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บทความ/ขอความ หรอืความเหน็ใด ๆ ทีป่รากฏใน “สลค.สาร”
เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และคณะทำงานฯ ไมจำเปนตองเห็นพองดวย
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สวัสดีคะ  เดือนตุลาคมถือไดวาเปนเดือนสำคัญมาก
อีกเดือนหนึ่ง เพราะวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกป คือ “วันปยมหาราช”
ซึง่เปนวนัคลายวนัสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยหูวั
ซึ่งทรงเปนที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย พระองคทรงพัฒนาการศึกษา
การทหาร การสือ่สาร การรถไฟ ของชาต ิและทรงโปรดใหมกีารเลกิทาส
โดยมิไดมีการเสียเลือดเนื้อ

สลค.สาร ฉบับเดือนตุลาคม มีเรื่องเดนที่นาสนใจหลายเรื่อง
ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ คอลัมนพิเศษ เรื่อง “ความรูเกี่ยวกับกระบวนการ
ตรากฎหมาย” ที่จะชวยใหผูอานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสนอ
รางกฎหมายไดอยางละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ขอเชิญชวนใหผูอานทุกทานพลิกไปที่คอลัมนมติ
คณะรฐัมนตรทีีส่ำคญั เนือ่งจากมมีตคิณะรฐัมนตรทีีน่าสนใจถงึ 4 เรือ่ง
คือ การยกเลิกหรือปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของ
หนวยงานตาง ๆ มาตรการเบิกจายงบประมาณของแผนงานที่สำคัญ
ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2550 การปรับปรุง
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและการใหสัมภาษณ
ตอสือ่มวลชน และการปรบัปรงุมตคิณะรฐัมนตรเีกีย่วกบัเรือ่ง มาตรการ
สลับเวลาทำงานของหนวยงานของรัฐเพื่อแกไขปญหาจราจร

ธรรมชาตขิองลกูนองยอมตองการคำชมจากหวัหนาเปนธรรมดา
 เพราะถอืวาเปนการใหกำลงัใจกนั แตคอลมันคดิกลม ๆ  นำเสนอเรือ่งราว
ในอีกมุมหนึ่งวาการชมลูกนองอาจเปนการ ฆา  ลูกนองในทางออม
คดิกลม ๆ จงึเสนอเรือ่ง “ชมอยางไรจงึไมเปนการฆาลกูนอง”
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ชือ่ - ชือ่สกลุ นายสรุชยั  ภปูระเสรฐิ
ตำแหนงปจจุบัน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
วนั เดอืน ปเกดิ 1 กมุภาพนัธ 2494  ปจจบุนัอาย ุ56 ป

ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา 2498 - 2502 โรงเรียนอรุโณทัย  ลำปาง
มัธยมศึกษา 2502 - 2508 โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง

2508 - 2510 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
อุดมศึกษา 2510 - 2514 นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

1 กมุภาพนัธ - หลกัสตูร “นบส. 1” รนุที ่19
18 สงิหาคม 2538

อืน่ ๆ 2542 - 2543 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 42
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

ประวัติการรับราชการที่สำคัญ
16 สงิหาคม 2519 นิติกร ระดับ 3 กองนิติธรรม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
1 ตลุาคม 2528 หัวหนางานกฎหมาย
29 ธนัวาคม 2529 เลขานุการเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
3 พฤษภาคม 2531 ผูชวยผูอำนวยการกองนิติธรรม
15 ตลุาคม 2533 ผูอำนวยการกองนิติธรรม
1 ธนัวาคม 2536 ผูอำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี
14 กรกฎาคม 2538 ผูอำนวยการสำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี
5 มนีาคม 2540 ผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
1 ตลุาคม 2544 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ
ประถมาภรณมงกุฎไทย พ.ศ. 2539
ประถมาภรณชางเผือก พ.ศ. 2542
มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2545

ตำแหนงหนาทีอ่ืน่ ๆ
♦ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
♦ กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1
♦ เลขานุการคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
♦ ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประสานงานดานนิติบัญญัติของรัฐบาล
♦ รองประธานคณะกรรมาธิการการคุมครองผูบริโภค
♦ คณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 6

นายสรุชยั  ภปูระเสรฐิ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

แนะนำเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (คนใหม)
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ก


ฎหมาย คือ ขอกำหนดหรือขอบังคับใหบุคคลตองปฏิบัติตาม  หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจะตองไดรับโทษ
ตามที่กฎหมายนั้นบัญญัติไว การบัญญัติกฎหมายขึ้นมาถือไดวาเปนการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ดังนั้น

การบัญญัติกฎหมายเพิ่มขึ้นก็คือการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลมากขึ้น ในสมัยกอน มนุษยใชจารีตประเพณีในการควบคุมสังคม
เนื่องจากจำนวนประชากรมีนอย แตในปจจุบัน เมื่อประชากรมีจำนวนมากขึ้น จึงจำเปนตองมีกฎหมายมาเปนกรอบสำหรับ
ควบคุมสังคม ซึ่งกฎหมายตองมีความชัดเจนและใหความเสมอภาคตอบุคคลทุกคน

กฎหมายแบงออกเปนหลายประเภท ดงันี้
1. รัฐธรรมนูญ
2. พระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
3. พระราชกำหนด
4. พระราชกฤษฎีกา
5. อืน่ ๆ ไดแก กฎกระทรวง ระเบยีบ ประกาศ และขอบงัคบั

ทัง้นี ้นกัวชิาการบางทานใหความเหน็วา กฎกระทรวง ระเบยีบ ประกาศ และขอบงัคบันัน้ไมถอืเปนกฎหมาย จงึใหเรยีกกฎหมายเหลานีว้า
อนบุญัญตัิ


การเสนอรางกฎหมายแตละประเภทจะมีรายละเอียดที่แตกตางกัน ซึ่งในที่นี้จะกลาวถึงการเสนอรางพระราชบัญญัติ

เนื่องจากมีรายละเอียดมาก และครอบคลุมถึงกระบวนการเสนอกฎหมายประเภทอื่น ๆ
1. ผูมีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติ

รางรฐัธรรมนญูฉบบัทีจ่ะประกาศใชในป พ.ศ. 2550 กำหนดให
1.1 รางพระราชบัญญัติ

ผูมีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติ คือ
1) คณะรัฐมนตรี สามารถเสนอรางพระราชบัญญัติไดทุกเรื่อง
2) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จำนวนไมนอยกวา 20 คน ทั้งนี้หากตองการเสนอรางพระราชบญัญตัทิีเ่กีย่วกบั

การเงิน จะตองมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี
3) ศาลหรือองคกรอิสระ สามารถเสนอกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับองคกรของตนเองได

* สรุปจากการบรรยายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เรื่อง ความรูเกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมายและ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี โดย รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางโฉมศรี อารยะศิริ) เมื่อวันจันทรที่ 16 กรกฎาคม
2550 เวลา 09.00- 11.30 น. ณ หองประชมุคณะรฐัมนตร ีสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี

⌫
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4) ผมูสีทิธเิลอืกตัง้ ไมนอยกวา 10,000 คน สามารถเขาชือ่เสนอรางพระราชบญัญตัไิดเฉพาะเรือ่งทีเ่กีย่วของกบัสทิธิ
เสรภีาพของประชาชนและแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐั ซึง่เดมิรฐัธรรมนญูฉบบั พ.ศ. 2540 ไดกำหนดไว 50,000 คน แตรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมไดลดจำนวนลงมา เพื่อใหประชาชนสามารถเสนอรางพระราชบัญญัติไดงายขึ้น เนื่องจากที่ผานมาการรวบรวมรายชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งใหไดครบจำนวน 50,000 คน นั้น ทำไดยากในทางปฏิบัติ และการลดจำนวนผูรวมเสนอรางกฎหมายลงจะทำให
สามารถตรวจสอบไดงายวาบุคคลนั้นมีตัวตนจริง

1.2 รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (Organic Law) คือกฎหมายประเภทหนึ่งที่อธิบายความเพื่อประกอบ

เนื้อความในรัฐธรรมนูญใหสมบูรณ  ตามที่รัฐธรรมนูญมอบหมายและกำหนดใหมีขึ้น  โดยถือวามีความสำคัญในฐานะที่เปน
สวนขยายของรฐัธรรมนญู เชน รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง เปนตน โดยผูมีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ไดแก

1) คณะรัฐมนตรี สามารถเสนอรางพระราชบัญญัติไดทุกเรื่อง
2) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จำนวนไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือ สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรรวมกับสมาชิกวุฒิสภา จำนวนไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งสองสภา สามารถเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญทุกเรื่องตามที่มีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ

3) ศาลและองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สามารถเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได เฉพาะเรื่อง
ที่เกี่ยวกับองคกรนั้น

2. การเสนอรางพระราชบัญญัติตอคณะรัฐมนตรี
รางพระราชบัญญัติที่สวนราชการเสนอตอคณะรัฐมนตรีจะมีสองลักษณะ คือ รางพระราชบัญญัติที่เปนการเสนอใหมี

กฎหมายใหม และรางพระราชบัญญัติที่เปนการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยูกอนแลว แตจำเปนตองมีการปรับปรุงแกไขในการเสนอ
รางพระราชบัญญัติสวนราชการจะตองจัดทำเอกสารเพิ่มเติมจากการเสนอเรื่องทั่วไป ดังนี้

2.1 คำชีแ้จงความจำเปนในการตรากฎหมาย (Checklist  10 ประการ)
2.2 เอกสารสรุปสาระสำคัญของรางพระราชบัญญัติ
2.3 รายละเอยีดเนือ้หาของกฎหมายในประเดน็ทีม่กีารแกไข เพิม่เตมิหรอืปรบัปรงุ ซึง่ตองจดัทำเปนตารางเปรยีบเทยีบ

เนือ้หาสาระทีแ่ตกตางกนัระหวางรางกฎหมายเดมิและรางกฎหมายใหมทีม่กีารแกไขปรบัปรงุเปนรายประเดน็
2.4 รางพระราชบัญญัติ หรือในกรณีที่ไมจัดทำรางพระราชบัญญัติ จะตองมีรายละเอียดของหลักการและสาระสำคัญ

ที่จะใหมีในพระราชบัญญัตินั้น



คำชีแ้จง
ความจำเปน
ในการตรา
กฎหมาย

(Checklist
10 ประการ

  

สรุป
สาระสำคญั

ตาราง
เปรยีบเทยีบ
กรณแีกไข
เพิม่เตมิหรอื
ปรบัปรงุ

จดัทำราง/
ไมจดัทำรางตองระบุ
-  หลกัการและ
   สาระสำคญั
-  กรณแีกไขกฎหมาย
   ตองเปรยีบเทยีบ
   หลกัการและสาระ
   สำคญัของกฎหมาย
    ปจจบุนักบัทีเ่สนอใหม



