคงเดิม เนื่องจากแนวปฏิบัติในการเสนอเรื่อง
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑ
และวธิกีารเสนอเรือ่งตอคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. 2548 อยางไรกต็าม รฐับาลใหมอาจมนีโยบายหรอืแนวปฏบิตัใินรายละเอยีดทีแ่ตกตางไป
จากรัฐบาลเดิมไดแตตองไมขัดกับขอกฎหมายดังกลาว ในสวนของมติคณะรัฐมนตรีนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติแลวถือวามีผล
ตัง้แตวนัทีค่ณะรฐัมนตรมีมีต ิ (ยกเวนมตคิณะรฐัมนตรบีางเรือ่งทีร่ะบวุนัมผีลใชบงัคบัไวเปนการเฉพาะ) เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงรฐับาลไป
มติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลเดิมก็ยังมีผลใชบังคับอยูจนกวาจะมีการทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิม
โดย สลค. มีหนาที่ที่จะตองรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการบริหารขาราชการ และนำเสนอใหคณะรัฐมนตรีชุดใหม
พิจารณาทบทวนวาจะยังคงใชบังคับอยูตอไปหรือไม

กรณเีมือ่คณะรฐัมนตรอีนมุตัใินหลกัการรางกฎหมายและใหสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา (สคก.) ตรวจพจิารณา
หาก สคก. ไดแกไขรางกฎหมายผดิไปจากหลกัการเดมิในสาระสำคญัทีค่ณะรฐัมนตรอีนมุตั ิจะมวีธิกีารใดทีส่วนราชการ
เจาของเรื่องจะเสนอความเห็นหรือประเด็นซึ่งขัดแยงกับ สคก. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได

ในกรณนีีส้ามารถปฏบิตัไิด 2 แนวทางคอื (1) เมือ่ สคก. สงรางกฎหมายซึง่ปรบัแกแลวใหสวนราชการยนืยนั หากสวนราชการไมเหน็ชอบ
ในรางกฎหมายนัน้ กส็ามารถเสนอความเหน็วาไมเหน็ชอบดวยกบัการปรบัแกนัน้ไปยงั สคก. หรอื (2) หาก สคก. สงรางกฎหมาย
ที่ปรับแกนั้นมายัง สลค. โดยไมรอหนังสือยืนยันจากสวนราชการที่เกี่ยวของ สวนราชการสามารถเสนอความเห็นแยงมายัง
สลค. โดยเร็วเพื่อนำเสนอเปนประเด็นใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาได

การรบัฟงความเหน็ตามหลกัเกณฑการตรวจสอบความจำเปนในการตราพระราชบญัญตัมิหีลกัเกณฑในการดำเนนิการอยางไร

การรับฟงความคิดเห็นไมมีหลักเกณฑกำหนดไว วธิกีารดำเนนิการจงึขึน้อยกูบัดลุยพนิจิของสวนราชการผเูสนอรางกฎหมายนัน้
เปนผพูจิารณาวากฎหมายจะมผีลกระทบกบัผใูด (เชน สวนราชการ หนวยงานเอกชน หรอืประชาชน) อยางไร หรอืใครเปนผไูดประโยชน
หรือเสียประโยชนจากกฎหมายฉบับนั้นโดยตรง (Focus Group) แลวจัดรับฟงความคิดเห็นจากกลุมเหลานั้น

ตอเนื่องจาก สลค. สาร ฉบับที่แลว มีประเด็นคำถาม-คำตอบที่ไดจากโครงการ สลค.สัญจร ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
การจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติราชการของสวนราชการตาง ๆ ดังนี้

⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫
     

⌫⌫⌫⌫⌫

(อานตอหนา 17)
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ตามที่ไดอธิบายไปแลววาเจานายทรงกรมและใชนามกรมมาเปนพระนาม
เจานายนั้นมีมาตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช มีอยู 2 กรม ตอมาในสมัย
พระเพทราชามีกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเปนวังหนา กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
เปนวังหลัง จากนั้นก็มีการแตงตั้งเจานายทรงกรมขึ้นเรื่อย ๆ แตไมมากนัก จนถึงสมัย
กรงุรตันโกสนิทร รชักาลที ่ 1 ทรงแตงตัง้สมเดจ็พระเจาพีน่างเธอ สมเดจ็พระเจานองยาเธอ
พระราชโอรส-ธิดา พระราชนัดดาทรงกรมหมด กรมตาง ๆ เหลานั้นมีชื่อเรียกตาง ๆ
กนัไป จงึเปนทีม่าของคำวาเจาฟาตางกรม หรอืเจานายทรงกรม การแตงตัง้เจานายทรงกรม
เจานายพระองคนั้นจะมีศักดินาเพิ่มขึ้นดวย เรียกไพลพลมาเขากรมได ตรงนี้จึงเปน
ทีม่าของตางกรม คอืเปนชือ่ของกรมตาง ๆ สวนเจาฟาคอืพระยศของเจานายพระองคนัน้ ๆ
ที่อาจจะเกิดมาเปนเจาฟา หรือแตงตั้งขึ้นมาภายหลังก็ได ขณะที่ทรงกรมมีพระยศ
เปนเจาฟาอยูแลว ก็เปนเจาฟาตางกรม ถาเปนพระองคเจาก็เปนพระองคเจาตางกรม
แตการแตงตัง้ใหเจานายทรงกรมนัน้มกีำหนดกฎเกณฑไววาจะตองเปนพระองคเจาขึน้ไป
หมอมเจาจะทรงกรมไมได พระองคเจาเวลาทรงกรมกจ็ะไดชัน้ตน คอืกรมหมืน่จะเปนขนุไมได
ขณะเดยีวกนัเจาฟาสมยัแรก ๆ กแ็ตงตัง้เปนกรมหมืน่ เชน รชักาลที ่ 5 เปนเจาฟาชัน้แรก
ทีท่รงกรมหมืน่ แลวมาเปนกรมขนุ ตอมาพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั รชักาลที ่ 5 พระองค
ทรงแกใหมวาเปนเจาฟาทรงกรมชัน้แรกสดุตองเปนกรมขนุ จะสงูกวากรมขนุได แตต่ำกวา
กรมขุนไมได เจาฟาหรือพระองคเจาตางกรมก็ดี ก็คือชื่อกรมตาง ๆ สมัยกอนถาอาน
พงศาวดารจะเห็นวาชื่อกรมจะคิดขึ้นมาวาจะชื่ออะไร ครั้นสมัยรัชกาลที่ 5 หลังจาก
พระองคเสด็จฯ ประพาสยุโรปก็มีพระราชดำริที่ตองพระราชหฤทัยกับทางราชสำนัก
องักฤษทีแ่ตงตัง้ตามชือ่เมอืง รชักาลที ่ 5 เมือ่จะทรงแตงตัง้เจานายทรงกรมกจ็ะพจิารณา
วาจะใหทำอะไร เชน คุมกำลัง ก็ใชชื่อเมืองเปนชื่อกรม เชน เจาฟาอัษฎาเดชาวุธ
กรมหลวงนครราชสีมา ก็เปนชื่อเมือง กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ก็เปนชื่อเมือง
ในเวลาเดียวกันก็มีนัยสำคัญแฝงอยูคือทานมีพระมเหสีสามพระองคที่ เปนพี่นอง
ทองเดียวกันใหพระยศเทากันหมด คือสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน ตอนที่
พระนางเสดจ็สวรรคต เดมิพระเจาอยหูวัรชักาลที ่ 5 จะสถาปนาใหเปนสมเดจ็พระนางเธอ
เรื่องเสร็จเรียบรอยแลว จนจะพระราชทานเพลิงพระศพอยูแลวจึงเปลี่ยนพระราชหฤทัย

     

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจา

พระนามเดิม
พระองคเจาหญิงสวางวัฒนา

สมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน
พระบรมราชเทวี

(ตอจากฉบับที่แลว)

คดัลอกจากเอกสารสรปุการบรรยาย โครงการสมัมนาเพือ่เพิม่ทกัษะและพฒันาศกัยภาพ
ในการปฏบิตังิานหนาพระทีน่ัง่ฯ ในพระราชพธิ ีรฐัพธิ ีและการเขาเฝาฯ รบัสงเสดจ็
เรือ่งสถาบนัพระมหากษตัรยิ โดยนายประสพโชค  ออนกอ ผชูวยราชเลขาธกิาร




โดย นายอาลกัษณ  พงษอาลกัษณ 
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ใหเปนสมเด็จพระนางเจาฯ เพราะฉะนั้นพระมเหสีสามพระองคจึงมีพระยศเทากันคือ สมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน
สมเดจ็พระนางเจาสวางวฒันา สมเดจ็พระนางเจาเสาวภาผองศร ีสวนโอรส-ธดิา กจ็ะมพีระยศเทากนั เปนเจาฟา แตมนียัแฝงอยวูา
สมเด็จพระนางเจาสวางวัฒนา เปนพี่ สมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรี เปนนอง เวลาทรงตั้งชื่อกรมที่พระราชทานแกลูกของ
สมเด็จพระนางเจาสวางวัฒนาก็จะเวียนขวาลงใต ทรงกรมพระนามกรมก็จะเปนชื่อจังหวัดลงใตหมดเลย สวนลูกของสมเด็จ
พระนางเจาเสาวภาผองศรี เมื่อทรงตั้งใหทรงกรมพระนามกรมจะเปนชื่อจังหวัดที่ขึ้นเหนือ เวียนซาย เปนนัยวานี่คือฝายขวา
นี่คือฝายซาย แตพระอิสริยยศเทากัน แสดงถึงวารัชกาลที่ 5 ทรงพระปรีชาล้ำเลิศมาก

มีอีกสิ่งหนึ่งหากทานสังเกตจะเห็นวาในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐินจะมีพระราชอาสนตั้งอยู
แลวก็จะมีผาคลุมพระราชอาสนไว เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดำเนินดวยพระองคเอง ทางเจาหนาที่ของ
สำนกัพระราชวงัจะคอยถอนผาคลมุออก เมือ่พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัเสดจ็ไปเกอืบจะถงึพระราชอาสน แตถาวาคราใดทีไ่มไดเสดจ็ฯ
ดวยพระองคเองแลวมีผูแทนพระองคจะตั้งพระเกาอี้อีกองคหนึ่งไวตางหาก เมื่อผูแทนพระองคนั้นเสด็จฯ ถึงจะตองถวายคำนับที่
พระราชอาสนกอนแลวจึงประทับที่พระเกาอี้ เหตุที่เปนอยางนั้นเนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมใหสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชเจาฟามหาวชริาวธุ สยามมกฎุราชกมุารเสดจ็ฯ แทนพระองคไปในงานหนึง่ ปรากฏวา
รชักาลที ่ 6 ซึง่ขณะนัน้ดำรงพระยศเปนสยามมกฎุราชกมุาร ไมทรงทราบวาธรรมเนยีมเปนอยางไร กเ็สดจ็ไปประทบัพระราชอาสนเลย
กรมหลวงประจกัษศลิปาคมทานเปนผใูหญทีต่ามไปในขบวนดวย ไปกราบบงัคมทลูพระกรณุาพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัรชักาลที ่ 5
ซึง่รชักาลที ่5 เหน็วาทำผดิธรรมเนยีมแบบนี ้คงจะไมเหมาะสม และเพือ่ปองกนัการทำผดิธรรมเนยีมแบบนีอ้กี จงึไดมพีระบรมราชโองการวา
คราใดก็ตามที่พระเจาแผนดินไมไดเสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีหรือพิธีใดดวยพระองคใหเอาผาตาดคลุมพระราชอาสนไว แลวจัด
พระเกาอี้ตางหาก เพื่อเจานายจะไดรูวาจะไปประทับที่พระราชอาสนไมได พระราชอาสนมีไวสำหรับพระเจาแผนดินประทับเทานั้น
ไมใชเจานายพระองคอื่นจะมาประทับได