การเสนอรางกฎหมายอื่น (อนุบัญญัติ)
ใหทำตาม 2, 3 และจดัทำรางดวย
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กระบวนการตราพระราชบญัญตั ิประกอบดวย 3 ขัน้ตอนหลกั ไดแก ขัน้ตอนของฝายบรหิาร ขัน้ตอนของฝายนติบิญัญตั ิและ
ขั้นตอนของการทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและการประกาศพระราชบัญญัติลงในราชกิจจานุเบกษา

1. ขั้นตอนของฝายบริหาร
กระบวนการตราพระราชบัญญัติเริ่มจากการที่สวนราชการเจาของเรื่องสงรางพระราชบัญญัติมายังสำนักเลขาธิการ

คณะรฐัมนตร ี (สลค.) เพือ่ใหคณะรฐัมนตรพีจิารณา เมือ่ไดรบัเรือ่งแลว สลค. จะดำเนนิการวเิคราะหเรือ่ง และพจิารณาขอความเหน็จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเมื่อไดรับความเห็นเรียบรอยแลว สลค. จะทำ
บันทึกเสนอนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจสั่งการ
พิจารณาวาควรเสนอใหคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (คกก.) พิจารณารับหลักการ ทั้งนี้ เนื่องจาก
สถานการณป จจุบัน เปนป จจั ย เ ร ง ให กระบวนการตรากฎหมาย
ตองเปนไปอยางรวดเรว็ยิง่ขึน้ สลค. อาจทำบนัทกึเสนอนายกรฐัมนตร ีหรอื
รองนายกรัฐมนตรีควบคูไปกับการขอความเห็นจากสวนราชการ

เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการของรางกฎหมายดังกลาว
แลว สลค. จะสงเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)
เพื่อดำเนินการตรวจพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะไมมีการกำหนด
ระยะเวลาที่จะตองตรวจรางกฎหมายใหแลวเสร็จที่ชัดเจน และเมื่อ
สคก. ตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติเรียบรอยแลว และไมมีการแกไข
ในสาระสำคัญ ก็จะสงรางพระราชบัญญัติดังกลาวไปยังสวนราชการ
ที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นจึงสงเรื่อง
กลับมายัง สลค. เพื่อสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
(ปสส. หรอื whip) ซึง่มหีนาทีป่ระสานงานและตดิตามภาพรวมรางกฎหมาย
ที่จะเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา ดำเนินการพิจารณาความเหมาะสม
ของรางพระราชบัญญัตินั้น ๆ กอนเสนอสภาตอไป รวมทั้งประสานงาน
เพื่ อจัด เรื่ อง เข าในวาระการประชุมสภาผู แทนราษฎรและแจงให
คณะรฐัมนตรทีราบ จากนัน้นายกรฐัมนตรจีะเปนผลูงนามในหนงัสอืนำเรือ่ง
เขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร (ส.ผ.)

ในกรณีที่ สคก. พิจารณาแกไขหลักการหรือสาระสำคัญ
ของรางพระราชบัญญัติดังกลาว สคก. จะตองถามความเห็นจากสวนราชการที่เกี่ยวของและเสนอรางพระราชบัญญัติฉบับนั้นให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบใหสงรางพระราชบัญญัติดังกลาวให ปสส. พิจารณา หรือมีมติให
สคก. ตรวจสอบรางกฎหมายอีกครั้งก็ได

2. ขั้นตอนของฝายนิติบัญญัติ
เมื่อประธานสภาผูแทนราษฎรไดรับรางกฎหมายก็จะบรรจุระเบียบวาระเปนการประชุมวาระที่ 1 ซึ่งจะเปน

การพจิารณาในหลกัการของกฎหมายวาเปนทีย่อมรบัไดหรอืไม และเมือ่ ส.ผ. รบัหลกัการแลวกจ็ะตัง้คณะกรรมาธกิารขึน้ เพือ่พจิารณา
แปรญัตติในรายละเอียด ทั้งนี้ สภาอาจเสนอใหมีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณารางกฎหมายกอน เพื่อเสนอขอคิดเห็นตอสภา
กอนที่จะมีการลงมติรับหลักการ หรือใชที่ประชุมใหญเปนคณะกรรมาธิการ (คณะกรรมาธิการเต็มสภา) ก็ได เมื่อคณะกรรมาธิการ
พิจารณาเสร็จแลว จะสงใหสภาพิจารณาในวาระที่ 2 ซึ่งเปนการพิจารณาเนื้อหาสาระเปนรายมาตรา รวมถึงชื่อรางพระราชบัญญัติ
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และคำปรารภโดยพจิารณาเรยีงลำดบัตามมาตราจนจบแลวจะพจิารณาวาระที ่ 3 เปนการลงคะแนนวาจะเหน็ชอบรางพระราชบญัญตันิัน้
หรือไม ในกรณีที่ ส.ผ. มีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัตินั้น ก็จะดำเนินการสงเรื่องตอไปใหวุฒิสภา (ส.ว.) พิจารณา ซึ่งจะมีขั้นตอน
การพจิารณาเปน 3 วาระเชนเดยีวกบั ส.ผ. ผลการพจิารณาของวฒุสิภา สามารถแบงออกเปน 3 กรณี

2.1 วฒุสิภามมีตเิหน็ชอบรางพระราชบญัญตั ิ วฒุสิภาจะแจงใหสภาผแูทนราษฎรทราบ และสงรางพระราชบญัญตัิ
มายงั สลค.

2.2 วุฒิสภามีมติไม เห็นชอบราง
พระราชบัญญัติ ใหยับยั้งไวและสงคืนสภาผูแทนราษฎร
ในกรณทีีเ่ปนรางพระราชบญัญตัทิัว่ไปทีถ่กูยบัยัง้ไวเมือ่พน
180 วัน สภาผูแทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหมได
แต ถ า เป น ร า งพระราชบัญญัติ เ กี่ ย วด วยการ เ งิ น
สภาผูแทนราษฎรอาจยกขึ้นพิจารณาใหมไดทันที

2.3 วุ ฒิ ส ภ า มี ม ติ ใ ห แ ก ไ ข ร า ง
พระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติจะถูกสงกลับไปยัง
ส.ผ. ถา ส.ผ. เหน็ชอบกจ็ะสงเรือ่งมาให สลค. ดำเนนิการ
ตอไป ในกรณีที่ ส.ผ. ไมเห็นชอบ แตละสภาจะมีการตั้ง
คณะกรรมาธิการรวมกันเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติ
นั้น เมื่อคณะกรรมาธิการรวมไดพิจารณาเสร็จแลว
จงึสงเรือ่งให ส.ผ. และ ส.ว. ตอไป ถาทัง้ 2 สภาเหน็ชอบ
กจ็ะดำเนนิการสงรางพระราชบญัญตัใิห สลค. ดำเนนิการ
เพือ่ประกาศใชบงัคบัเปนกฎหมายตอไป ในกรณทีีส่ภาใดสภาหนึง่มมีตไิมเหน็ชอบ รางพระราชบญัญตัจิะถกูยบัยัง้ไวและ ส.ผ. จะยกขึน้
พิจารณาใหมไดโดยดำเนินการเชนเดียวกับกรณีที่ 2

3. ขั้นตอนการทูลเกลาฯ และการประกาศพระราชบัญญัติในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ สลค. ไดรับเรื่องจากสภาแลว
จะจัดพิมพรางพระราชบัญญัติ และยกรางหนังสือทูลเกลาฯ เพื่อใหนายกรัฐมนตรีลงนาม และรับสนองพระบรมราชโองการ จากนั้น
จึงสงรางพระราชบัญญัติใหสำนักราชเลขาธิการ (สรล.) เพื่อดำเนินการทูลเกลาฯ ถวาย และเมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแลว สลค.
จึงประกาศในราชกิจานุเบกษา และแจงผูเกี่ยวของตอไป


   

คอื หลกัเกณฑซึง่ผทูีเ่กีย่วของควรคำนงึถงึ เพือ่พจิารณาวารางพระราชบญัญตัฉิบบันัน้มคีวามจำเปน และมผีลกระทบเพยีงใด
หลักเกณฑดังกลาว มีดังนี้

1. วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ เปนหลักเกณฑเพื่อใหพิจารณาวาหลักการในการเสนอรางกฎหมายใหมคืออะไร
มคีวามจำเปนมากนอยเพยีงใด มขีอขดัของอยางไรทีต่องใหมกีฎหมายฉบบันี ้รวมทัง้มทีางเลอืกอืน่อกีหรอืไมนอกจากการ
มกีฎหมายใหม

2. ใครเปนผูทำภารกิจ เปนหลักเกณฑเพื่อใหพิจารณาวา ควรใหผูใดเปนผูรับผิดชอบหรือกำกับการบังคับใชกฎหมายนี้
โดยคำนึงถึงการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนสำคัญ

3. ความจำเปนในการตรากฎหมาย เปนหลักเกณฑเพื่อใหพิจารณาวาหากไมมีกฎหมายฉบับนี้จะมีผลอยางไร และมี
ทางเลือกอื่นนอกจากการตรากฎหมายขึ้นมาใหมหรือไม และถาจำเปนตองมีกฎหมายควรเปนกฎหมายระดับใด จำเปน
หรือไมที่ตองเปนพระราชบัญญัติ รวมถึงการกำหนดอายุเวลากฎหมายและระบบควบคุม/โทษ/มาตรการการปกครอง
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มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่ 29 สงิหาคม 2549 กำหนดหลกัเกณฑทัว่ไปในการเสนอรางกฎหมายไว สรปุได ดงันี้
1. หลักการและเหตุผลรางพระราชบัญญัติตองกำหนดขอบเขตใหชัดเจนและสอดคลองกับเนื้อหาของรางกฎหมาย
2. ตองไมมีบทยกเวนภาษีอากรในรางกฎหมายที่ไมใชกฎหมายภาษีอากร
3. รางกฎหมายที่เพิ่มเติมวัตถุประสงค อำนาจ และวงเงินกูของรัฐวิสาหกิจ ตองเสนอแผนงานหรือโครงการในการดำเนิน

ธุรกิจและฐานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดวย
4. ไมควรมีบทที่ใหอำนาจคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติหรือเห็นชอบเรื่องตาง ๆ เกินความจำเปนหรือใหนายกรัฐมนตรี

เปนประธานคณะกรรมการใดโดยไมจำเปน
5. ควรกำหนดระยะเวลาการบังคับใชกฎหมายใหแนนอนและเมื่อพนกำหนดแลวจะใหใชบังคับตอไปตองเสนอราง

กฎหมายใหม เพื่อใหมีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ
6. รางกฎหมายที่มีบทกำหนดโทษในกรณีที่เปนความผิดเล็กนอย และมีโทษปรับ ควรใหใชมาตรการบังคับทางปกครองแทน

เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินคดีในชั้นศาล
7. การจัดตั้งองคการมหาชนหรือหนวยงานในกำกับ ตองระบุสถานะการเปนองคการมหาชน และสงเรื่องใหสำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพิจารณากอนเสนอคณะรัฐมนตรี

4. ความซ้ำซอนของกฎหมาย เปนหลักเกณฑเพื่อใหพิจารณาวามีกฎหมายอื่นบัญญัติไวแลวหรือไม หากมีควรแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายฉบบัเดมิ แตหากจำเปนตองบญัญตักิฎหมายขึน้ใหม กจ็ำเปนตองใหสอดคลองกนั

5. ภาระตอบุคคลและความคุมคา เปนหลักเกณฑเพื่อใหคำนึงถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งพิจารณาวาจะเปนการจำกัด
สิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือไม ประชาชนและสังคมไดอะไรจากกฎหมายฉบับนี้ และคุมคาที่จะดำเนินการหรือไม

6. ความพรอมของรัฐ เปนหลักเกณฑเพื่อใหคำนึงถึงกำลังคน งบประมาณ รวมถึงความรูและความพรอมของเจาหนาที่
เพื่อใหเกิดการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ

7. หนวยงานที่รับผิดชอบ เปนหลักเกณฑเพื่อใหคำนึงถึงความซ้ำซอนใกลเคียงกับหนวยงานอื่น และความเปนเอกภาพ
ของหนวยงาน

8. วิธีการทำงานและการตรวจสอบ เปนหลักเกณฑเพื่อใหพิจารณาและกำหนดการทำงานใหมีความสอดคลองกับวิธีการ
บริหารบานเมืองที่ดี

9. อำนาจในการตราอนุบัญญัติ เปนหลักเกณฑเพื่อใหพิจารณาเนนเรื่องความชัดเจนในการบังคับใชกฎหมาย และเปนการ
เพิ่มภาระใหกับบุคคลเพียงใด

10. การรับฟงความคิดเห็น เปนหลักเกณฑเพื่อใหคำนึงถึงการเปดโอกาสใหทุกฝายไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รางพระราชบัญญัตินี้ โดยการรับฟงความคิดเห็นนั้นยังไมมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนแมวาจะมีกฎหมายบัญญัติไว และ
ควรคำนึงวาหากเปดใหมีการแสดงความคิดเห็นมากเกินไปก็อาจเกิดปญหาขึ้นได จึงตองมีความระมัดระวัง
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องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดมีหนังสือ ที่ สร 51001.3/1285 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ถึงสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรมีปญหาการปฏิบัติเกี่ยวกับการถือครองสิทธิในที่ดิน
ตามหนงัสอืรบัรองการทำประโยชน (น.ส. 3 ก) เลขที ่ 922 ตำบลดาน อำเภอกาบเชงิ จงัหวดัสรุนิทร เนือ้ที ่ 88-3-49 ไร วาจะตองโอนไป
เปนของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติตามพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาลขององคการ
บริหารสวนจังหวัดและโรงเรียนประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนของสำนักงานคณะกรรมการ
การประถมศกึษาแหงชาต ิกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2523 หรอืไม

สบืเนือ่งจากเดมิ ทีด่นิ น.ส. 3 ก ดงักลาวขางตนเปนทีต่ัง้โรงเรยีนบานดาน อยใูนสงักดัองคการบรหิารสวนจงัหวดัสรุนิทร ซึง่ในป
พ.ศ. 2521 ไดถูกผูกอการรายเผาทำลายจนเสียหายไมอาจใชเปนที่ทำการเรียนการสอนตอไปได องคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทรจึงไดยายโรงเรียนไปกอสรางยังสถานที่แหงใหม ซึ่งหางจากสถานที่เดิมประมาณ 2 กิโลเมตร และใชทำการเรียนการสอน
มาถึงปจจุบัน และโรงเรียนบานดานก็ไมเคยมาใชประโยชนที่ดิน น.ส. 3 ก เลขที่ 922 อีกเลย ตอมาวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
ที่ดินบริเวณที่เคยเปนที่ตั้งโรงเรียนบานดานเดิมหรือที่ถูกผูกอการรายเผาทำลายนั้นไดมีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน
(น.ส. 3 ก เลขที ่ 922) โดยองคการบรหิารสวนจงัหวดัสรุนิทรเปนผถูอืสทิธคิรอบครอง และในป พ.ศ. 2523 ไดมกีารออกพระราชบญัญตัิ
โอนกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาลขององคการบริหารสวนจังหวัดและโรงเรียนประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2523 โดย
พระราชบัญญัติดังกลาวไดกำหนดใหโอนบรรดากิจการทรัพยสินในสวนที่เกี่ยวกับโรงเรียนประชาบาลขององคการบริหารสวนจังหวัด
ไปเปนของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ จึงเกิดปญหาวาที่ดินบริเวณที่เคยเปนที่ตั้ง
โรงเรียนบานดานตาม น.ส. 3 ก เลขที่ 922 นั้นจะตองโอนไปเปนของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวง
ศึกษาธิการ ดวยหรือไม

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) ไดรบัฟงคำชีแ้จงจากผแูทนองคการบรหิารสวนจงัหวดัสรุนิทร ผแูทนกระทรวงการคลงั
(กรมธนารักษ) ผูแทนกระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) และผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนบานดาน) แลว ปรากฏขอเท็จจริงเพิ่มเติมวา ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน (น.ส. 3 ก)
เลขที่ 922 ตำบลดาน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร มีประวัติการไดมาและการใชประโยชน กลาวคือ โรงเรียนบานดานจัดตั้งขึ้น
เมือ่ป พ.ศ. 2493 โดยนายมัน่ เตมิทอง ไดรเิริม่สรางขึน้เปนอาคารชัว่คราวเมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2493 เปนโรงเรยีนระดบัประถมศกึษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดินแปลงนี้ใชเปนสถานที่ตั้งอาคารเรียนของโรงเรียนบานดานซึ่งอยูในความครอบครองของ
กระทรวงศึกษาธิการ และหลังจากนั้นไดมีการโอนโรงเรียนบานดานไปสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรตามพระราชบัญญัติ
โอนโรงเรียนประถมศึกษาบางประเภทไปสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2509 ตอมาในป พ.ศ. 2521 โรงเรียนบานดานไดถูก
ผูกอการรายเผาทำลายอาคารเรียนจนเสียหายไมอาจใชเปนที่ทำการเรียนการสอนตอไปได จึงไดยายโรงเรียนไปกอสรางยังสถานที่
แหงใหม ซึ่งหางจากสถานที่เดิมประมาณ 2 กิโลเมตรและใชทำการเรียนการสอนมาถึงปจจุบัน แตโรงเรียนบานดานยังคงครอบครอง
ใชประโยชนในทีด่นิแปลงดงักลาวซึง่เปนสถานทีต่ัง้เดมิของโรงเรยีนตลอดมาตัง้แตป พ.ศ. 2526 ถงึ พ.ศ. 2547 โดยใชเปนแปลงเกษตร




องคการบรหิารสวนจงัหวดัสรุนิทรขอใหคณะกรรมการกฤษฎกีาวนิจิฉยัวาจะตองโอนทีด่นิ ซึง่เปนทีต่ัง้โรงเรยีนบานดานเดมิใหกบั
สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ ตามกฎหมายที่เกี่ยวของหรือไม

เรือ่งเสรจ็ที ่ 187/2550
 บนัทกึสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา

เรื่อง สถานภาพทางกฎหมายของที่ดินซึ่งเคยเปนสถานที่ตั้งเดิมของโรงเรียนบานดาน
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ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเกษตร เชน ทำนา ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ เปนตน ทั้งนี้ โรงเรียนไมไดใชที่ดินแปลงนี้เพื่อ
ดำเนินการดังกลาวอยางสม่ำเสมอหรือตอเนื่องเปนประจำทุกป

จนกระทั่งป พ.ศ. 2547 องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดเขาใชประโยชนในที่ดินแปลงดังกลาวเพื่อดำเนินการกอสราง
อาคาร ถนน ระบบโครงการพื้นฐาน พรอมสิ่งอำนวยความสะดวกชายแดนชองจอมตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนชองจอม
โดยไดรับงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในการกอสรางตามโครงการประมาณ 16 ลานบาทเศษ และไดดำเนินการ
กอสรางโครงการจนแลวเสร็จในป พ.ศ. 2548 ปจจุบันมีราษฎรเขาทำสัญญาเชาพื้นที่อาคารในโครงการเพื่อจำหนายสินคาโดยองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดรับเงินคาเขาใชประโยชนจากราษฎรผูทำสัญญาเพื่อเปนคาใชจายสำหรับการจางทำความสะอาดอาคาร
คาไฟฟา และคาน้ำประปาเปนรายเดือน ๆ ละ 500 บาทตอคูหา องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรจึงไดดำเนินการนำหนังสือรับรอง
การทำประโยชนที่ดินดังกลาวขางตนไปดำเนินการออกโฉนดที่ดินตอเจาพนักงานที่ดิน แตเจาพนักงานที่ดินแจงวาไมสามารถดำเนินการ
ออกโฉนดที่ดินใหได เนื่องจากสำนักงานธนารักษพื้นที่ไดดำเนินการขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงของที่ดินแปลงนี้ไวแลว

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน (น.ส. 3 ก)
เลขที ่ 922 ตำบลดาน อำเภอกาบเชงิ จงัหวดัสรุนิทร เปนทีด่นิทีร่าษฎร (นายมัน่ เตมิทอง) ยกใหกระทรวงศกึษาธกิารเพือ่ใชเปนสถานที่
ตั้งอาคารเรียนของโรงเรียนบานดานตั้งแตป พ.ศ. 2493 และไดมีการใชประโยชนตามเจตนาของผูใหแลว ที่ดินแปลงดังกลาวจึงมีสภาพ
เปนสาธารณสมบัติของแผนดินประเภททรัพยสินซึ่งใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะตามมาตรา 1304 (3) แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณชิย และถอืเปนทีร่าชพสัดตุามมาตรา 4 แหงพระราชบญัญตัทิีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 ซึง่ตามมาตรา 5 แหงพระราชบญัญตัดิงักลาว
ไดบญัญตัใิหกระทรวงการคลงัเปนผถูอืกรรมสทิธิท์ีร่าชพสัดุ