ผไูดรบัพระราชทานทนินาม กบัผไูดรบัพระราชทานบรรดาศกัดิ ์คำสองคำนีม้าดวยกนั
บรรดาศักดิ์คือยศ เชน หมื่น ขุน หลวง พระ พระยา เจาพระยา เปนตน สวนราชทนินามคอืชือ่
เชน พระยาอะไร ขุนอะไร เชน เจาพระยายมราช เจาพระยาคือบรรดาศักดิ์ ยมราชคือ
ราชทนินาม สองอนันีต้องมาคกูนั คอืบรรดาศกัดิต์องมาพรอมกบัราชทนินาม บางคนบรรดาศกัดิ์
สงูขึน้ไป อยใูนราชทนินามเดมิกม็ ีบางคนบรรดาศกัดิส์งูขึน้ อาจจะเปลีย่นราชทนินามไปเลยกไ็ด
เพราะฉะนั้นบรรดาศกัดิ ์ราชทนินามกจ็ะซ้ำ ๆ กนัอย ูถาจะทราบวาผูใดคนไหนจึงตองวงเล็บ
ชื่อเอาไวหลังราชทินนาม เชน เจาพระยาพลเทพ  มีเยอะแยะ  คนไหนตองวงเล็บชื่อ
เจาพระยายมราช (ปน สขุมุ)

พระชนมายคุอือาย ุสวนพระชนมพรรษาเปนคำทีแ่ตงเตมิขึน้ในภายหลงัเพือ่เฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
ใหสูงขึ้นอีกชั้นหนึ่ง ก็เปนเฉลิมพระชนมพรรษา เฉลิมแปลวาเพิ่มขึ้น พรรษาแปลวาป เฉลิมพระชนมพรรษาแปลวาขึ้นมาอีกปหนึ่ง
ความหมายเดยีวกบัพระชนมาย ุตางกนัทีว่าพระชนมายคุอือายจุรงิ ๆ จงึมคีำอยสูีค่ทูีใ่ชคกูนัอย ูตามตำราโดยทัว่ไปทีใ่ชหมายถงึอายุ
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สลค.สาร
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1. พระชนมพรรษา กับพรรษา ใชกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
2. พระชนมายกุบัพรรษา ใชกบัพระเจาอยหูวักไ็มผดิ แตตองหมายถงึอายอุยางจรงิจงั เชน มพีระชนมาย ุ79 พรรษา

5 เดือน เปนตน สวนวันคลายวันพระบรมราชสมภพนั้นเรียกวาวันเฉลิมพระชนมพรรษา อยาไปเรียกวาวันเฉลิมพระชนมายุ
อยางถวายพระพร ก็ตองขอใหมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน อยาไปขอใหมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ถาไปถวายพระพรวาขอใหมี
พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน จะหมายความวา เดิม 1 ป มี 12 เดือน ถวายพระพรวาขอใหมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนานคือขอให
ปหนึ่งอาจยาวไปถึง 13 เดือน 15 เดือน ซึ่งผิดความหมาย เพราะฉะนั้นไมใช อยาไปใชผิดอยางเด็ดขาด ถาจะเรียกอายุจริง ๆ
เลยเรียกพระชนมายุไดไมผิด พระชนมายุปจจุบันใชกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

3. พระชนัษา กบั ป ใชกบัเจานายทีม่สีกลุยศตัง้แตเจาฟาลงมา เจาฟา พระองคเจา เชน สมเดจ็พระเจาลกูเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา

4. ชนัษา กบั ป ใชกบัเจานายทีม่สีกลุยศชัน้หมอมเจา

โอกาสกับวโรกาส คำสองคำนี้ ถาเผื่อจะใชในโอกาสที่ดี ๆ ใชไดทั้งสองคำ แตในราชสำนักเวลาผมใชผมกลัวพลาด
ทานผูใหญก็จะสอนไววาเวลาเกรงวาอะไรจะพลาดอยาไปใชคำวาวโรกาส เพราะวโรกาสเปนคำที่แตงตั้งขึ้นใหคลองกับคำวา
พระบรมราชวโรกาส ซึง่ใชกบัพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัพระองคเดยีว พระราชวโรกาสทีใ่ชกบัสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ
สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีและใชกบัสองกรณ ีคอืเราขอทาน
ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสที่จะไปเฝาฯ แลวทานก็เมตตาพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหเฝาฯ สวนพระองคอื่น ๆ
กใ็ชเปนพระราชวโรกาสและพระวโรกาส ถาจะใชคำวาวโรกาสตองดใูหด ี เพราะเปนคำทีใ่ชในโอกาสทีเ่ปนมงคลเทานัน้ หากไมเปนมงคล
จะไมใช สำหรับคำวาโอกาสเปนคำกลาง ๆ ถาเปนวโรกาสเมื่อใด ตองเปนวโรกาสที่ดี มีหนังสือฉบับหนึ่งมาถึงสำนักราชเลขาธิการ
ขอพระราชทานฉายาลักษณของสมเด็จพระบรมราชชนนีไปลงพิมพในวโรกาสสวรรคต ซึ่งแปลไดความวา ขอรูปไปลงพิมพใน
โอกาสดีที่ทานตายแลว ซึ่งผิดตองระวัง ถาจะไมใหผิดเลยก็ใชคำวาโอกาสจะดีที่สุด

การขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสมีโอกาสเดียวเทานั้นที่จะใช คือขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเขาเฝาฯ
กับทานพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหเขาเฝาฯ หรือไมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหเขาเฝาฯ สวนขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใชในโอกาสทั่วไป เชน จะขออนุญาตทานเชิญพระบรมฉายาลักษณไปประดิษฐานที่ไหน ฯลฯ

ในความหมายเดมิ อญัเชญิจะใชกบันามธรรมเปนสวนใหญ เชน อญัเชญิเทวดามาปกปกรกัษาและมคีวามหมายหลายอยาง
เชน ในทางรูปธรรมแปลวาอุม เหตุนี้เมื่อใชกับเจานายผูใชกลัววาจะไมไพเราะก็ใชอัญเชิญ แตความจริงใชคำวาเชิญคำเดียวก็ได
ขึ้นอยูกับวาจะพิจารณาใชอยางไร จะบอกวาอะไรผิดอะไรถูกคงไมได เพราะใชกัน หากจะใชอัญเชิญก็ไมผิด ไมหาม
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⌫⌫

เรือ่ง ของบประมาณชดเชยผลการขาดทนุจากการดำเนนิงานโครงการแทรกแซงตลาดยางพารา
ระยะที ่3 เชงิธรุกจิ (มตหิลกัการ)
ดวยในคราวประชมุคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่ 20 พฤศจกิายน 2550 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามความเหน็ของสำนกังบประมาณ

ใหกำหนดเปนหลักการวา กรณีที่สวนราชการและรัฐวิสาหกิจขอใหรัฐบาลรับภาระผลการขาดทุนโครงการใดก็ตาม จะตองปดบัญชี
โครงการใหเปนไปตามระยะเวลาของโครงการดังกลาว หากไมสามารถปดบัญชีโครงการไดตามระยะเวลาที่กำหนดใหชี้แจงปญหา
อุปสรรค เหตุผลความจำเปนและภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดวย ทั้งนี้ ใหสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามหลักการดังกลาวอยางเครงครัด

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดวนทีส่ดุ ที ่นร 0506/ว 178 ลงวนัที ่ 4 ธนัวาคม 2550

เรือ่ง ใหวนัที ่4 ธนัวาคม เปนวนัอาสาสมคัรพทิกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมหมบูานแหงชาติ
คณะรฐัมนตรไีดมมีตเิมือ่วนัที ่27 พฤศจกิายน 2550 เหน็ชอบใหวนัที ่4 ธนัวาคมของทกุป เปนวนัอาสาสมคัรพทิกัษทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอมหมบูานแหงชาต ิตามมตคิณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาต ิครัง้ที ่ 12/2550 เมือ่วนัที ่ 24 ตลุาคม 2550 ตามทีก่ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ

ที่มา : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดวนทีส่ดุ ที ่นร 0506/ว 175 ลงวนัที ่30 พฤศจกิายน 2550

เรือ่ง แนวทางพจิารณาการกอสรางถนนในพืน้ทีอ่ทุยานแหงชาตแิละเขตรกัษาพนัธสุตัวปา
คณะรฐัมนตรไีดประชมุปรกึษาเมือ่วนัที ่ 13 พฤศจกิายน 2550 ลงมตริบัทราบและเหน็ชอบแนวทางการพจิารณาการกอสรางถนน

ในพื้นที่อุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปา และใหองคกร สวนราชการ หรือหนวยงานตาง ๆ นำไปปฏิบัติในการวางแผนหรือ
ดำเนินการในการกอสรางถนนในพื้นที่อุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปาตอไป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอมเสนอ ดงันี้

1. หามมิใหตัดถนนเพื่อเปนทางสัญจรสาธารณะขึ้นใหม
2. เสนทางสาธารณะเดิมที่มีอยูแลวไมใหขยายชองจราจร แตใหปรับปรุงผิวจราจรหรือการชะลอความเร็วแทน
3. การปรับปรุงผิวจราจรใหทำเพื่อความปลอดภัยในการจราจรเปนหลัก และใหพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
4. การพัฒนาถนนเพื่อประโยชนในการคุมครองดูแลรักษาพื้นที่หรือการศึกษา หรือการวิจัย หรือการทองเที่ยว ใหทำ

เทาที่จำเปนเทานั้น โดยคำนึงถึงผลกระทบและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดวนทีส่ดุ ที ่นร 0506/ว 180 ลงวนัที ่ 6 ธนัวาคม 2550
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เรือ่ง การใหขาราชการ เจาหนาที ่และลกูจางของหนวยงานภาครฐัทีเ่ปนสตรไีปถอืศลีและปฏบิตัธิรรม
คณะรฐัมนตรไีดประชมุปรกึษาเมือ่วนัที ่ 4 ธนัวาคม 2550 ลงมตวิา
1. เหน็ชอบตามทีส่ำนกังาน ก.พ. เสนอทัง้ 4 ขอ ดงันี้

1.1 ใหถือเปนหลักการใหขาราชการพลเรือนสตรีมีสิทธิไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมที่ไดรับการรับรอง
จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติครั้งหนึ่งตลอดอายุราชการเปนระยะเวลาไมต่ำกวา 1 เดือน แตไมเกิน 3 เดือน โดยไมถือเปน
วนัลา ทัง้นี ้ตองไดรบัอนญุาตจากผบูงัคบับญัชากอน

1.2 ใหนำหลกัการตามขอ 1.1 ไปใชกบัขาราชการทหาร ตำรวจ พนกังานราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ ลกูจางสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐซึ่งเปนสตรีดวย

1.3 ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่รบัหลกัการตามขอ 1.1 ไปพจิารณาปรบัใชกบัขาราชการและลกูจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นซึ่งเปนสตรีดวย

1.4 ใหสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบดำเนินการ ตลอดจนติดตามประเมินผลเพื่อ
นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป

2. ใหสำนักงาน ก.พ. รับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดวยวา กรณีการถือศีลและปฏิบัติธรรมของขาราชการ
เจาหนาที่ และลูกจางของหนวยงานภาครัฐที่เปนชายสมควรจะดำเนินการอยางไรใหเหมาะสม

เรือ่ง การวเิคราะหระดบัความสำเรจ็ของการดำเนนิงานจากการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
ภาครฐัปงบประมาณ พ.ศ. 2551

คณะรฐัมนตรไีปประชมุปรกึษาเมือ่วนัที ่ 4 ธนัวาคม 2550 ลงมตเิหน็ชอบและอนมุตัติามทีส่ำนกังบประมาณเสนอดงันี้
1. ใหหนวยงานภาครัฐเฉพาะสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ไดรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามทีส่ำนกังบประมาณกำหนดดำเนนิการวเิคราะหระดบัความสำเรจ็ของการดำเนนิงานจากการใชจาย
งบประมาณตัง้แตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนตนไป ตามแนวทางและขัน้ตอนทีส่ำนกังบประมาณกำหนด

2. ใหหนวยงานภาครฐัทีไ่ดรบังบประมาณตามพระราชบญัญตังิบประมาณรายจายประจำปตัง้แตปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนตนไป
รายงานผลการวิเคราะหระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใชจายงบประมาณใหสำนักงบประมาณ เพื่อใชเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในกระบวนการจัดการงบประมาณ และจัดทำรายงานเสนอตอคณะรัฐมนตรี

3. อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการวิเคราะหระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใชจายงบประมาณ
ประกอบดวยผอูำนวยการสำนกังบประมาณเปนประธานคณะกรรมการผทูรงคณุวฒุดิานการงบประมาณและการตดิตามประเมนิผลจากภายนอก
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง
และปลัดกระทรวงทุกกระทรวงเปนกรรมการ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ มีหนาที่ในการตรวจสอบผลการวิเคราะหระดับความสำเร็จ
ของการดำเนินงานจากการใชจายงบประมาณของหนวยงานภาครัฐใหถูกตองตามขั้นตอน กระบวนการ หลักเกณฑที่สำนักงบประมาณ
กำหนด

ทัง้นี ้ โดยใหผแูทนสำนกังาน ก.พ. รวมเปนกรรมการในคณะกรรมการกลัน่กรองการวเิคราะหระดบัความสำเรจ็ของการดำเนนิงาน
จากการใชจายงบประมาณดวย และใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตอไป

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดวนทีส่ดุ ที ่นร 0506/ว 183 ลงวนัที ่ 12 ธนัวาคม 2550

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดวนทีส่ดุ ที ่นร 0506/ว 185 ลงวนัที ่ 17 ธนัวาคม 2550
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เรือ่ง เชญิชวนสวมเสือ้สเีหลอืงและสชีมพู
คณะรฐัมนตรไีดมมีตเิมือ่วนัที ่18 ธนัวาคม 2550 รบัทราบ เรือ่ง เชญิชวนสวมเสือ้สเีหลอืงและสชีมพ ูตามทีส่ำนกังานปลดัสำนกั

นายกรัฐมนตรีเสนอ โดยเชิญชวนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สวมเสื้อเหลืองหรือสีชมพู ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551
เปนตนไป ถงึสิน้ป 2551 ตามความเหมาะสม และไมเปนการบงัคบั

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดวนทีส่ดุ ที ่นร 0506/ว 188 ลงวนัที ่ 20 ธนัวาคม 2550

เรือ่ง ระเบยีบวาระแหงชาต ิ “แรงงานปลอดภยัและสขุภาพอนามยัด”ี
คณะรฐัมนตรไีดประชมุปรกึษาเมือ่วนัที ่ 11 ธนัวาคม 2550 ลงมตวิา
1. อนุมัติในหลักการกรอบแนวคิดและประกาศนโยบาย “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” เปนระเบียบวาระแหงชาติ

ของกระทรวงแรงงาน และใหทุกหนวยงานถือเปนแนวทางการดำเนินการตอไป
2. ใหกระทรวงแรงงานรับความเห็นและขอสังเกตของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดวย

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดวนทีส่ดุ ที ่นร 0506/ว 187 ลงวนัที ่ 20 ธนัวาคม 2550

ÁØÁãÊÊÐÍÒ´ÁØÁãÊÊÐÍÒ´ÁØÁãÊÊÐÍÒ´ÁØÁãÊÊÐÍÒ´ÁØÁãÊÊÐÍÒ´

สามารถติดตามขาวสารของศูนยประสานราชการใสสะอาด สลค. ไดที่ http://www.soc.soc.go.th/InFormSoc/socClean/socClean_index.htm
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ภาพการตนูเพือ่สรางจติสำนกึและแนวทางการปฏบิตัริาชการใสสะอาด
จัดทำโดยศูนยประสานราชการใสสะอาด สลค.
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ความคดิเหน็ในประเดน็ตาง ๆ ทีป่รากฏในคอลมันนี ้ เกดิจากคำถามทีผ่อูืน่ตัง้ขึน้ จงึพรอมทีจ่ะรบัการโตแยงในทกุประเดน็ หากผอูานมฉีนัทะทีจ่ะ
รงัสรรคความคดิรวมกนัเพือ่จดุประกาย “ความหวงั” ใหแกผอูืน่ รวมทัง้แกตวัเองดวย ทีบ่างคราวอาจ “เสยีหลกั” ไดเหมอืนกนั
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หัวขอคราวนี้ดูเหมือนจะมีปญหากับผูเขียนอีกแลว
เพราะไมใชคำถามตรง ๆ
แตเหมอืนจะรำพงึขึน้มาลอย ๆ
อยางไรก็ตาม ในความลอย ๆ นั้นเดาวาคงมาจาก

ความรูสึกที่ขัดอกขัดใจอยูบางไมมากก็นอย
ผูเขียนไมทราบวา คนถามตั้งใจจะทำอะไร แตคิดเลย

ไปวา ชวงปใหมนี้คงจะไมมีเฉพาะคนที่ตั้งหัวขอนี้เทานั้นที่ตั้งใจ
จะทำอะไรบางอยาง หรือหลายอยาง เพราะเรามักจะถือเอา
วันขึ้นปใหมเปนวันเริ่มตนทำสิ่งใหม ๆ ที่เราตั้งใจจะทำมาตั้งแต
ปกอนแลวไมสำเร็จสักที ก็จะเอาฤกษเอาชัยในวันปใหมนี่แหละ
ที่จะเริ่มตนจริง ๆ จัง ๆ เคยทราบเคยเห็นหลายคนลงทุนไปซื้อ
ไดอารี่หรือสมุดจดบันทึกมาเขียนรายการวา
ตั้ งแตปใหมนี้ เปนตนไป  เราจะทำหรือ
ไมทำอะไรบาง แลวก็เคยพบเหมือนกันวา
ผานไปสักเดือนก็ชักจะเลือน ๆ เขาทางเดิม
ก็คือทำไมไดอยางที่ตั้งใจ

คอลัมนนี้ตั้งใจไวแตแรกวาจะจำกัดกรอบไวเฉพาะ
ในเรื่องของการทำงาน เพราะมิฉะนั้นแลว การคุยกันหรือแสดง
ความเห็นตามหัวขอที่ผูอื่นตั้งใหอยางเชนหัวขอในครั้งนี้ก็คงจะ
หาทางลงไดยากในจำนวนเนื้อที่ของกระดาษที่จำกัด เพราะเปน
ประเด็นที่อาจจะมีความเห็นไดหลายนัย

เมื่อจำกัดกรอบไว (ตามใจผูเขียน) เชนนี้แลว ก็จะ
ขอเสนอมมุมองของ “การทำงานไมไดอยางทีต่ัง้ใจ” ซึง่กฟ็งดดูี
เพราะทำใหรูสึกวาเราอยากจะทำงานใหไดดีแตก็ทำไมได
อยางทีต่ัง้ใจ

⌫⌫⌫⌫⌫
แมจะจำกัดกรอบวาเกี่ยวกับการทำงาน แตก็ยังอยาก

จะตั้งคำถามใหเราลองตอบตัวเองใหชัดเจนวา อะไรคือสิ่งที่เรา
ตัง้ใจจะทำ?

คำถามวา “อะไร?” คงตอบไดไมยาก แตสิ่งที่จะยาก
ก็คือเมื่อชัดเจนแลววาอะไร? ก็คงตองถามตอไปวา เราจะทำ
สิง่นัน้เพือ่อะไร? แลวสิง่นัน้ดหีรอืไมด?ี สมควรหรอืไมสมควร?

2 – 3 คำถามหลังนี่ตางหากที่ผูเขียนเห็นวาสำคัญ
และเราจำเปนตองตอบใหไดชัดเจนกับตัวเอง

เราตัง้ใจทีจ่ะทำงานใหมคีณุภาพ เพือ่อะไร ดหีรอืไมดี
เราตัง้ใจจะเชือ่ฟงผบูงัคบับญัชา เพือ่อะไร ดหีรอืไมดี
เราตัง้ใจจะไมดลุกูนอง เพือ่อะไร ดหีรอืไมดี
เราตั้งใจจะมีน้ำใจเอื้อเฟอตอเพื่อนรวมงาน เพื่ออะไร

ดหีรอืไมดี
เราตั้งใจจะทำงานโดยไมยุงเกี่ยวกับใคร เพื่ออะไร

ดหีรอืไมดี
เราตัง้ใจ.............................. (กรณุาตอเตมิเองเชนเดมิ)

ฯลฯ
เปนความจรงิวา บางคนมคีวามตัง้ใจมากมายเหลอืเกนิ

ทีจ่ะทำนัน่ทำนี ่ทีจ่ะเปนอยางนัน้อยางนี ้ โดยทีไ่มทราบเหมอืนกนั
วาจะทำจะเปนอยางนัน้เพือ่อะไร? และไมทราบวาสิง่นัน้ดหีรอืไมดี
อาจจะเพียงแตรูสึกวาเราชอบที่จะทำแบบนั้น หรือที่จะเปน
แบบนัน้
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เพราะความไมชดัเจนวา “เพือ่อะไร” และ “เปนสิง่ทีด่ี
หรือไมดี” นี่เองที่ผูเขียนเห็นวาทำใหความตั้งใจนั้น หลาย ๆ
ความตั้งใจจึงกลายเปนเรื่องที่ไมมีความหมายอะไรเนื่องจากเปน
ความตั้งใจที่เกิดขึ้นจากการที่เราติดรูปแบบ