การที่ไดมีการโอนโรงเรียนบานดานของกระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรตามพระราชบัญญัติ
โอนโรงเรียนประถมศึกษาบางประเภทไปสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2509 ทำใหองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
เปนหนวยงานผูใชประโยชนในที่ดินนั้นเรื่อยมาจนถึงป พ.ศ. 2521 ที่ผูกอการรายไดเผาทำลายอาคารจนเสียหายไมอาจใชเปน
ที่ทำการเรียนการสอนตอไปได ประกอบกับไดมีพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาลขององคการบริหารสวนจังหวัด
และโรงเรียนประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2523 ซึ่งตามมาตรา 6 ที่บัญญัติใหโอนบรรดากิจการรวมทั้งทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัด
ในสวนที่เกี่ยวกับโรงเรียนประชาบาลไปเปนของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ นั้น
การโอนทรัพยสินตามพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกลาวไมถือเปนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยอาศัยอำนาจแหงบทกฎหมาย
เฉพาะตามมาตรา 1305 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เนื่องจากคำวา “บทกฎหมายเฉพาะ” จะหมายถงึโดยบทกฎหมาย
นัน้เองไดบญัญตัใิหโอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นินัน้ ๆ ไวโดยตรง และมิใชการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่ใหกระทำโดยพระราชบัญญัติและ
ตองมีแผนที่แสดงเขตที่ราชพัสดุแนบทายตามความหมายของมาตรา  8 แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ดังนั้น
จึงตองถือวาที่ดินดังกลาวยังเปนสาธารณสมบัติของแผนดินและเปนที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 โดยมิได
มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามขอหารือนี้ไปเปนของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
แตอยางใด ทั้งนี้ ตามแนวความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ 1) ในเรื่องเสร็จที่ 767/2534

เมือ่ไดวนิจิฉยัวา ทีด่นิดงักลาวเปนทีร่าชพสัดโุดยมกีระทรวงการคลงัเปนผถูอืกรรมสทิธิแ์ลว ทีด่นิแปลงนีจ้งึอยใูนความรบัผดิชอบ
ของกรมธนารกัษทีจ่ะดำเนนิการตามพระราชบญัญตัทิีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2518 ซึง่ไดบญัญตัหิลกัเกณฑและวธิกีารปกครอง ดแูล บำรงุรกัษา
ใชและจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุไวโดยเฉพาะ  อันไดแก กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล
บำรงุรกัษา ใชและจดัหาประโยชนเกีย่วกบัทีร่าชพสัด ุพ.ศ. 2545 ตอไป 

                             (ลงชือ่)      พรทพิย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมษายน 2550
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⌫⌫
เรือ่ง การยกเลกิหรอืปรบัปรงุมตคิณะรฐัมนตรเีกีย่วกบัสทิธพิเิศษของหนวยงานตาง ๆ

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550 ใหความเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี
และคำสัง่นายกรฐัมนตรทีีใ่หสทิธพิเิศษแกหนวยงานตาง ๆ จำนวน 4 หนวยงาน ไดแก บรษิทั การบนิไทย จำกดั (มหาชน) สำนกังานปยุ
กรงุเทพมหานคร บรษิทั ปยุเคม ีจำกดั  และสถาบนัราชานกุลูและสถาบนักลัยาณราชนครนิทร มรีายละเอยีดดงันี้

1. ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2531 แจงตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 165
ลงวนัที ่31 ตลุาคม 2531 เรือ่ง สทิธพิเิศษเกีย่วกบัการซอมอากาศยาน เนือ่งจาก บรษิทั การบนิไทย จำกดั (มหาชน) และกระทรวงคมนาคม
แจงไมขอรับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการซอมอากาศยานตอไปอีก

2. ใหยกเลกิมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่ 10 สงิหาคม 2520 แจงตามหนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีที ่สร 0203/ว 122
ลงวนัที ่ 16 สงิหาคม 2520 เรือ่ง ขอสทิธพิเิศษเกีย่วกบัการซือ้ปยุจากสำนกังานปยุ กรงุเทพมหานคร เนือ่งจากไมไดดำเนนิการผลติและ
จำหนายปุยตั้งแตป พ.ศ. 2538 จนถึงปจจุบัน พรอมทั้งไดมีคำสั่งยุบเลิกตำแหนง และเลิกจางพนักงานและลูกจางของสำนักงานปุย
กรุงเทพมหานครแลว

3. ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2514 แจงตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0403/ว 77
ลงวนัที ่22 ตลุาคม 2514 เรือ่ง การสัง่ซือ้ปยุจากบรษิทั ปยุเคม ีจำกดั เนือ่งจากมมีตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่23 มนีาคม 2525 เหน็ชอบให
เลิกกิจการและบริษัท ปุยเคมี จำกัด ไดดำเนินการชำระบัญชีเสร็จสิ้นไปแลว

4. ใหยกเลกิคำสัง่นายกรฐัมนตร ีแจงตามหนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีที ่สร 0203/ว 138 ลงวนัที ่14 ธนัวาคม 2519
เรื่อง กระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติใหหนวยงานอาชีวบำบัด โรงพยาบาลปญญาออนและโรงพยาบาลนิติจิตเวชไดรับสิทธิพิเศษ
ในการจางและซื้อ เนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุขไดมีการประกาศใชกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2545 พรอมทัง้มกีารแบงงานใหม โดยปรบับทบาทของสถาบนัราชานกุลูและสถาบนักลัยาณราชนครนิทร (โรงพยาบาลปญญาออน
และโรงพยาบาลนิติจิตเวช) ใหเนนการพัฒนาทางดานวิชาการ และปจจุบัน สถาบันฯ ไมมีการรับจางทำครุภัณฑ หรือวัสดุอื่นใด
ทีท่ำดวยไมใหกบัหนวยงานตาง ๆ แลว

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดวนทีส่ดุ ที ่นร 0505/ว 129 ลงวนัที ่19 กนัยายน 2550

เรือ่ง การปรบัปรงุมตคิณะรฐัมนตรเีกีย่วกบัการประชาสมัพนัธและการใหสมัภาษณ
ตอสือ่มวลชน

คณะรฐัมนตรไีดมมีตเิมือ่วนัที ่ 18 กนัยายน 2550 เหน็ชอบตามทีส่ำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีสนอ ดงันี้
1. อนุมัติใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและการใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน จำนวน 7 มติ ไดแก

1.1 มตคิณะรฐัมนตร ีลงวนัที ่ 1 กมุภาพนัธ 2537 เรือ่ง การประชาสมัพนัธของทางราชการ
1.2 มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 กันยายน 2540 เรื่อง การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและผลการดำเนินการ

แกไขปญหาเศรษฐกิจ
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1.3 มตคิณะรฐัมนตร ีลงวนัที ่28 ตลุาคม 2540 เรือ่ง การใหสมัภาษณตอสือ่มวลชน
1.4 มตคิณะรฐัมนตร ีลงวนัที ่ 21 เมษายน 2541 เรือ่ง การประชาสมัพนัธของสวนราชการและรฐัวสิาหกจิ
1.5 มตคิณะรฐัมนตร ีลงวนัที ่26 พฤศจกิายน 2545 เรือ่ง การชีแ้จงทำความเขาใจกบัประชาชนและสือ่มวลชนเกีย่วกบัการ

ดำเนนิการเรือ่งตาง ๆ ของรฐับาล
1.6 มตคิณะรฐัมนตร ีลงวนัที ่25 พฤษภาคม 2547 เรือ่ง การชีแ้จงขอมลู ขอเทจ็จรงิตอสือ่มวลชนในเรือ่งตาง ๆ
1.7 มตคิณะรฐัมนตร ีลงวนัที ่ 23 มกราคม 2550 เรือ่ง การประชาสมัพนัธและชีแ้จงทำความเขาใจกบัส่ือและประชาชน

2. เห็นชอบหลักเกณฑการประชาสัมพันธและการใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
รัฐบาลมีหนาที่สำคัญประการหนึ่งคือ การใหขอมูลขาวสารทางการเมืองและการบริหารราชการแผนดิน ตลอดจนรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชนมาใชในการพัฒนาประเทศ ทำใหประชาชนมีความรูความเขาใจในการบริหารราชการแผนดินและเขามา
มสีวนรวมในการดำเนนิการ สงผลใหการปฏบิตังิานของรฐับาลเกดิประสทิธภิาพ ประสทิธผิล โปรงใสและตรวจสอบไดเปนไปตามหลกัการ
ประชาธิปไตยภายใตหลักการดังกลาว การประชาสัมพันธและการใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนของคณะรัฐมนตรีและสวนราชการ จึงเปน
เรื่องที่มีความสำคัญในการที่จะใหขอเท็จจริงที่ถูกตองและสรางความเขาใจที่ถูกตองรวมกันจึงกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ
และการใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน ดังนี้

1) การประชาสัมพันธเผยแพรขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี
1.1) ใหกรมประชาสัมพันธเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการเผยแพรขาวการประชุมคณะรัฐมนตรีและขาวสาร

โดยทั่วไปของรัฐบาล
1.2) ใหโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบหลักในการใหขาวสารเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรีและการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนชี้แจงเมื่อปรากฏวามีการเสนอขาวคลาดเคลื่อนจากความจริงหรือไม
ครบถวน อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลหรือรัฐบาลหรือการปฏิบัติผิดพลาดได ทั้งนี้ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะรวมแถลงขาว
หรือชี้แจงดวยก็ได ในกรณีที่เปนเรื่องเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี

1.3) เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอยางหนึ่งอยางใดในเรื่องที่มีผลกระทบตอประชาชนหรือประเทศชาติโดยสวนรวม ให
รองนายกรัฐมนตรีผูรับผิดชอบหรือรัฐมนตรีและหนวยงานเจาของเรื่องที่รับผิดชอบเปนหนวยงานหลักในการชี้แจงและประชาสัมพันธตอ
สาธารณชนและทุกฝายที่เกี่ยวของและใหหนวยงานที่เกี่ยวของชี้แจงเพิ่มเติมใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน สำหรับกรณีที่เปนเรื่อง
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหรืออนุมัติตามมติของคณะกรรมการใหประธานกรรมการหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการชี้แจง
ในทำนองเดียวกันดวย โดยใหสัมภาษณไดเมื่อการพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นแลว และใหสัมภาษณตามที่คณะรัฐมนตรี
มีมติ

2) การประชาสัมพันธเผยแพรผลการดำเนินการของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
2.1) ใหรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับการบริหารราชการกระทรวงและสวนราชการในความรับผิดชอบ และรัฐมนตรี

ซึง่เปนผรูบัผดิชอบโดยตรงตอการดำเนนิงานในเรือ่งและโครงการตาง ๆ ถอืเปนหนาทีท่ีจ่ะตองประสานและรวมกนัชีแ้จงขอมลูขอเทจ็จรงิ
ตลอดจนความคืบหนาผลการดำเนินงานในเรื่องสำคัญใหประชาชน สื่อมวลชน และผูสนใจอื่น ๆ ไดทราบเปนระยะ ๆ ดวยโดยรวดเร็ว
ทัง้นี ้ โดยเฉพาะอยางยิง่เรือ่งทีม่คีวามออนไหว เกีย่วของกบัประโยชนของประชาชน ถาขอเทจ็จรงิเรือ่งใดมรีายละเอยีดขอมลูคอนขางซบัซอน
ควรจัดทำเปนเอกสารขาวจาก (Press Release) ประกอบการชี้แจงดวยและหากกระทรวงใดมีความจำเปนจะตองขอรับการสนับสนุน
ใหประสานรายละเอียดกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อจะไดพิจารณาดำเนินการตอไป