อยางเชนหัวหนาบางคน เมื่อไดรับแตงตั้งขึ้นมา ก็มี
ความตั้งใจวาเราจะเปนหัวหนาที่ดี จะมีภาวะผูนำ มีเมตตากับ
ผูใตบังคับบัญชา จะดูแลสวัสดิภาพใหดี จะสนับสนุนลูกนองให
เจริญกาวหนา ฯลฯ ความตั้งใจเหลานี้ เราคงเคยอานพบจาก
ที่ตาง ๆ เมื่อเวลากลาวถึงคุณสมบัติที่ดีของคนที่เปนหัวหนาหรือ
ผบูงัคบับญัชา เราแลวกจ็ำไวโดยไมซาบซึง้วาเนือ้แทของแตละเรือ่ง
คอือะไร วนัดคีนืด ี (หรอือาจจะเปนวนัรายคนืรายของคนอืน่กไ็ด)
เราไดเปนหัวหนาขึ้นมา เราก็เรียกเอาความทรงจำเกี่ยวกับ
คุณสมบัติเหลานั้นขึ้นมาวางไวเปนความตั้งใจของเราวาจะเปน
อยางนั้น เราจะทำอยางนั้น

หรือกรณีที่ไมใชหัวหนา แตอยูในฐานะที่เปนผูใตบังคับ
บัญชา เมื่อเวลาที่ไดรับการเลื่อนขั้นเลื่อนระดับขึ้นมา ถาไมใช
ประเภททีม่วัแตดใีจในลาภยศทีเ่พิม่มากขึน้ กอ็าจจะฉกุคดิบางวา
เมื่อไดสิ่งเหลานั้นมาแลวตอไปเราควรจะทำงานหรือประพฤติ
ปฏิบัติอยางไรตอเพื่อนรวมงานในทุก ๆ ระดับ และตองานที่เรา
รบัผดิชอบอย ู  ซึ่งถาความทรงจำในสิ่งที่เขาเคยบอกกันไวสั่งสอน
กันไววาดีมีอยู เราก็อาจจะนึกได กำหนดไว หรือตั้งใจไววาเรา
จะทำอยางนัน้เปนแบบนัน้

แตลำพังความทรงจำหัวขอความดีงามทั้งหลายเทานั้น
ไมอาจทำใหความดีงามทั้งหลายเกิดขึ้นไดในความเปนจริง

บางคนตัง้ใจจะทำสิง่ด ีๆ จะทำงานดวยความรบัผดิชอบ
เอาใจใส จะทำงานอยางมีคุณภาพ รอบคอบ แตพอไปเจอวา
ตัวเองอยูทามกลางของคนที่ไมรับผิดชอบสักเทาไหร กินขาว
รวมโตะกับคนที่ทำงานพอใหเสร็จ ๆ ไป อะไรเหลานี้ก็อาจทำให
ความตั้งใจเหลานั้นคลอนแคลนไปได

ถงึตรงนีอ้ยากจะเรยีนวา สวนตวัผเูขยีนเหน็วา เหตปุจจยั
ทีจ่ะทำใหความตัง้ใจของเราบรรลผุลสำเรจ็ (จะมากหรอืนอยกต็าม)
อยางนอยมอีย ู 2 ประการ คอื ความรคูวามเขาใจความตระหนกั
ของเราที่มีตอสิ่งที่เราตั้งใจจะทำ กับคนที่อยูรอบขางตัวเรา

แตถึงกระนั้น เหตุปจจัยประการแรกก็จำเปนที่เราจะ
ตองรูไปถึงวาความตั้งใจของเรานั้นเปนเรื่องดีหรือไมดี

อยางเชน เราตัง้ใจวา เราจะทำงานใหดเีพือ่ทีจ่ะได 2 ขัน้
เพื่อที่ผูบังคับบัญชาจะไดชอบเรา และจะไดสงเสริมเราใหได
เลือ่นตำแหนงเรว็ ๆ ความตัง้ใจแบบนีด้หีรอืไมด?ี

ผเูขยีนขออนญุาตทีจ่ะไมมคีวามเหน็ในเรือ่งทีต่ัง้ขึน้มาเปน
ตัวอยางขางตน เพราะเปนเรื่องที่อาจพิจารณาไดหลายมุมมอง
และเปนประเด็นที่อาจจะตองพูดกันอีกยาว แตที่ยกขึ้นมาเปน
ตัวอยางก็เพื่อชี้ใหเห็นวา สาระสำคัญของความตั้งใจในแตละ
เรือ่งของเรามคีวามสำคญัมาก เพราะจะเปนตวักำหนดพฤตกิรรม
หรอืทาทขีองเราทีจ่ะเปนไปตอไป

ทีแ่น ๆ คอื ถาเปนความตัง้ใจทีไ่มถกูตอง ไมด ีพฤตกิรรม
ที่เรากระทำไประหวางนั้นยอมจะพบกับปญหาและอุปสรรค
มากมาย บางเรื่องเราอาจจะบรรลุหรือไดในสิ่งที่ตั้งใจ แตก็เปน
ความสำเร็จที่ไมมีใครรวมยินดีดวย บางเรื่องอาจจะไมไดสำเร็จ
อยางที่ตั้งใจไวเลยก็ได

สวนในเรื่องของคนรอบขางนั้น เราก็เคยไดยินวา
ปลาทูเนาตัวหนึ่งอยูในเขงจะพลอยทำใหตัวอื่น ๆ ในเขงพลอย
เหมน็เนาไปดวย แตหลายคนกไ็มเคยคดิจรงิ ๆ จงั ๆ วา คนรอบขาง
ตัวเราเองเปนอยางไร

ที่เขียนอยางนี้ไมไดหมายความวาตอไปนี้ใหเราคอย
จองจับผิดคิดหาแตความไมดีของเพื่อน เห็นอะไรไมดีก็ให
ปลกีตวัออกไปเสยี เพราะในชวีติจรงิทำอยางนัน้ “ไมไดหมด”

โปรดสังเกตวาใชคำวา “ไมไดหมด” ซึ่งแสดงวา
ถาจำเปนจริง ๆ ก็อาจจะตองเลิกคบหาสมาคม แตโดยหลักแลว
เราคงตองคดิสงเคราะหเอือ้เฟอตกัเตอืนกนักอน อาจจะเขาเตอืนเรา
หรือเราเตือนเขาก็แลวแต โดยมีจุดมุงหมายเหมือนกันวา จะ
ชวยกันพัฒนาจิตใจของกันและกันใหดีมากขึ้นเรื่อย ๆ อะไรเปน
ความตัง้ใจด ีๆ ของเรา เพือ่นกค็อยชวยสงเสรมิสนบัสนนุ อะไรที่
เพือ่นตัง้ใจจะทำซึง่เปนสิง่ด ีๆ เรากเ็กือ้กลูชวยเหลอืกนั นัน่นาจะเปน
สิ่งที่ควรจะเปนสำหรับคนที่คบกัน ไมวาจะอยูในฐานะเพื่อน
วัยเดียวกัน ทำงานดวยกัน หรือจะเพื่อนตางวัยกันก็ตาม
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⌫⌫⌫⌫⌫
ที่ขึ้นหัวขอนี้มาตางหาก เพราะประสงคจะนำเสนอ

แงคดิบางมมุเกีย่วกบัความตัง้ใจของเราในแตละเรือ่งวา บางเรือ่ง
เรานึกวาเปนความตั้งใจของเราฝายเดียว แตในความเปนจริง
อาจจะไมใช เพราะจะมคีนอืน่เขามารวมวงเกีย่วของกบัความตัง้ใจ
ของเราดวย เรยีกอกีอยางใหเขาใจงาย ๆ คอื “ความคาดหวงั”

ลำพังที่เราทำไมไดอยางที่ตั้งใจเองก็เหนื่อยพอดูแลว
มาเจอความคาดหวังของคนอื่นที่มีตอเรายิ่งเหนื่อยมากขึ้น
อีกหลายเทา

ความคาดหวังซึ่งกันและกันเปนเรื่องปกติของคนที่อยู
รวมกนั ไมวาจะพดูออกมาหรอืไมกต็าม ไมวาจะคดิหรอืไมกต็าม
เวลาที่เราไมไดดังใจใครตอใคร นั่นก็คือเขาไมไดทำอยางที่เรา
คาดหวังวาเขาควรจะทำ และไมวาการอยูรวมกันนั้นจะเปน
สถานภาพใดก็ตาม เชน ระหวางหัวหนากับลูกนอง

ฉะนั้น เวลาที่พูดถึงความคาดหวัง เราอาจคิดวาเปน
อะไรอีกอยางหนึ่งที่ไกลออกไป แตจริง ๆ แลวมันแฝงอยูใน
ความสัมพันธระหวางบุคคลดังที่กลาวมาขางตน

คงเคยไดยินมาบางที่บางทานกลาวไววา คนเราจะมี
ภาพอยดูวยกนั 3 ภาพ

ภาพแรก คือ ภาพที่เราเปนเราจริง ๆ เชน เราเปนคน
อยางไร เปนคนรับผิดชอบ ไมรับผิดชอบ เปนคนเอื้อเฟอหรือ
แลงน้ำใจ ฯลฯ

ภาพที่สอง คือ ภาพที่เราคิดวาเราเปน เชน เราคิดวา
เราเปนคนมีน้ำใจ หวังดีตอคนอื่น ขยันทำงาน ฯลฯ เปนภาพ
ตามความคิดของเราเอง

ภาพที่สาม คือ ภาพที่คนอื่นเห็นวาเราควรจะเปน เชน
เขาเห็นวาเราควรจะเปนคนรับผิดชอบ เราควรเปนคนเอื้อเฟอ
มีน้ำใจ เราควรจะมีภาวะผูนำ

ภาพทัง้ 3 ภาพนี ้ถาเมือ่ใดกต็ามทีต่รงกนั แนบซอนกนั
ไดสนิทมากเทาไหรจะไมมีปญหา แตถาแนบทาบกันไมได เชน
ภาพที่ 1 ไมตรงกับภาพที่ 2 ก็เทากับทำใหคนอื่นเห็นวาเราเปน
คนเสแสรงแกลงทำ สรางภาพทีไ่มเปนจรงิ หรอืภาพที ่ 1 ไมตรงกบั
ภาพที ่ 3 กย็ิง่หนกัเขาไปอกี เพราะภาพที ่ 3 เปนความคาดหวงัที่
คนอื่นเขาหวังวาเราในฐานะที่มีหนาที่ตำแหนงเชนนี้ เราควรจะ
ตองทำอะไรบาง วางตวัอยางไรบาง แตเราเองกลบัไมเปนแบบนัน้
สิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือความผิดหวัง แลวก็จะนำไปสูความไมเชื่อมั่น
ไมศรัทธา สุดทายกลายเปนการไมยอมรับ แลวปญหาอื่น ๆ
ก็จะตามมา

เพราะฉะนั้น ถาหากวาเรายังตองทำงานรวมกับคนอื่น
เราลองตรวจสอบความตั้งใจของเราวา ถามองในลักษณะของ
ภาพ 3 ภาพนีแ้ลว เราควรจะตัง้ใจวาอะไร ซึง่เปนคำถามตนทาง
ทีเดียว เราเขาใจและทราบภาพที่ 3 หรือไมวา คนที่เกี่ยวของกับ
เราเขาคาดหวังวา เราควรจะเปนหรือจะทำอะไรอยางไรบาง

ถาเรารูวาเขาคาดหวังวา เราควรจะเดินไปทางขวา
แตเราไปตัง้ใจวาเราจะเดนิไปทางซาย ถาไมสมพงษกนัถงึขนาดนี้
เราควรตัดสินใจอยางไร

ถายอนกลับไปอานตอนตนวา เราควรจะถามตัวเอง
ดวยวาความตั้งใจของเรานั้นดีหรือไมดี มาถึงบรรทัดนี้อาจจะมี
คำถามวา ใครจะเปนคนบอกวาการเดินไปทางขวาเปนสิ่งที่ดี?