2.2) ประชาสัมพันธการแกไขปญหาสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ ใหรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการ
ทีเ่ปนเจาภาพรบัผดิชอบ ประสานกบัหนวยงานตาง ๆ ทีเ่กีย่วของ เพือ่ประชาสมัพนัธชีแ้จงขอมลูการดำเนนิการแกไขปญหาสาธารณภยั
หรือภัยพิบัติตาง ๆ และใหความชวยเหลือเยียวยาแกผูประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติกลุมตาง ๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมด
ทั้งกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังที่ภัยพิบัติตาง ๆ ไดผานพนไปแลว ทั้งนี้ ใหกรมประชาสัมพันธมีภารกิจควบคูไปกับกระทรวง
มหาดไทยรับผิดชอบประสานกับผูวาราชการจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการประชาสัมพันธ
เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการแกไขปญหาสาธารณภัยหรือภัยพิบัติอื่น ๆ ใหประชาชนและผูสนใจเขาใจและทราบโดยทั่วกันดวย

2.3) การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและผลการดำเนินการแกไขปญหาเศรษฐกิจใหรองนายกรัฐมนตรี
ที่รับผิดชอบ สวนราชการที่เกี่ยวของ พิจารณาใหขอมูลขาวสารหรือมอบหมายใหบุคคลหรือคณะบุคคลที่เหมาะสม ดำเนินการแทน
โดยเฉพาะผลการดำเนินการหรือผลความกาวหนาในการแกไขปญหาที่สำคัญของแตละหนวยงาน หากสื่อมวลชนเสนอขาว
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ไมสอดคลองกบัขอเทจ็จรงิ ซึง่อาจกระทบตอความเชือ่มัน่ของประชาชนและสาธารณชน กใ็หเรงชีแ้จงทำความเขาใจเรือ่งดงักลาวทนัท ีใน
กรณีเรื่องใดที่สมควรใหโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงหรือชี้แจงขาวโดยตรง ใหประสานการปฏิบัติกับโฆษกประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรีอยางใกลชิด

2.4) การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตอสื่อมวลชนตางประเทศในเรื่องตาง ๆ ใหกระทรวงการตางประเทศ
เปนเจาภาพรับผิดชอบประสานหนวยที่เกี่ยวของประชาสัมพันธชี้แจงขอเท็จจริง เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองและไมเกิดความ
เสียหายแกประเทศชาติ หากปรากฏวามีสื่อมวลชนตางประเทศใหขอมูลขาวสารที่ไมตรงกับความเปนจริง ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประสานกระทรวงการตางประเทศเพื่อชี้แจงดวย ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนประเด็นเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับหนวยงานหนึ่งหนวยงานใด
โดยตรง และเปนประเด็นที่ไมมีผลกระทบตอนโยบายตางประเทศ หนวยงานนั้น  ๆ สามารถประชาสัมพันธชี้แจงขอเท็จจริงไดโดยตรง
โดยประสานใหกระทรวงการตางประเทศทราบดวย เพื่อความเปนเอกภาพในการประชาสัมพันธ

อนึ่ง หากมีเรื่องสำคัญที่ตองประชาสัมพันธและเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของหนวยงาน หนวยงานตาง ๆ ควรอนุญาต
ใหสื่อมวลชนเขาเยี่ยมชมกิจการ/การดำเนินงานของหนวยงาน เพื่อใหไดรับทราบขอเท็จจริงเชิงประจักษและสามารถซักถามขอมูล
ตาง ๆ ซึ่งจะชวยในการนำเสนอขาวไดอยางรวดเร็วและถูกตอง

3) การประชาสัมพันธและการใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนในสถานการณที่กระทบตอความมั่นคง
3.1) ในสถานการณที่กระทบตอความมั่นคง ใหมีการเผยแพรขาวสารที่เกี่ยวของใหประชาชนไดรับทราบอยางชัดเจน

และรวดเร็วทันเหตุการณอยางตอเนื่อง
3.2) ในสถานการณขั้นวิกฤตการณหรือเปนสถานการณระดับชาติใหอยูในดุลพินิจหรือเปนหนาที่ของคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการหรือที่ประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของในระดับชาติในการพิจารณากำหนดสารหรือเนื้อหาสาระ บุคคลที่ใหขาว และ
ชองทางการเผยแพรขาวสาร

3.3) ในสถานการณที่กระทบตอความมั่นคงทั่วไป ใหกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในรับผิดชอบในการกำหนด
กรอบแนวทางการปฏิบัติในการประชาสัมพันธและการใหสัมภาษณตั้งแตสวนกลางถึงระดับพื้นที่

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีที ่นร 0505/ว 130 ลงวนัที ่19 กนัยายน 2550

เรือ่ง มาตรการเบกิจายงบประมาณของแผนงานทีส่ำคญัตามนโยบายรฐับาล
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2551

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550 รับทราบและเห็นชอบมาตรการเบิกจายงบประมาณของแผนงานที่สำคัญ
ตามนโยบายรฐับาล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามทีส่ำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตเิสนอ ดงันี้

1. รับทราบรายงานการจัดสรรงบประมาณของแผนงานที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2551
2. เพื่อใหแผนงานที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล สามารถดำเนินการไดตั้งแตตนปงบประมาณ ซึ่งจะมีสวนผลักดันการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและความสามารถในการแขงขันของระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งสามารถแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่มาบตาพุด ซึ่งจะสงผลตอการขยายการลงทุนของอุตสาหกรรมในพื้นที่ได จึงเห็นควรมอบหมายหนวยงานที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณประจำป พ.ศ. 2551 สำหรบั 4 แผนงานดงักลาว เรงรดักำกบัการเบกิจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย ดงันี้

2.1 ใหหนวยงานเตรียมการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหสามารถลงนามในสัญญาและกอหนี้ผูกพันใหไดอยางนอยรอยละ 70
ภายในไตรมาสที ่1 ของงบประมาณประจำป พ.ศ. 2551

2.2 ใหหนวยงานเรงรัดเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายการเบิกจายที่กระทรวงการคลังกำหนดรอยละ 94
 โดยแยกเปนไตรมาสที ่1 รอยละ 22.5 ไตรมาสที ่2 รอยละ 23.5 ไตรมาสที ่3 รอยละ 24.0 และไตรมาสที ่4 รอยละ 24.0

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดวนทีส่ดุ ที ่นร 0506/ว 135 ลงวนัที ่20 กนัยายน 2550
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เรือ่ง การปรบัปรงุมตคิณะรฐัมนตรเีกีย่วกบัเรือ่ง มาตรการสลบัเวลาทำงานของหนวยงานของรฐั
เพือ่แกไขปญหาจราจร
คณะรฐัมนตรไีดมมีตเิมือ่วนัที ่18 กนัยายน 2550 ดงันี้
1. เห็นชอบใหปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง มาตรการสลับเวลาทำงานของหนวยงานของรัฐเพื่อแกไขปญหาจราจร ตามที่

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ เปนดังนี้
1.1 ใหสวนราชการ รฐัวสิาหกจิ และหนวยงานอืน่ของรฐัในกรงุเทพมหานคร และปรมิณฑล (จงัหวดันนทบรุ ีปทมุธานี

สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม) ถือปฏิบัติตามมาตรการสลับเวลาการทำงานตามความเหมาะสม โดยใหเจาหนาที่ในสังกัด
เลอืกเวลาทำงานไดตามความสมคัรใจใน 3 ชวงเวลา ดงันี้

1) 07.30 น. - 15.30 น. หรอื
2) 08.30 น. - 16.30 น. หรอื
3) 09.30 น. - 17.30 น.

ทั้งนี้ ใหมีการสงเสริม ชักชวน ใหมีการเลือกเวลาทำงานทั้ง 3 ชวงเวลา ใหมีสัดสวนใกลเคียงกันมากที่สุด เพื่อใหมีการ
กระจายการจราจรไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.2 หากมหีนวยงานใดไมสามารถปฏบิตัติามขอ 1.1 ได ใหชีแ้จงเหตผุลความจำเปน ประกอบการขอยกเวน โดยมอบ
ใหคณะกรรมการจัดการระบบการจราจรทางบก (คจร.) เปนผูพิจารณายกเวนแทนคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ไมรวมถึงหนวยงานที่ คจร.
ไดพิจารณายกเวนการไมสามารถปฏิบัติตามขอ 1.1 ไวกอนแลว

2. อนุมัติใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง มาตรการสลับเวลาทำงานเพื่อแกไขปญหาจราจร จำนวน 8 มติ
3. ใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นเพิ่มเติมของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ไปพิจารณาดำเนินการตอไป

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดวนทีส่ดุ ที ่นร 0505/ว 138 ลงวนัที ่21 กนัยายน 2550
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เรื่อง เลม ตอน วันที่ประกาศ หนา
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*   ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดที ่www.ratchakitcha.soc.go.th

*

1. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2550

2. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ฉบับที่ 30 เรื่อง การตรวจสอบการกระทำที่กอใหเกิดความเสียหาย
แกรฐั ลงวนัที ่30 กนัยายน พทุธศกัราช 2549 พ.ศ. 2550

3. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
(ฉบับที ่16) พ.ศ. 2550

4. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบบัที ่25) พ.ศ. 2550

5. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ (ฉบบัที ่ 7) พ.ศ. 2550
6. พระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่ 4) พ.ศ. 2550
7. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19)

พ.ศ. 2550
8. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 20)

พ.ศ. 2550
9. พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของขาราชการ (ฉบับที่ 3)

พ.ศ. 2550
10. กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณที่ระลึกพระราชพิธี

มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550
 พ.ศ. 2550

11. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระยะเวลา และอัตรา
การจายประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ พ.ศ. 2550

12. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณตามกฎหมาย
วาดวยการประกนัสงัคม พ.ศ. 2550
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โดย นายอาลกัษณ  พงษอาลกัษณ 

สวัสดีครับ…เรื่องของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็ผานไปเปนที่เรียบรอยแลว…..คงเหลือแตเรื่องที่
พวกเราจะตองไปใชสิทธิในการเลือกตั้งในอนาคตอันใกลตอไปครับ…..สำหรับเรื่องเลาฉบับนี้ พอดี นายอาลักษณ ไดไปพบเอกสาร
สรุปการบรรยายเขาเรื่องหนึ่ง…และเห็นวานาจะเปนสวนเสริมสรางความรูใหแกทานผูอานไดเปนอยางดี…จึงตัดสินใจนำบางสวนบางตอน
มาลงในเรื่องเลาฉบับนี้ใหไดอานกัน ที่มาที่ไปของเอกสารการบรรยายก็สืบเนื่องจาก สำนักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณไดจัด
โครงการสมัมนาเพือ่เพิม่ทกัษะและพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตังิานหนาพระทีน่ัง่ฯ ในพระราชพธิ ีรฐัพธิ ีและการเขาเฝาฯ รบัสงเสดจ็ จงึไดเชญิ
นายประสพโชค ออนกอ ผูชวยราชเลขาธิการ มาบรรยายใหความรู เกี่ยวกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย นายอาลักษณ จึงถือ
วิสาสะนำมาเผยแพรใหทานผูอานไดเก็บเกี่ยวเปนความรู เริ่มกันเลยดีกวานะครับ..



สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธเอาไววา สถาบันพระมหากษัตริยของไทยเทาที่ปรากฏหลักฐานตั้งแตสมัย
กรุงสุโขทัยเปนราชธานี ประชาชนจะเรียกพระมหากษัตริยวาพอขุน ซึ่งแสดงถึงการปกครองโดยนัยวาเปนการปกครองแบบพอกับลูก
แบบสามัญชน จึงไมใชคำราชาศัพท ตอมาเมื่อสมเด็จพระเจาอูทอง สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเปนราชธานี
กรงุศรอียธุยาเริม่มอีำนาจขึน้ ขณะเดยีวกนักรงุสโุขทยักย็งัเปนอสิระอย ูยงัไมไดขึน้ตรงตอกรงุศรอียธุยา ตอมาในภายหลังระยะหนึ่งกรุงศรีอยุธยา
ไดเขาไปครอบงำกรุงสุโขทัย กรุงสุโขทัยจึงอยูภายใตการควบคุมของ กรุงศรีอยุธยา และไดเกิดการเปลี่ยนแปลงคำเรียกขาน เนื่องจาก
เปนชวงที่กรุงศรีอยุธยามีอำนาจมาก สามารถตีเมืองหลวงของเขมรได และรับเอาขนบธรรมเนียม ประเพณีของเขมรทั้งหมดมาใชใน
กรุงศรีอยุธยา ซึ่งในสมัยนั้นเขมรมีพราหมณเปนใหญ พราหมณมาจากชมพูทวีป และพยายามสถาปนาคนของตนเปนพระเจาแผนดิน
จึงมีการเรียกเจานายของตนเองวาพระมหากษัตริย เปนพระเจาแผนดิน คิดคำราชาศัพทมาใชกับพระเจาแผนดินของตนเอง เพราะฉะนั้น
เมื่อกรุงศรีอยุธยาไปรบชนะเขมร ไปยึดทรัพยจับเชลยมาเปนของหลวง จึงรับเอาขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งหมดของเขมรมาใชดวย
เพราะฉะนัน้ในกรงุศรอียธุยาตอนนัน้จงึเปนธรรมเนยีมของเขมรที่เปรียบพระมหากษัตริยเปนสมมติเทพ มีคำราชาศัพทใชกับพระมหากษัตริย
ขณะเดียวกันคำที่ใชเรียกพระมหากษัตริยนอกเหนือจากที่ใชกับพระเจาอยูหัวที่ใชมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาแลว ก็ยังมีคำอื่น ๆ อีก เชน
ขุนหลวง เปนภาษาปาก ภาษาพูด ในภาษาราชการไมคอยพบ ในระยะหลังกอนเสียกรุงศรีอยุธยาจะเรียกพระมหากษัตริย เชน ขุนหลวง
หาวดั ขนุหลวงขีเ้รือ้น เปนตน จะเหน็ไดวาจากสมยักรงุสโุขทยัทีม่ ีการปกครองแบบพอกบัลกู มาถงึกรงุศรอียธุยามธีรรมเนยีมแบบ สมมตเิทวราช
ประชาชนก็จะอยูในฐานะที่ต่ำกวาพระมหากษัตริยมาก พระมหากษัตริยก็ถูกยกยองใหเปนสมมติเทวราช เปนเทวดา หลังจาก
ตีเขมรไดก็มีการผนวกผสมผสานกัน ในสมัยหลัง ๆ กรุงสุโขทัยเองก็ไมมีการเรียกกษัตริยวาพอขุนแลว แตเปลี่ยนใชคำวา “พระยา”
แทน เชน พระยาลไิท พระยาลอืไท เปนตน เปนคำเรยีกพระมหากษตัรยิในสมยัราชวงศพระรวง เพราะฉะนัน้ความเปนสามญัชนในกรงุสโุขทยั
ก็ผนวกเขามาในกรุงศรีอยุธยาดวย กรุงศรีอยุธยาก็รับเอาธรรมเนียมประเพณีสวนนี้ของกรุงสุโขทัย กรุงสุโขทัยก็รับเอาความเปนเจาไปใช
เพราะฉะนั้นจึงผสานผสมกลมกลืนกัน การรวมกันของสองอาณาจักรจึงเปนไปดวยความเรียบรอย ไมมีการรบราฆาฟนกันรุนแรง
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เมื่อรูปแบบการปกครองเปนแบบสมมติเทวราชแลวก็มีการแบงชั้นยศ ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ
ไววา ยศของเจานาย หรือฐานันดรศักดิ์ของเจานายนอกจากพระมหากษัตริยแลว แบงออกเปนสองชนิดดวยกัน คือชนิดแรกเกิดมากับตัว
เรียกวาสกุลยศ สกุลยศแบงออกเปนสามชั้น ชั้นแรกชั้นสูงสุดเรียกวาชั้นเจาฟา ชั้นรองลงมาเปนชั้นพระองคเจา รองลงมาเปนชั้นหมอมเจา
จากนัน้ลงมาสดุทายเปนหมอมราชวงศกบัหมอมหลวง ซึง่รชักาลที ่4 ทานไมนบั เปนเจา แตทัง้หมอมราชวงศ หมอมหลวง หรอืใครกต็ามทีม่ ีณ
อยุธยา ตอทายนามราชสกุล ยังถือวาเปนผูที่เนื่องในพระราชวงศอยู คำวาเจานายในสถาบันพระมหากษัตริยของไทย จึงมีสามชั้น
ดวยกนั คอืเจาฟา พระองคเจา หมอมเจา



เจาฟาแบงออกเปนหลายชัน้ดวยกนั แตจะกลาวถงึสองชัน้ คอื เจาฟาชัน้เอกและเจาฟาชั้นโท เจาฟาชั้นเอกเรียกวาทูลกระหมอม
เพราะฉะนั้น พระราชโอรสพระราชธิดาที่เกิดแตเมียเอกคือ พระอัครมเหสีจะเปนเจาฟาทั้งสิ้น และเปนเจาฟาชั้นเอกทั้งสิ้น เจาฟาชั้นโท
เกิดแต พระมเหสีชั้นรองลงไปไมใชเมียเอก เรียกวาสมเด็จ คำนำหนาจะเปนสมเด็จเจาฟาเชนเดียวกันแตจัดเปนเจาฟาชั้นโท เจาฟาชั้นโท
ไมเรียกทลูกระหมอมแตเรยีกสมเดจ็ชาย สมเดจ็หญงิ ในรชักาลปจจบุนัไมม ีพระราชโอรส – ธดิาที่เปนเจาฟาชั้นโท มีแตเจาฟาชั้นเอก ปจจุบัน
เจาฟาชั้นโทมีเฉพาะเจาฟาที่มาจากการแตงตั้ง เชน สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เรียกวา
“สมเด็จหญิง” เพราะทานมิไดเปนพระราชธิดาของพระมหากษัตริย ประกอบกับทานเปนเจาฟาที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งขึ้น
จึงจัดเปนเจาฟาชั้นโทไมเรียกวาทูลกระหมอม แตในเวลาเดียวกันสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทานเปนเจาฟา
เปนพระราชโอรสของพระมหากษัตริย ทานก็เรียกพอทานวาเปนทูลกระหมอม ลูกทานก็เหมือนกัน เมื่อทานเปนเจาฟา ลูกทานก็สามารถ
เรียกทานวาทูลกระหมอมไดเชนเดียวกัน นี่คือศักดิ์ของเจาฟา



พระองคเจา แบงออกเปนหลายชั้น เชน พระองคเจาที่เปน พระราชโอรส พระราชธิดาของพระมหากษัตริย แสดงวาพระองคเจา
เหลานัน้ประสตูแิตเจาจอมตาง ๆ พระสนมตาง ๆ เมือ่มารดาไมไดเปนเจา สกุลยศของทานจึงเปนแคพระองคเจา แตวาเปนพระราชโอรส – ธิดา
ของพระมหากษตัรยิ ซึง่จะแตกตางกบัพระองคเจาทีเ่ปนพระราชนดัดา คำพดูคำลงทายจะไมเหมอืนกนั ถาเปนพระองคเจาทีเ่ปนพระราชโอรส
- ธิดาของพระมหากษัตริย จะขึ้นตนเรียกตัวเราวา ขาพระพุทธเจา ลงทายดวยคำวาพระพุทธเจาคะ และในภาษาพูดคนในวัง
ของทานจะเรยีกขานทานวาเสดจ็ แตพระองคเจาอืน่ๆ ทีเ่ปนชัน้พระราชนดัดาไมไดขึน้ตนดวยขาพระพทุธเจา แตขึน้ตนดวยเกลากระหมอม (ฉนั)
ลงทายดวยกระหมอม ในทางปฏิบัติก็ขึ้นอยูกับแตละวังวาจะมีพระราชนิยมอยางไร เมื่อไปวังใดก็เรียกตามนั้น เชน พระองคเจาสาม
พระองค คือพระองคชายใหญ พระองคชายกลาง พระองคชายเล็กคงทราบนะครับวาผมหมายถึงเจานายพระองคใด ความจริงแลว
ทั้งสามพระองคเปนพระราชนัดดาของพระมหากษัตริย เปนพระเจาบรมวงศเธอ เปนพระองคเจาก็จริง แตเรียกคำวาเสด็จไมได เมื่อกี้
ที่ผมบอกวาเปนพระราชโอรส – ธิดาของพระมหากษัตริยชั้นพระองคเจาที่มีแมเปนเจาจอมมารดา พระองคเจาชั้นนี้คนในวังทานจะเรียก
ทานวาเสด็จ เปนภาษาปาก เชน เสด็จพระองคขาว เสด็จพระองคสรอย เปนตน แตบังเอิญวาพระองคชายใหญ พระองคชายกลาง
พระองคชายเล็ก คนในวังเรียกทานวาเสด็จ ก็เรียกทานวาเสด็จไป ถาไปวังทานก็ตองเรียกตามคนในวัง แตโดยธรรมเนียมตามกระบวนการ
ราชการก็ถือวาไมใช เพราะวาทานไมไดเปนพระราชโอรสของพระมหากษัตริย