ผูเขียนเชื่อวา องคกรทุกองคกรแมจะเปนสิ่งที่ไมมีชีวิต
แตพัฒนาการขององคกรที่เปนมาโดยลำดับเสมือนมีสิ่งที่มีสวน
หลอหลอมใหองคกรนั้นมีจิตวิญญาณ มีจุดหมายขององคกรอยู
บางสวนเปนสิ่งที่เราเรียกวาวัฒนธรรมองคกร บางสวนแยก
ออกมากำหนดเพื่อใหคนอื่นเห็นภาพบางในรูปของสิ่งที่ เรา
เรียกกันวาวิสัยทัศนขององคกร หรือพันธกิจขององคกร ฯลฯ

สิ่งเหลานี้ที่มีอยูในแตละองคกรแลว เมื่อเราเขาไปอยู
รวมในองคกรนั้น เราเห็นดวยหรือยอมรับมากนอยเพียงใด
เราตองตอบตัวเองใหได
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ทางขวาอาจจะไมใชเปนสิ่งที่ดีหากทางขวานั้นเปนเปาหมายขององคกรที่กอตั้งขึ้นมาอยางผิดศีลธรรมจรรยา หรือถาจะ
ใหเบาหนอยกค็อื แรก ๆ กอตัง้มาดวยเจตนารมณอดุมการณทีด่ ีแตอยไูป ๆ อดุมการณชกัจะเปลีย่นไปเรือ่ย ๆ จนในทีส่ดุ เรากอ็าจตอบ
ตัวเองไดวา ณ เวลานี้การเดินไปทางขวาไมใชเรื่องที่ดี ถาเราตั้งใจจะจูงองคกรใหไปถูกทาง เราก็ตั้งใจที่จะทำทุกอยางที่จะเปนการเดิน
ไปทางซาย ก็ไมแปลกอะไร

จะอยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนองคกรในระดับใหญ หรือเปนองคกรในระดับเล็ก เชน เปนสำนัก เปนกอง เปนฝาย เปนแผนก
ปรากฏการณเชนนีย้อมมอียแูนนอน อยทูีเ่ราจะมองเหน็หรอืไมเหน็ จะใหความสนใจหรอืไมใหความสนใจ

หัวขอเรื่องนี้คราวนี้ กอใหเกิดความคิดที่ “ฟุงกระจาย” ไดดีเหมือนกัน มีหลายประเด็นที่อาจนำไปพิจารณาถกเถียงกันเอง
ตอไปไดอีกมาก แตที่นำเสนอมาในคราวนี้ บางทีอาจไมไดตอบผูที่ตั้งหัวขอตรง ๆ แตคิดวาบางอยางถาเราไดยอนกลับไปคิดถึงที่มาของ
คำถามหรอืคำรำพงึนัน้ ๆ แลว จะพบวามบีางเรือ่งทีน่าสนใจจะคดิเหมอืนกนั

เรื่องทำไมไดอยางที่ตั้งใจดูเหมือนจะเปนกันทุกคน
ถาเปนความตั้งใจในเรื่องที่ไมดี การทำไมไดถือเปนความโชคดีมหาศาล เพราะเทากับเราไมไดสรางเหตุใหตองรับผลที่ไมดี

หากเปนความตัง้ใจทีด่ ีแมจะตองนบัหนึง่ใหมเสมอกค็วรทำ วนันี ้ “ความพยายามอยทูีไ่หน ความพยายาม (กย็งัอาจ) อยทูีน่ัน่”
แตสกัวนั ถาเราไมยอทอ “ความพยายามอยทูีไ่หน ความสำเรจ็ (กอ็าจ) อยทูีน่ัน่” กไ็ด

(บรรณาธิการบอกวา ยังไมไดตอบคำถามตามหัวขอเลย แลวจะทำอยางไรกันละนี่?)

มติคณะรัฐมนตรีซึ่งระบุใหสวนราชการรับความเห็นหนวยงานที่เกี่ยวของไปประกอบการดำเนินการ สวนราชการ
ตองนำไปดำเนินการตามความเห็นนั้นหรือไม 
การที่สวนราชการจะตองดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีหรือไมอยางไรนั้น ขอใหพิจารณาจากถอยคำในมติคณะรัฐมนตรี
ซึ่งแตละคำจะมีความหมายที่แตกตางกัน คือ

- “ไปดำเนนิการ” เปนการสัง่ใหสวนราชการตองปฏบิตัติามนัน้ ซึง่ถาทำไมไดหรอืจำเปนตองทบทวน ชีแ้จง หรอืขอใหคณะรฐัมนตรี
พิจารณาเปนอยางอื่น สวนราชการสามารถเสนอเรื่องเขามาใหมได

- “ไปพจิารณาดำเนนิการ” เปนการใหสวนราชการรบัไปพจิารณาเองวาจะทำไดมากนอยเพยีงใดกด็ำเนนิการตามนัน้
- “ไปประกอบการดำเนินการ” เปนการใหสวนราชการรับไปพิจารณาวาสวนไหนเปนประโยชนสอดคลองกับแนวทาง

การดำเนนิงาน กน็ำไปประยกุตใชได หากเหน็วาไมเปนประโยชน ไมสอดคลอง หรอืไมเหน็ความจำเปน กไ็มตองนำไปดำเนนิการ

⌫⌫ 
 ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 
⌦  ⌫ 
⌫ ⌫
⌫ ⌫ ⌫  

(ตอจากหนา 7)
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แบร ซึง่แปลวา หมี คอืหนุยนตสำหรบังานกภูยั มชีือ่รนุวา แบร
โรบอท ยอมาจาก “Battlefield Extraction And Retrieval Robot : BEAR
ROBOT” สรางขึน้และพฒันาโดยบรษิทั เวคนา เทคโนโลย ี เปนบรษิทัทีม่ี
ความเชี่ยวชาญดานหุนยนตศาสตรแหงหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยไดรับเงินสนับสนุนจากหนวยงานวิจัยเทคโนโลยีชั้นสูงของกองทัพ
สหรัฐอเมริกา เกิดจากแนวคิดที่กองทัพสหรัฐอเมริกาตองนำทหารที่ไดรับ
บาดเจ็บออกจากสนามรบเพื่อสงแพทยสนาม ซึ่งอุปสรรคสำคัญคือ
ความยากลำบากในการเขา – ออกพื้นที่เปาหมายตองเสี่ยงอันตราย
เปนอยางมาก หากตองสงทหารเขาไปนำตัวผูบาดเจ็บออกมา

แบร โรบอท เกิดขึ้นเพื่อชวยลำเลียงทหารบาดเจ็บออกจาก
สนามรบแทนการสงกำลังทหารที่เหลือเขาไปนำตัวผูบาดเจ็บออกมา
ทั้งนี้เพื่อลดการสูญเสียของชีวิตที่อาจเกิดเพิ่มขึ้นขณะเสี่ยงภัยเขาไปใน
สนามรบ โดยออกแบบใบหนาของหุนยนตใหดูเหมือนตุกตาหมี
เพราะใบหนาที่ออนโยนดูเปนมิตร มีผลตอความรูสึกของผูปวย
นอกจากนี ้ยงัใชทำหนาทีข่นสงเสบยีง ยทุโธปกรณหนกัเขาสพูืน้ทีเ่สีย่งได
อกีดวย สวนในภาวะปกต ิแบรจะถกูควบคมุใหออกไปปฏบิตัภิารกจิเสีย่งภยัตาง ๆ
แทนเจาหนาที่ เชน สำรวจความเรียบรอยของเตาปฏิกรณปรมาณู กูภัย
ชวยเหลอืเหยือ่แผนดนิไหวทีต่ดิอยใูนซากปรกัหกัพงั เขาไปทำภารกจิในจดุ
ที่มีสารพิษรั่วไหล เปนตน





          
⌫⌫⌫⌫⌫

นวัตกรรมแหงโลกยุคใหม หากเอยคำนี้ขึ้นมาทานนึกถึงอะไร?

รถยนต คอมพวิเตอร เครือ่งจกัร สมองกล และอกีมากมาย ตามแตจะนกึขึน้มาได สิง่เหลานีล้วนเปนนวตักรรมแหงโลกยคุใหม
ทัง้สิน้ แนนอนวา พวกมนัถกูสรางขึน้มาเพือ่เปนผชูวยเหลอืมนษุยในงานประเภทตาง ๆ “หนุยนต” กเ็ปนอกีสิง่หนึง่ทีม่บีทบาทในโลกยคุใหม
มีความสามารถหลัก ๆ คือ (1) สำหรับความบันเทิง (2) สำหรับใชในงานกูภัย/เสี่ยงภัยแทนมนุษย และในอนาคตหุนยนตอาจเปลี่ยน
บทบาทมาเปนเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับมนุษยก็เปนได
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หนุยนตตนแบบทีบ่รษิทั เวคนา เทคโนโลย ีกำลงัพฒันาอยใูนปจจบุนั
เจาหนาที่สามารถควบคุมการทำงานของ แบร ไดจากระยะไกล สามารถดู
สถานการณผานกลองวิดีโอและสื่อสารกับผูปวยผานไมโครโฟนที่ติดตั้งใน
ตัวหุนยนต โดยมีกลไกการทำงานแยกเปน 3 สวน คือ สวนลำตัวดานบน
สวนฐาน (ลอ) และระบบรกัษาความสมดลุ ขณะเคลือ่นทีม่กีารตดิตัง้เซน็เซอร
ตรวจจับความเอียง และมีคอมพิวเตอรที่ใชบังคับการทรงตัวไมใหลมสามารถ
เดินทางฝาเขาไปยังพื้นที่เปาหมายเพื่อนำทหารบาดเจ็บกลับมาได ทีมวิจัย
ของบริษัทยังออกแบบใหมีลำตัวเพรียว และยืดตัวไดสูง 6 ฟุตเพื่อชวยให
เดินผานเขาออกประตูได มีแขนกลไฮโดรลิกยื่นออกจากลำตัวสำหรับชอนตัว
ผูบาดเจ็บคลายกับรถยกสินคา สามารถยกคนหรือสิ่งของที่หนักไดสูงสุด
135 กิโลกรัมและออกแบบใหเคลื่อนไหวอยางนุมนวล เพื่อไมใหผูบาดเจ็บ
ไดรับความกระทบกระเทือน สามารถอุมผูไดรับบาดเจ็บออกจากสนามรบ
ไดโดยไมเกี่ยงน้ำหนัก ระยะทาง แมเสนทางจะขรุขระทุรกันดารเพียงใด
จากผลการทดสอบ ลาสุดพบวา แบร สามารถอุมหุนจำลองของทหารและ
พาเคลื่อนที่ไปขางหนาไดนานตอเนื่องถึง 50 นาที ในอนาคตบริษัทผูผลิต
เตรียมพัฒนาให แบร  ขยับมือได เพื่อชอนตัวผูปวยไดอยางนุมนวลยิ่งขึ้น
และสามารถเดินขึ้นลงบันไดไดขณะที่ยังอุมผูปวยอยู