ครบั ฉบบันีน้ายอาลกัษณขอพกัไวแคนี ้ฉบบัหนาจะไดเริม่ในสวนของสกลุยศหมอมเจาตอไปครบั
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อนเขาเรื่องขออนุญาตเรียนบางเรื่องกับทานที่ไมเคย
อานคอลมันนีม้ากอน
เรื่องที่จะเรียนใหทราบก็คือ คอลัมนนี้เปนการที่มีคนอื่น

ตั้งหัวขอมาให แลวผูเขียนก็จะแสดงความเห็นไปตามหัวขอนั้น
ถาทานยอนกลับไป

อานเลมกอนหนานีห้ลาย ๆ
เลมจะพบวา ชือ่หวัขอบางเรือ่งกด็แูปลก ๆ อยางเชนฉบบักอนทีเ่พิง่
ผานไป กวาจะเขียนออกมาไดตองนั่งตีความอยูตั้งนาน ก็ไมเขาใจ
ตัวเองอยู เหมือนกันวาแลวทำไมไมถามคนที่ตั้งหัวขอนั้นเสีย
ใหแจมแจงกอน แตอีกใจหนึ่งก็คิดวา จะตั้งหัวขออะไรก็ตั้งมาเถอะ
ไมตองไตสวนทวนความก็ดีเหมือนกันทั้งกับคนตั้งหัวขอเองและ
กับคนที่ เขียน ขอดีสำหรับคนตั้งหัวขอก็คือจะไดทราบวาสิ่งที่
กำหนดขึน้มานัน้สือ่ใหคนอืน่ไดเขาใจตรงตามทีต่นเองตองการหรอืไม
สวนขอดีสำหรับคนเขียนก็คือ เขียนตามความเขาใจจากการ
ตคีวามของตนเอง บางทกีอ็าจจะหลดุกรอบเดมิ ๆ ไปไดบาง กจ็ะเปน
อกีมมุมองหนึง่ เขาทาหรอืไมเขาทา แตเมือ่สามารถดนไปจนจบได
ก็ทำใหคิดวาในชีวิตจริงบางเรื่องอาจจะคิดไดหลายแบบ หลายนัย
ตามแตการสั่งสมความคิดและประสบการณของคนแตละคน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเปนขอมูล เพราะฉะนั้นระหวาง
คนทีต่ัง้คำถามกบัคนตอบกอ็าจจะเปนลกัษณะตัง้คำถามไมตรงคำตอบ
หรือตอบไมตรงคำถามก็ได ไมวาอะไรกัน และอยากใหทานผูอาน
ถือเปนเรื่องปกติดวยสำหรับคอลัมนนี้ ถาคิดกลม ๆ ก็คงจะกลิ้ง
ไปไดในทีส่ดุ

  
ความจริงเปนคำถามพื้น ๆ ที่ไมนาถาม แตถาคิดดี ๆ

จะเห็นวาคำถามพื้น ๆ แบบนี้แหละ แตละคนก็ตอบไมเหมือนกัน
อยางเชน

• ไดรบัคำชมกท็ำใหรสูกึด ีคำวา “รสูกึด”ี ในทีน่ีอ้าจจะ
ตองพิจารณากันใหละเอียดหนอย เพราะบอยครั้งเราก็อาจจะ
รูสึกดีกับผลที่เกิดจากการทำสิ่งที่ไมถูกไมควรก็ได แตถาเปนการ
รสูกึดเีพราะเรือ่งนัน้ดจีรงิ ๆ เปนทีย่อมรบัได กส็มควร

• คำชมทำใหเรารูวาเราไดทำในสิ่งที่คนอื่นพอใจหรือ
ตองการ เชน หัวหนาชมวางานออกมายอดมาก ก็เทากับรับรองวา

งานที่ เราทำมานั้นเปนไปตามแนวทางที่หัวหนาอยากใหเปน
แตก็อีกนั่นแหละวา การเปนไปตามที่หัวหนาปรารถนานั้น จริง ๆ
แลวงานนั้นเปนประโยชนจริงหรือเปลา? หรือเปนประโยชนตอใคร
กันแน?

• คำชมทำใหหลายคนมีกำลังใจที่จะทำสิ่งนั้นมากขึ้น
ใชคำวา “สิ่งนั้น” เพราะเผื่อไวเชนเดียวกันวาอาจจะเปนสิ่งที่ดี
หรือไมดี แตถาเราชอบใหเขาชม พอเขาชมเราก็ทำไปไดดวย
ความรสูกึด ีๆ ไมทอถอย

• ตัวอยางสุดทายนี้ตื้นมาก คืออยากไดคำชมเพราะ
อยากไดหนาไดตาเปนที่อิจฉาของเพื่อนรวมงาน (ไมนาเชื่อวา

เปนไปไดถึงขนาดนั้น)
ฯลฯ



คราวนี้เปนคำถามที่จะถามคนที่จะชมคนอื่น เราเคยคิด
หรือไมวาทำไมเราจึงตองชมคนอื่น

ถามองในดานดี ก็คือ เปนการใหกำลังใจแกคนที่เราชม
โดยเฉพาะถาเขาไดทำในสิ่งที่ดีงาม ถูกตอง การชมจะเปนการ
ยืนยันใหคนทำมั่นใจวา สิ่งที่ตัวเองทำมานั้นถูกตองดีงามแลว
และอยากที่จะทำตอไป ซึ่งบางคนจะอยากทำตอไปเพื่อตองการ
ไดคำชมไปเรื่อย ๆ ไดคำชมมาก ๆ แตสำหรับบางคนที่สามารถหา
สาระไดจริง ๆ จากสิ่งที่ทำ อาจจะทำตอไปไดอีกมาก ๆ เหมือนกัน
โดยไมไดหวังคำชมอีกตอไปก็ได

เหตุผลอีกอยางที่บางคนตองใหคำชมกับคนอื่นก็คือ เพื่อ
แลกเปลี่ยนกับบางสิ่งบางอยาง ก็อาจจะจริงวาในโลกนี้ไมมีอะไร
ที่ไดมาฟรี ๆ ในชีวิตจริงของคนเราที่อยูรวมกันก็อาจจะมีบางสิ่ง
บางอยางที่ตองมีการแลกเปลี่ยนกัน แมแตระหวางคนที่รักกัน
ที่เราพูดกันวาเหมือนเปนคน ๆ เดียวกัน เปนหนึ่งเดียวกัน ไมนา
จะมีเรื่องลักษณะนี้เกิดขึ้น แตก็พบวาบางเวลา บางครั้งก็ตองทำ
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บางอยางเพื่อแลกกับความรูสึกดี ๆ ที่เราอยากจะไดรับตอบแทน
จากคนที่เรารัก แตประเด็นของการชมเพื่อการแลกเปลี่ยนในเรื่อง
ของการทำงานนั้น ถาเลยเสนความพอดีก็จะกลายเปนเรื่องของ
“กลเมด็” ในการบรหิารคน ซึง่กด็ไูมคอยดเีทาไหร

⌦

มีคำกลาววา ถาทานอยากจะใหใครเสียคนก็จงขยันชม
คนนัน้บอย ๆ

คำกลาวขางตนแสดงใหเห็นจุดออนของคนที่ใหความ
สำคัญกับคำชมมากจนเกินพอดี บางครั้งเราเรียกวา “บายอ”
ใครที่บายอก็คงจะหนามืดตาลายทำงานจนตายไปขางหนึ่ง
ไดเหมือนกัน หรือไมก็ระเหิดเลิศเลอจนกระทั่งไมเปนผูเปนคน

ถาทานยอนกลับไปอานในสองประเด็นแรกที่กลาวมา
ขางตน จะเหน็อยางหนึง่วา เรือ่งของการชมมสีองดาน ไมวาจะในสวน
ของคนที่ถูกชมหรือคนที่กลาวชมคนอื่นก็ตาม ที่วามีสองดานก็คือ
มีทั้งที่ดีและไมดี ทั้งที่ควรและไมควร

ถาเปนเรื่องที่ดีที่ควร คำชมก็คงไมทำใหถึงตายไดแนนอน
แตที่ถึงตายเพราะทั้งคนชมและคนถูกชมเลยเสนความพอดี
ไปพอ ๆ กนั

ในดานของคนทีก่ลาวชมคนอืน่ สิง่ทีไ่มดแีละไมควรทำกค็อื
การพูดไมจริง การกลาวชมในเรื่องที่ไมจริงเปนการทำใหการรับรู
ของคนถูกชมถูกบิดเบือนไปมาก หัวหนามีวิธีที่จะใหกำลังใจแก
ลูกนองไดหลายอยางโดยไมจำเปนตองถึงกับชมในเรื่องที่ไมเปนจริง
แมแตเพียงชมเพราะมีเหตุผลลึก ๆ เพื่อรักษาความรูสึกดี ๆ
ที่ลูกนองมีกับหัวหนาก็ไมควร ลูกนองที่ฉลาดและมีความคิดอาจจะ
ประเมินผลงานของตัวเองไดใกลเคียงความเปนจริง การไดรับคำชม
ที่ไมเปนจริงอาจทำใหความนาเชื่อถือของหัวหนาลดลงก็ได

• การชมในการกระทำที่ไมถูกตอง เรื่องนี้ตองขึ้นกับ
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของคนชมวามีอยูหรือไม มากนอย

เพียงใด ในเมื่อการชมเปนการใหกำลังใจและจะทำใหลูกนอง
ทำสิ่งนั้นตอไปเรื่อย ๆ ถาเปนเรื่องไมถูกไมควรก็ไมตางอะไรกับ
การปูทางใหลูกนองไปพบกับความเสื่อม

• การชมทีพ่ร่ำเพรือ่มากเกนิไปจนคนอืน่ ๆ  เริม่ทีจ่ะหมด
ความพลอยยินดี แตจะแปรเปลี่ยนไปเปนความหมั่นไสแทน
ความรสูกึหมัน่ไสหามกนัยากเหมอืนความรสูกึไมดอีืน่ ๆ  แตกม็อียจูรงิ
และถาความหมั่นไสนี้พัฒนาไปมากขึ้น ๆ คนถูกชมจะถูกโดดเดี่ยว
ฉะนั้น ถาหัวหนาจะคิดเผื่อลูกนองที่ตนเองชื่นชมบางก็ควรจะตอง
ระมัดระวังปรากฏการณอันไมพึงประสงคและไมนาจะเกิดขึ้น
อยางที่วานี้ดวย

ในดานของคนถกูชม ถาไมอยากเสือ่ม ไมอยากตายเพราะ
คำชม กต็องมสีตอิยางนอยในเรือ่งตอไปนี้