นับเปนความสำเร็จกาวแรกของนวัตกรรมแหงโลกยุคใหมที่กำลัง
จะออกมาอวดโฉมสูสายตาชาวโลก อาจกลาวไดวา แบร เปนผลผลิตของ
การคนควาพฒันาจากมนัสมองของมนษุยยคุดจิติอลทีพ่ยายามใหสิง่ประดษิฐ
ชิ้นนี้เขามามีบทบาทในการชวยเหลือ/ปกปองชีวิตมนุษยอยางแทจริง คาดวา
แบร โรบอทจะพรอมใชงานไดจรงิในอกี 5 ปขางหนา คงไมนานเกนิรอสำหรบั
นวตักรรมด ีๆ ทีก่ำลงัจะเกดิขึน้บนโลกใบนี้
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ที่มา
http://www.komchadluek.net/2007/06/13h001_122617.php?news_id=122617
http://www.vecnarobotics.com/robotics/
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นอกจากองคการสหประชาชาตไิดกำหนดใหป 2551 เปนปแหงการรกัษาสขุอนามยัโลก (the International Year of Sanitation)
และเปนปแหงมนัฝรัง่โลก (the International Year of the Potato) แลว ยงัจะมเีหตกุารณสำคญัเกดิขึน้อกีมากมายเพือ่ใหผอูาน สลค.สาร
ไดติดตามความเคลื่อนไหวตาง ๆ ในเวทีโลกไดทันเหตุการณ ทองตางแดนฉบับนี้จึงขอคัดเลือกเหตุการณสำคัญที่จะเกิดขึ้นในป 2551
มานำเสนอใหเลือกติดตามกันตามความสนใจ

กมุภาพนัธ
วนัที ่14

ยานอวกาศ Endeavour จะถูกปลอยขึ้นสูอวกาศเพื่อ
ปฏิบัติภารกิจ STS-123 ซึ่งเปนการนำชิ้นสวนของกระสวยอวกาศ
Kibo ของประเทศญี่ปุน ไปติดตั้งเขากับสถานีอวกาศนานาชาติ
ซึ่งจะทำใหประเทศญี่ปุนมีฐานในการทำการทดลองและปฏิบัติการ
ตาง ๆ ในอวกาศ

วนัที ่21
จะเกิดจันทรคราส ในบริเวณทวีปอเมริกาเหนือและใต

ยุโรป แอฟริกา และทางฝงตะวันตกของทวีปเอเชีย

มกราคม
วนัที ่1

ประเทศ Cyprus และ Malta จะใชเงนิสกลุยโูร (Euro)
เปนครั้งแรก

ประเทศในกลุมเศรษฐกิจ  Andean Community ซึ่ง
ไดแก สาธารณรฐัโบลเีวยี สาธารณรฐัโคลมัเบยี สาธารณรฐัเอกวาดอร
และสาธารณรัฐเปรู จะรวมตัวเขากับกลุม Mercosur เพื่อกอตั้ง
เปนสหภาพกลุมประเทศอเมริกาใต (Union of South American
Nations)

สาธารณรัฐสโลวีเนียจะเปนประธานสหภาพยุโรป
ประจำป ค.ศ. 2008 ซึ่งถือวาเปนประเทศแรกในกลุมสมาชิกใหม
ที่ไดรับตำแหนงนี้
วนัที ่18 - 26

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
เปนเจาภาพจดัการประชมุ ASEAN Tourism
Forum ซึง่เปนการประชมุเพือ่ประชาสมัพนัธ
การทองเทีย่วของประเทศในกลมุ ASEAN

มนีาคม
วนัที ่2

การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหพันธรัฐรัสเซีย

เมษายน
วนัที ่20

กำหนดการเลือกตั้งทั่วไปของสาธารณรัฐปารากวัย
วนัที ่17 - 22

กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย เปนเจาภาพ
จดังาน Bangkok International Gift Fair and Bangkok International
Houseware Fair 2008 ซึ่งเปนงานแสดงสินคาประเภทของขวัญ
และของตกแตงบานประจำปทีม่สีวนสำคญัในการผลกัดนัใหสนิคาไทย
เปนที่รูจักมากขึ้น

   ⌫⌦⌫⌫
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พฤษภาคม
วนัที ่1

กำหนดการเลือกตั้งทองถิ่นในสหราชอาณาจักร โดยเปน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอังกฤษ 143 คน และเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของเวลส
วนัที ่16

การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสาธารณรัฐโดมินิกัน
วนัที ่25

ยานอวกาศ Phoenix
ของ NASA มีกำหนดลงจอด
บนดาวอังคาร

มถินุายน
วนัที ่14

งานแสดงสินคานานาชาติประจำป 2008 (Expo 2008)
ทีเ่มอืง Zaragoza ราชอาณาจกัรสเปน

กรกฎาคม
วนัที ่15-20

เมืองซิดนีย เครือรัฐออสเตรเลียเปนเจาภาพจัดงานฉลอง
วันเยาวชนโลก
วนัที ่31

Bill Gates ผบูรหิารบรษิทั Microsoft จะลาออกจากการเปน
พนกังานประจำทีบ่รษิทั Microsoft

สงิหาคม
วนัที ่8-24

การแขงขันกีฬาโอลิมปค 2008 (The 2008 Olympics)
โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนเจาภาพ

กนัยายน
วนัที ่30

วนั Rosh Hashanah ซึง่ถอืเปนวนัเริม่ตนปใหมของชาวยวิ

ตลุาคม
วนัที ่30

พธิเีปดการแขงขนัฟตุบอลโลก ประเภททมีหญงิอายตุ่ำกวา
17 ป โดยประเทศนวิซแีลนดเปนเจาภาพ

พฤศจกิายน
วนัที ่4

การเลอืกตัง้ประธานาธบิดคีนที ่ 44 ของสหรฐัอเมรกิา
วนัที ่28

การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผแูทนราษฎรของประเทศโรมาเนยี

ธนัวาคม
วนัที ่15

หมเูกาะ Netherlands Antilles จะเปนอสิระจากการปกครอง
ของราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
วนัที ่30

อาคาร Burj Dubai ของสหรฐัอาหรบัเอมเิรต
ซึ่งคาดวาจะเปนอาคารที่สูงที่สุดในโลกมีกำหนดจะ
กอสรางแลวเสร็จ
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ทองถิ่น “ควรรู” ฉบับนี้ ไดนำความเห็นทางกฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดชี้แจง กรณีเทศบาล
นครเชียงใหมมีแนวเขตติดตอกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงอื่นและมีปญหาเกี่ยวกับที่ดินบางแปลงซึ่งมีบางสวน
อยูในเขตเทศบาลนครและมีบางสวนอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นวาจะอยูในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล
นครเชียงใหมทั้งแปลงหรือไม ซึ่งในที่สุดกรณีดังกลาวนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีความเห็นวา “สมควรที่
กระทรวงมหาดไทยจะไดดาํเนนิการแกไขปญหาเรือ่งนีใ้หตรงตอความเปนจรงิทีย่อมรบักนัโดยเรงออกประกาศกระทรวงมหาดไทย
โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 123 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบบัที ่ 12) พ.ศ. 2546 เพือ่กำหนดเขตของเทศบาลนครเชยีงใหมเสยีใหมใหชดัเจนตามพืน้ทีท่ีท่ัง้เทศบาลนครเชยีงใหม
และองคการบรหิารสวนตำบลชางเผอืกตางยอมรบั โดยกำหนดมใิหนำบทสมมตทิางกฎหมายในมาตรา 5 แหงพระราชบญัญติั
จดัตัง้เทศบาลนครเชยีงใหม พทุธศกัราช 2478 มาใชบงัคบัเพือ่ไมใหเปนปญหาในทางปฏบิตัอิกีตอไป”

เรือ่งเสรจ็ที ่ 223/2550

บนัทกึสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
เรือ่ง แนวเขตขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (เทศบาลนครเชยีงใหม)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมีหนังสือที่ มท 0890.2/439 ลงวันที่ 16 มกราคม 2550 ถึงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา ดวยจังหวัดเชียงใหมไดหารือมายังกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกรณีเทศบาล
นครเชียงใหมมีแนวเขตติดตอกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงอื่นและมีปญหาเกี่ยวกับที่ดินบางแปลงซึ่งมีบางสวนอยูใน
เขตเทศบาลนครและมีบางสวนอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นวาจะอยูในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล
นครเชียงใหมทั้งแปลงหรือไม โดยเทศบาลนครเชียงใหมมีความเห็นวา ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครเชียงใหม
พุทธศักราช 2478 มาตรา 5 บัญญัติวา “ที่ดินหรือโรงเรือนสิ่งปลูกสรางของผูใดเหลื่อมล้ำเขามาในเสนเขตที่กําหนดไวใน
มาตรา 4 แมแตสวนหนึ่งสวนใดใหถือวาที่ดินซึ่งติดตอเปนผืนเดียวกันนั้นหรือโรงเรือนนั้นอยูในเขตเทศบาลเต็มทุกสวน”
ดังนั้น ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางใด ๆ ที่อยูในเขตเทศบาลนครเชียงใหมเพียงสวนหนึ่งสวนใด จึงถือวาที่ดินซึ่งติดตอเปน
ผืนเดียวกันนั้นหรือสิ่งปลูกสรางนั้น ๆ อยูในเทศบาลเต็มทุกสวนตามความในมาตรา 5 ดังกลาว

จังหวัดเชียงใหมมีความเห็นวา เทศบาลนครเชียงใหมจัดตั้งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครเชียงใหม
พุทธศักราช 2478 ซึ่งไดบัญญัติมาตรา 5 ดังกลาวไว ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลนครเชียงใหม
จงัหวดัเชยีงใหม พ.ศ. 2526 โดยมไิดบญัญตัมิาตรา 5 ไว ดงันัน้ เทศบาลนครเชยีงใหมจงึนาจะมแีนวเขตตามทีบ่ญัญตัไิวใน
มาตรา 4 แหงพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2526 รวมทั้งแผนที่ทาย
พระราชกฤษฎีกาเทานั้น

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวา ถึงแมวาพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครเชียงใหม
พุทธศักราช 2478 จะกําหนดเขตของเทศบาลนครเชียงใหมไวอยางชัดเจนในมาตรา 4 ซึ่งตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลง
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เขตเทศบาลนครเชียงใหมตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2526
และมีบทบัญญัติในมาตรา 5 วา ที่ดินหรือโรงเรือนสิ่งปลูกสรางของผูใดเหลื่อมล้ำเขามาในเสนเขตที่กําหนดไวใน
มาตรา 4 แมแตสวนหนึ่งสวนใดใหถือวาที่ดินซึ่งติดตอเปนผืนเดียวกันนั้นหรือโรงเรือนสิ่งปลูกสรางนั้น ๆ อยูในเขตเทศบาล
เต็มทุกสวนก็ตาม แตเนื่องจากในภายหลังไดมีการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลขึ้น ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 4 ไดกาํหนดคาํนยิามวา ตาํบล หมายความถงึ ตาํบลตามกฎหมายวาดวย
กฎหมายลกัษณะปกครองทองท่ีที่อยูนอกเขตหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และในกรณีที่ตําบลใดมีพื้นที่อยูทั้งใน
และนอกเขตหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ใหหมายความถึงเฉพาะพื้นที่ที่อยูนอกเขตหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิน่ ดงันัน้ เมือ่องคการบรหิารสวนตาํบลมแีนวเขตทีก่าํหนดไวอยางชดัเจน และมอีาํนาจหนาทีภ่ายในเขตของตนเอง
ซึง่กฎหมายฉบบัดงักลาวใชบงัคบัหลงัพระราชบญัญตัจิดัตัง้เทศบาลนครเชยีงใหม พทุธศกัราช 2478 เทศบาลนครเชยีงใหม
จงึไมสามารถนาํความในมาตรา 5 แหงพระราชบญัญตัจิดัตัง้เทศบาลนครเชยีงใหม พทุธศกัราช 2478 มาใชบงัคบัในพืน้ทีข่อง
เทศบาลตําบลชางเผือก และองคการบริหารสวนตําบลชางเผือกอีกตอไป

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจึงขอหารือวาความเห็นของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นถูกตองหรือไม

คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที ่ 1) ไดพจิารณาขอหารอืดงักลาว โดยไดฟงคาํชีแ้จงของผแูทนกระทรวงมหาดไทย
(กรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ และจงัหวดัเชยีงใหม) และผแูทนเทศบาลนครเชยีงใหมแลวปรากฏขอเทจ็จรงิเพิม่เตมิวา นับแต
ที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลนครเชียงใหมโดยพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลนครเชียงใหมฯ ซึ่งทําให
ทีด่นิและโรงเรอืนสิง่ปลกูสรางบางแปลงตัง้อยทูัง้ในเขตเทศบาลนครเชยีงใหมและสภาตาํบลชางเผอืก จนกระทัง่ไดมกีารจดัตัง้
สภาตําบลชางเผือกเปนองคการบริหารสวนตําบลชางเผือก โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองคการ
บริหารสวนตําบล ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 นั้น เทศบาลนครเชียงใหมและสภาตําบลชางเผือกตางมิไดนําบทบัญญัติ
ซึ่งเปนบทสมมติทางกฎหมายในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครเชียงใหมฯ ที่วา “ที่ดินหรือโรงเรือน
สิ่งปลูกสรางของผูใดเหลื่อมล้ำเขามาในเสนเขตที่กําหนดไวในมาตรา 4 แมแตสวนหนึ่งสวนใด ใหถือวาที่ดินซึ่งติดตอเปน
ผืนเดียวกันนั้นหรือโรงเรือนสิ่งปลูกสรางนั้น ๆ อยูในเขตเทศบาลเต็มทุกสวน” มาใชบังคับกับที่ดินและโรงเรือนสิ่งปลูกสราง
ดังกลาวแตอยางใด

ในการพิจารณาคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) เห็นวามีประเด็นปญหาที่จะตองพิจารณาถึงผลใชบังคับ
ของพระราชกฤษฎกีาเปลีย่นแปลงเขตเทศบาลนครเชยีงใหม จงัหวดัเชยีงใหม พ.ศ. 2526 วาจะเปนการยกเลกิพระราชบญัญตัิ
จัดตั้งเทศบาลนครเชียงใหม พุทธศักราช 2478 ทั้งฉบับ หรือเปนการยกเลิกเฉพาะบทบัญญัติวาดวยเขตเทศบาล
นครเชียงใหมโดยบทบัญญัติมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครเชียงใหมฯ ยังคงมีผลใชบังคับอยูตอไป
ซึ่งการพิจารณาปญหาดังกลาวสมควรรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะอื่นดวย จึงขอใหเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาอาศัยอํานาจตามขอ 12 วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกาวาดวยการประชุมของ
กรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 จัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) กับคณะอื่น
ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาไดขอใหคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1)  และคณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที ่ 2) ประชมุปรกึษาหารอืรวมกนัเปนกรณพีเิศษ

คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมรวมกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 1 และคณะที่ 2) ไดพิจารณาขอหารือ
ดังกลาวแลวเห็นวา เมื่อไดมีการใชบังคับพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
พ.ศ. 2526 เพื่อกําหนดเขตเทศบาลนครเชียงใหมเสียใหม โดยพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลนครเชียงใหมฯ
มไิดมบีทบญัญตัเิพือ่ยกเลกิบทสมมตทิางกฎหมายในมาตรา 5 แหงพระราชบญัญตัจิดัตัง้เทศบาลนครเชยีงใหมฯ แตอยางใด
ดังนั้น เขตของเทศบาลนครเชียงใหมนอกจากจะเปนไปตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตฯ แลว
กรณทีีด่นิหรอืโรงเรอืนสิง่ปลกูสรางขององคการบรหิารสวนตาํบลชางเผอืกทีอ่ยใูนเขตเทศบาลนครเชยีงใหมแมเพยีงสวนหนึง่
สวนใด กต็องถอืวาทีด่นิซึง่ตดิตอเปนผนืเดยีวกนันัน้หรอืโรงเรอืนสิง่ปลกูสรางนัน้ ๆ อยใูนเขตเทศบาลนครเชยีงใหมเตม็ทกุสวน
ตามนัยแหงมาตรา 5 ดังกลาว
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อยางไรก็ตาม จากสภาพพื้นที่ตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ หากนําบทสมมติทางกฎหมายในมาตรา 5 มาบังคับใชกับ
ที่ดินหรือโรงเรือนสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวนตําบลชางเผือกที่เหลื่อมล้ำเขามาในเขตเทศบาลนครเชียงใหมแลว
องคการบรหิารสวนตาํบลชางเผอืกจะมพีืน้ทีส่วนใหญเปนปาสงวนแหงชาตแิละอทุยานแหงชาตอิยใูนความดแูลซึง่จะมผีลกระทบ
ตอรายไดขององคการบรหิารสวนตาํบลชางเผอืก และขดัตอความเปนจรงิเนือ่งจากปรากฏขอเทจ็จรงิวานบัแตไดมกีารเปลีย่นแปลง
เขตเทศบาลนครเชียงใหม โดยพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลนครเชียงใหมฯ ทั้งเทศบาลนครเชียงใหมและ
องคการบริหารสวนตําบลชางเผือกตางมิไดนําบทสมมติทางกฎหมายในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาล
นครเชียงใหมฯ มาใชบังคับกับที่ดินหรือโรงเรือนสิ่งปลูกสรางที่เหลื่อมล้ำเขามา ในเขตเทศบาลนครเชียงใหมแตอยางใดจึง
อาจกลาวไดวาทัง้เทศบาลนครเชยีงใหมและองคการบรหิารสวนตาํบลชางเผอืกตางยอมรบัแนวเขตของเทศบาลนครเชยีงใหม
ตามทีไ่ดมกีารเปลีย่นแปลงและกาํหนดพืน้ทีไ่วตามมาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎกีาเปลีย่นแปลงเขตเทศบาลนครเชยีงใหมฯ เทานัน้
ดังนั้น จึงสมควรที่กระทรวงมหาดไทยจะไดดําเนินการแกไขปญหาเรื่องนี้ใหตรงตอความเปนจริงที่ยอมรับกันโดยเรงออก
ประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 เพื่อกําหนดเขตของเทศบาลนครเชียงใหมเสียใหมใหชัดเจน
ตามพื้นที่ที่ทั้งเทศบาลนครเชียงใหม และองคการบริหารสวนตําบลชางเผือกตางยอมรับ โดยกําหนดมิใหนําบทสมมติทาง
กฎหมายในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครเชียงใหม พุทธศักราช 2478 มาใชบังคับเพื่อไมใหเปนปญหา
ในทางปฏบิตัอิกีตอไป

(ลงชือ่)     พรทพิย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมษายน 2550

 สามารถดขูอมลูเพิม่เตมิไดที ่ www.krisdika.go.th
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การประหยัดพลังงาน เริ่มตนตั้งแตวิธีงาย ๆ ทำไดดวยตัวคุณเอง ยิ่งใชอยางถูกวิธี ยิ่งประหยัด และประหยัดมากขึ้น
เมื่อมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงบาง
ÃÐººáÊ§ÊÇ‹ Ò§ÃÐººáÊ§ÊÇ‹ Ò§ÃÐººáÊ§ÊÇ‹ Ò§ÃÐººáÊ§ÊÇ‹ Ò§ÃÐººáÊ§ÊÇ‹ Ò§

1. ปดหลอดไฟบางบริเวณใหเร็วกวาที่เคยปฏิบัติ
2. อยาเปดไฟทิ้งไวเมื่อไมมีคนอยู
3. ลดจำนวนหลอดไฟในบริเวณที่อาศัยแสงธรรมชาติได
4. อยาใชหลอดไฟที่ไมไดมาตรฐาน
 - หลอดไส 100 วตัต ถาเปดทิง้ไววนัละ 1 ชัว่โมง 1 ลานหลอด สิน้เปลอืงคาไฟเดอืนละ 9 ลานบาท
- หลอดผอม 36 วตัต ถาเปดทิง้ไววนัละ 1 ชัว่โมง 1 ลานหลอด สิน้เปลอืงคาไฟเดอืนละ  4.41 ลานบาท หรอืปละ  49.7  ลานบาท

ที่มา : กระทรวงพลังงาน http://www.energy.go.th/th/knowledgeDetail.asp?id=102
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            ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  

กำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการมอบอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือดำเนินการอื่นใด
ทีผ่ดูำรงตำแหนงใดจะพงึปฏบิตัหิรอืดำเนนิการตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ คำสัง่ หรอืมตคิณะรฐัมนตรี

เลม 124 ตอน 84 ก วนัทีป่ระกาศ 22 พฤศจกิายน 2550 หนา 1

 ⌫ ⌦⌫ ⌦⌫ ⌦⌫ ⌦⌫ ⌦
          

ยกเวนคาธรรมเนยีมใบอนญุาตทำงานใหแกคนตางดาวสญัชาตลิาวและกมัพชูา ซึง่ไดรบัอนญุาตใหทำงานแลว และผานการพสิจูน
สญัชาต ิและไดรบัอนญุาตใหอยใูนราชอาณาจกัร ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมอืง ทัง้นี ้ เฉพาะชวงเวลาทีใ่บอนญุาตทำงานเดมินัน้ยงัไมสิน้อายุ

เลม 124 ตอน 76 ก วนัทีป่ระกาศ 1 พฤศจกิายน 2550 หนา 4

 ⌫⌫  ⌫⌫  ⌫⌫  ⌫⌫  ⌫⌫  

กำหนดเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ และเครื่องหมายตาง ๆ ของรถยนตรับจาง อัตราคาจาง และกำหนดใหรถยนตรับจาง
ตองใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิงหรือที่ใชรวมกันกับการใชน้ำมันเชื้อเพลิง

เลม 124 ตอน 76 ก วนัทีป่ระกาศ 1 พฤศจกิายน 2550 หนา 6

            ⌫⌫  ⌫⌫  ⌫⌫  ⌫⌫  ⌫⌫  

เพิ่มเติมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมและสาขาวิศวกรรมเคมีเปนวิชาชีพวิศวกรรม รวมทั้งวิชาชีพวิศวกรรมเดิม ไดแก
สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา และวิศวกรรมอุตสาหการ เปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เลม 124 ตอน 86 ก วนัทีป่ระกาศ 30 พฤศจกิายน 2550 หนา 4

                   ⌫       ⌫       ⌫       ⌫       ⌫
⌦⌫ ⌦⌫ ⌦⌫ ⌦⌫ ⌦⌫ 

ประกาศแจงจำนวนราษฎรทั้งหมด และจำนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ของแตละจังหวัด

เลม 124 ตอน 76 ก วนัทีป่ระกาศ 1 พฤศจกิายน 2550 หนา 15

                                     
⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  

กำหนดแบบหลักฐานการรับบริจาคของพรรคการเมืองและหลักเกณฑ วิธีการเปดเผยชื่อผูบริจาค
เลม 124 ตอน 84 ก วนัทีป่ระกาศ 22 พฤศจกิายน 2550 หนา 13




⌫*

*   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.ratchakitcha.soc.go.th
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“คูมือสะกดใจคน” เลมนี้ เปนเคล็ดวิธีทางจิตวิทยาวาดวยการชักจูง และเปลี่ยนแปลง
จติใจของคน หรอืการควบคมุสถานการณตาง ๆ ทีผ่อูานสามารถเรยีนรแูละนำไปประยกุตใชในชวีติจรงิ

คุณเคยถูกหลอก หรือถูกเอารัดเอาเปรียบบางไหม?
เคยรสูกึวาบางครัง้ไมมใีครยอมรบัฟง และรวมมอืกบัคณุอยางทีค่วรจะเปนบางหรอืเปลา?
หากคุณตองการเปนผูที่สามารถควบคุมสถานการณตาง ๆ ถึงเวลาแลวที่คุณจะไดเรียนรู

วธิปีฏบิตัจิากหนงัสอื เลมนี้
หนังสือคูมือสะกดใจคน เขียนโดย ดร.เดวิด เจ. ไลเบอรแมน และแปลเปนภาษาไทยโดย

พัชรี เกรเฮม เปนหนังสือแนวจิตวิทยาในการควบคุมพฤติกรรมมนุษย ดร.เดวิด เจ. ไลเบอรแมน
ไดแนะนำวธิทีีจ่ะทำใหผอูืน่รสูกึชอบและรกัคณุ หรอืคดิวาคณุเปนคนสำคญั รสูกึประทบัใจเมือ่พบเจอกนั
ครั้งแรก การทำใหผูอื่นทำตามที่คุณแนะนำ ยกโทษใหคุณ การบอกขาวรายโดยไมทำใหใครเสียใจ
การทวงเงินหรือของที่ถูกยืมไปโดยไมใหเกิดการทะเลาะเบาะแวงกัน การทำใหผูอื่นพูดอยางที่คิด
จริง ๆ ไมโกหกหลอกลวงคุณ และชวยเหลือคุณ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับทางจิตวิทยาของ
ความเปนผูนำที่จะทำใหชีวิตคุณงายขึ้น ไดเรียนรูวิธีเผชิญกับสถานการณที่นาอึดอัดใจ เพียงเทานี้
คุณก็สามารถมีความสุขกับชีวิตใหมที่คุณเปนผูกำหนดชะตาชีวิตไดดวยตัวคุณเอง



David J. Lieberman, PH.D. เปนนักจิตวิทยาชาวสหรัฐอเมริกา
และเปนผูเชี่ยวชาญดานพฤติกรรมมนุษย งานเขียนของเขาไดรับการตีพิมพ
มาแลวมากกวา 20 ภาษาทัว่โลก ดร.เดวดิ เจ. ไลเบอรแมน จบการศกึษาระดบั
ปริญญาเอก ดานจิตวิทยา และไดคนพบเทคนิคดานพฤติกรรมศาสตร
ที่รัฐบาลและบริษัทตาง ๆ ในกวา 20 ประเทศทั่วโลกนำไปประยุกตใช
อยางแพรหลาย

¤‹ÙÁ×ÍÊÐ¡´ã¨¤¹¤‹ÙÁ×ÍÊÐ¡´ã¨¤¹¤‹ÙÁ×ÍÊÐ¡´ã¨¤¹¤‹ÙÁ×ÍÊÐ¡´ã¨¤¹¤‹ÙÁ×ÍÊÐ¡´ã¨¤¹
Get Anyone to Do AnythingGet Anyone to Do AnythingGet Anyone to Do AnythingGet Anyone to Do AnythingGet Anyone to Do Anything
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กันยณี

สวสัดเีจา ไปไหนไปกนั ขอพาทกุทานไปสมัผสัความหนาวกนัตอทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ซึง่นบัเปนเมอืงใหญทีม่คีวามสำคญัทางเศรษฐกจิของ
ภาคเหนอื ทัง้ยงัเปนเมอืงทีร่วบรวมศลิปกรรม โบราณวตัถ ุตลอดจนวฒันธรรมดัง้เดมิ ทีส่ำคญัจงัหวดัเชยีงใหมเคยเปนสถานทีส่ำหรบัสงัคายนา
พระไตรปฎกเมื่อพุทธศักราช 2020 หรือกวา 530 ปมาแลว ซึ่งปรากฏใหเห็นในตราสัญลักษณประจำจังหวัดที่มีรูปชางเผือกหันหนาตรง
ในเรอืนแกว ซึง่ชางหมายถงึ ชางทีเ่จาผคูรองนครเชยีงใหม นำนอมเกลาฯ ถวายพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลานภาลยั และไดขึน้ระวางเปน
ชางเผอืกเอกในรชักาลพระองค สวนเรอืนแกวกห็มายถงึ ดนิแดนทีพ่ระพทุธศาสนาไดมาตัง้มัน่เจรญิรงุเรอืง

ภูมิประเทศสวนใหญของจังหวัดเชียงใหมเปนปาละเมาะและภูเขา มีที่ราบอยูตอนกลางตามสองฟากฝง
แมน้ำปง เชียงใหมหางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 750 กิโลเมตร สามารถเดินทางไดโดยรถยนต

รถโดยสารประจำทาง รถไฟ และเครื่องบิน สถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ ไดแก
อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ ดอยอินทนนท ดอยอางขาง ออบหลวง หวยน้ำดัง
ปางชางแมสา และสวนสัตวเชียงใหม รวมทั้งวัดวาอารามที่สำคัญและนาสนใจ
อกีหลายแหง เชน วดัพระสงิห วดัสวนดอก เปนตน  สวนของฝากของทีร่ะลกึทีข่ึน้ชือ่
ของเชียงใหม ไดแก รมกระดาษสา ผาไทย ไมแกะสลัก เครื่องปนดินเผา
เครือ่งจกัรสาน เครือ่งเงนิ เครือ่งเขนิ และประเภทอาหาร ไดแก แหนม หมยูอ ไสอัว่
น้ำพรกิหนมุ เปนตน

ในปนีท้างจงัหวดัเชยีงใหมจะจดังานเทศกาลรมบอสราง ครัง้ที ่ 25 ระหวางวนัที ่ 18-20 มกราคม 2551
ณ หมูบานบอสรางและหมูบานตนเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม มกีารแสดงและจำหนายผลติภณัฑตาง ๆ
ทีท่ำจากกระดาษสา โดยเฉพาะรมบอสราง การแสดงศลิปวฒันธรรมลานนา ขบวนแหรถประดับ แมหญิงขี่รถถีบกางจอง
การประกวดธิดารมบอสราง การประกวดแตงรานดวยรม การประกวดงานหัตถกรรมรมและกระดาษสา
และการจดัเลีย้งอาหารแบบขนัโตก เปนตน

ฉบบัหนาพลาดไมได พบกบังานประเพณมีหกรรมหนุฟางนก จงัหวดัชยันาท

“´ÍÂÊØà·¾à»š¹ÈÃÕ »ÃÐà¾³Õà»š¹Ê§‹Ò“´ÍÂÊØà·¾à»š¹ÈÃÕ »ÃÐà¾³Õà»š¹Ê§‹Ò“´ÍÂÊØà·¾à»š¹ÈÃÕ »ÃÐà¾³Õà»š¹Ê§‹Ò“´ÍÂÊØà·¾à»š¹ÈÃÕ »ÃÐà¾³Õà»š¹Ê§‹Ò“´ÍÂÊØà·¾à»š¹ÈÃÕ »ÃÐà¾³Õà»š¹Ê§‹Ò
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 ⌫    ⌫    ⌫    ⌫    ⌫   
จติมทีีเ่กดิ 6 ที ่เรยีกวา “วตัถ ุ6” เปนรปู 6 รปู คอื
จักขุปสาทรูป เปนทีเ่กดิของ จกัขวุญิญาณ จติเหน็ในขณะนี้
โสตปสาทรูป เปนที่เกิดของ โสตวิญญาณ จิตไดยินในขณะนี้
ฆานปสาทรูป เปนทีเ่กดิของ ฆานวญิญาณ จติทีไ่ดกลิน่
ชิวหาปสาทรูป เปนทีเ่กดิของ ชวิหาวญิญาณ จติทีล่ิม้รส
กายปสาทรูป ที่ซึมซาบอยูทั่วรางกาย เปนที่เกิดของ กายวิญญาณจิต ในขณะที่รูสิ่งที่กระทบสัมผัส ซึ่งเย็นบาง

หรอืรอนบาง หรอืออนบาง หรอืแขง็บาง
หทยวัตถุ เปนวตัถทุี ่6 เปนทีเ่กดิของ จติอืน่ ๆ นอกจากนี้

⌫⌦  ⌫⌫⌦  ⌫⌫⌦  ⌫⌫⌦  ⌫⌫⌦  ⌫
เฉย ๆ กเ็ปนจติ ถาไมมจีติกเ็ฉยไมได แตวาความรสูกึเฉย ๆ นัน้ เปนเวทนาเจตสกิทีเ่กดิกบัจติ จติเปนแตเพยีงสภาพทีเ่ปนใหญ
เปนประธานในการร ูและมเีจตสกิ 52 ประเภท เจตสกิรอูารมณดวย จติเปนสภาพรเูปนใหญเปนประธาน เปนมนนิทรยี

               
จิตจะสงบไดเมื่อมีปญญา เพราะวาความสงบไมใชอยูคนเดียว แตความสงบเปนขณะที่จิตใจไมมีโลภะ ไมมีโทสะ อกุศลใด ๆ
และพรอมกันนั้น ถาการอบรมเจริญสมถภาวนาใหสงบขึ้น ตองประกอบดวยปญญา

 ⌦  ⌦  ⌦  ⌦  ⌦ 
คำถามทีว่าธรรมทัง้หลายไมควรยดึถอื ฟงดดู ีแตทำไดอยางไร เพราะวาถาไมมปีญญาแลว ตองยดึถอืแนนอน จะบอกวาไมควร
แตวาถาไมมปีญญาแลวกย็งัตองยดึถอื ดวยเหตนุีพ้ระผมูพีระภาคจงึไดทรงแสดงธรรม เพือ่ใหผฟูงเกดิปญญา ความเหน็ทีถ่กูตอง
และปญญานั้นเองก็จะละความยึดถือได แตถาปญญายังไมเกิด ไมฟง ไมศึกษา ไมเขาใจสภาพธรรม ก็ยอมยังคงยึดถือตอไป