• รับคำชมแลวก็ควรนำมาคิดหวนทวนความวาที่
หัวหนาชมนั้นจริงหรือไมจริง เพราะสวนหนึ่งเรายอมรูแกใจวา
เราทำอะไร ใชความพยายามกับงานนั้นแคไหน ผลออกมา
พอจะประเมินเบื้องตนได คำชมของหัวหนานั้นเราควรจะพิจารณา
ดวยวาควรเอาเปนประมาณไดหรือไม

• เราชอบที่จะใหตัวเองรูสึกดี ๆ ตองการกำลังใจ
จากคนอื่น ซึ่งถาอยูในระดับปกติพอดี ๆ ก็ไมมีปญหาอะไร แตถา
เกินพอดีจะทำใหเราเปนคนไมมั่นใจในตัวเอง เพราะตองการคำชม
จากคนอืน่มายนืยนัสิง่ทีต่วัเองทำอยเูสมอ หรอืบางคนถกูชมกท็ำงาน
จนตัวเปนเกลียว แตชวงไหนเขาไมชมก็ไมอยากทำ กลายเปน
คนทำงานแบบขึ้น ๆ ลง ๆ ไมอยูกะรองกะรอย ผลเสียก็ตกอยู
แกงานดวย ไมใชเฉพาะภาพพจนของตัวเองเทานั้น

• การสำคัญตัวเองผิด ๆ เปนเรื่องสำคัญและกอใหเกิด
ผลเสียมาก ๆ ที่เขาบอกวา ถาอยากใหใครเสียคนก็จงชมเขาไป
บอย ๆ ก็คือประเภทนี้เอง นั่นคือ คำชมทำใหเราสำคัญตัวเองผิด
มีความภูมิใจที่อยูบนพื้นฐานของใจที่คับแคบ เพราะถือตัววาทำไดดี
ทำเกงแลว บางคนปดประตูตายที่จะพัฒนาตนเอง ถึงไมรู ทำไมได
ก็ไมถามใคร ทำดุย ๆ ไปเอง เปนความมั่นใจที่เกินพอดีและไมเกิด
ประโยชนตองาน สำคัญตัว ถือตัว หนักเขาก็ไมสุงสิงกับใครบาง
ไมลงรอยกับคนอื่นไปเสียหมด สุดทายก็ไมมีใครอยากคบดวย
สารพัดจะเกิดผลเสีย ถึงขั้นนี้ถึงไมตายจริงก็เหมือนตายทั้งเปน
เสียแลว
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(ขึ้นตนสรุปแสดงวากำลังจะจบ)
คำพูดของคนเรามีความสำคัญมาก ทำใหคนมีกำลังใจ

ก็ได  ทำใหคนหมดกำลังใจก็ได  หรือแมแตใชวาจาจนทำให
คนกระอักเลือดตายก็ได (เหมือนขงเบงกับจิวยี่ในเรื่องสามกก)

บอยครั้งที่เรามักไมคอยคิดหรือใหความสำคัญเทาไหร
กับการพูดของเรา และบอยครั้งที่ เรามักจะมองอะไรขางเดียว
อยเูสมอ ดงัเชน คำชม

พอขึน้ชือ่วา “ชม” เรากม็องแตดานดขีองสิง่นี ้แลวกก็มหนา
กมตาชม ปะหนาก็ชม ปะหนาก็เยินยอ จนเหมือนจะไมอยูในโลก
ของความเปนจริง

การชมเปนสิ่งที่ดี ถาเรามีความจริงใจที่จะชม
ความจริงใจที่จะชมก็คือ การพูดชมในเรื่องที่จริง ชมให

ถูกเรื่อง แมแตภาษาที่ใช หากเปนการชมดวยความจริงใจฟงดูก็จะ
ไมลิเก กาลเทศะก็เปนเรื่องสำคัญ บางครั้งอาศัยความจริงใจ
อยางเดียวก็คงไมพอ เพราะของดี ๆ ถามาผิดจังหวะผิดเวลา
ก็อาจกลายเปนของไมดี กลายเปนของเสียได

อีกประเด็นที่อยากฝากไวเปนขอสุดทาย (คราวนี้สุดทาย
จริง ๆ) ก็คือ ในฐานะเปนหัวหนา ควรที่จะรูจักลูกนองแตละคน
ใหถองแทดวยวา แตละคนถาเราชมแลวจะเกิดอะไรขึ้นตอไป
ถาชมแลวเขามีพัฒนาการไปในทางที่ดี ไมสำคัญตัวเองผิด ก็ดีไป
ก็จงชมเถิด แตถาเปนตรงกันขาม เราก็ตองระมัดระวังวาจะมีวิธีชม
อยางไรที่จะไมให เขาเดินไปตามทางที่จะทำให เสื่อมเหมือน
ที่กลาวมาในตอนตน หัวหนาที่ดีควรระมัดระวังดูแลเรื่องเหลานี้
ใหลูกนองดวย

เรื่องการชมเพื่อหวังการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะในสิ่ง
ที่ไมถูกตองนั้นไมตองพูดถึง เพราะเปนการฆาลูกนองจริง ๆ ทำให
ตายเร็วดวย

เผลอ ๆ อาจจะไมไดฆา
ลูกนองฝายเดียว เพราะคำชมที่
“สักแตวาชม” จะทำใหคำพูดของ
คนนั้นไมมีคา ไมเปนที่นาเชื่อถือ
อกีตอไป

จบลงตรงคำถามที่อยาก
ถามหัวหนาว ากำลั งฆาตั ว เอง
ดวยโดยไมรูตัวดวยหรือเปลา?

     
⌫   ⌫   ⌫   ⌫   ⌫   



เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผานมา กบข. ไดจัดแถลง
ผลประกอบการ ณ ไตรมาสที่ 2 ประจำป 2550 ขึ้น โดย กบข.
มีสินทรัพยสุทธิจำนวนทั้งสิ้น 353,024.88 ลานบาท และมี
ผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม 12 เดือนยอนหลัง(กรกฎาคม
2549 – มิถุนายน 2550) มูลคา 23,704 ลานบาท คิดเปนอัตรา
ผลตอบแทนที่รอยละ 8.82  ซึ่งผลการบริหารพอรตการลงทุน
โดยรวมของ กบข. อยูในเกณฑที่นาพอใจ เพราะอยูในระดับ
ที่สูงกวาตัวเทียบวัดการลงทุนของ กบข. อันไดแก อัตราดอกเบี้ย
เงนิฝากประจำ 1 ป ของ 5 ธนาคารพาณชิยขนาดใหญ ซึง่เฉลีย่
อยทูีร่อยละ 3.63 และอตัราเงนิเฟอทีเ่ฉลีย่อยรูอยละ 2.81

โดย กบข. ไดมกีารกระจายสดัสวนการลงทนุ ณ วนัที่
30 มถินุายน 2550 ดงันี้

ทัง้นีส้มาชกิทกุทานสามารถตดิตามผลประกอบการของ
กบข. ไดอยางตอเนื่องจากสื่อประชาสัมพันธในทุกชองทาง หรือ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่ศูนยบริการขอมูลสมาชิก  กบข .
โทร. 1179 กด 6 ในวนัและเวลาทำการ



สลค.สาร
ปที ่15  ฉบบัที ่10  เดอืนตลุาคม 2550 21

อัจฉริยะสรางไดเปนหนังสือที่เขียนโดยวนิษา  เรซ ผูซึ่งรอดชีวิตจากเหตุการณ
สึนามิ เปนผูเชี่ยวชาญดานสมองและดานอัจฉริยภาพ เปนคนไทยเพียงคนเดียวที่สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทเกียรตินิยมดานวิทยาการทางสมอง จากมหาวิทยาลัยฮารวารด
และเปนผูชนะลานที่ 15 รายการอัจฉริยะขามคืน ไดเขียนบอกไวในหนังสืออัจฉริยะสรางได
วา คนทั่วไปจะมองวาคนที่เปนอัจฉริยะมักจะหมกมุนอยูกับตำรากองโตใสแวนตาหนาเตอะ และไมคอยมีมนุษยสัมพันธ ซึ่งมักเกิด
กบัคนในวงแคบ เชน คนทีเ่กงดานวทิยาศาสตร คณติศาสตร หรอืดนตรเีทานัน้ แตความจรงิแลวอจัฉรยิภาพสรางได คนเราทกุคนตางมี
อจัฉรยิภาพซอนอยภูายใน อยทูีว่าจะคนหาอยางไรใหเจอ หนงัสอืเลมนีจ้ะทำใหคณุคนพบวา คณุเองกเ็ปน “อจัฉรยิะ” ได

วนิษาบอกวา คนทุกคนมีอัจฉริยภาพอยูในตัวอยางนอย 8 ดาน ไดแก อัจฉริยภาพดานภาษาและการสื่อสาร ดานรางกาย
และการเคลื่อนไหว ดานมิติสัมพันธ ดานตรรกะและคณิตศาสตร ดานการเขาใจในตนเอง ดานการเขาใจผูอื่นและมนุษยสัมพันธ
ดานธรรมชาติ และดานดนตรี เพียงแตวาจะหาเจอชาหรือเร็วเทานั้น อัจฉริยภาพบางดานอาจเดนกวาดานอื่น และขึ้นอยูกับการฝกฝน
มาตั้งแตเล็ก อัจฉริยภาพของคนไมไดอยูที่เซลลสมอง ไมไดอยูที่น้ำหนักสมองและไมไดอยูที่รอยหยักของสมอง แตอยูที่เสนใยสมองและ
ไมยลีนิหรอืไขมนัสมองมาหอหมุ เนือ่งจากเซลลสมองตายไปทกุวนั แตจะมกีารสรางเสนใยสมองใหม ๆ เกดิขึน้ โดยการทำซ้ำ ๆ กนั ดงันัน้
อัจฉริยภาพสรางไดโดยการทำซ้ำ ๆ กันนั่นเอง เชน หากเลนเปยโนไมเปน แตถาฝกทุกวันเปนเวลา 2 ป ก็จะเปนคนใหมที่มีอัจฉริยภาพ
ดานเปยโนได

ÇÔ¸Õ¤Œ¹ËÒ¤ÇÒÁà»š¹ÍÑ¨©ÃÔÂÐÇÔ¸Õ¤Œ¹ËÒ¤ÇÒÁà»š¹ÍÑ¨©ÃÔÂÐÇÔ¸Õ¤Œ¹ËÒ¤ÇÒÁà»š¹ÍÑ¨©ÃÔÂÐÇÔ¸Õ¤Œ¹ËÒ¤ÇÒÁà»š¹ÍÑ¨©ÃÔÂÐÇÔ¸Õ¤Œ¹ËÒ¤ÇÒÁà»š¹ÍÑ¨©ÃÔÂÐ
การจะคนหาความเปนอัจฉริยะของตัวเองพบหรือไมนั้น ตองเริ่มที่การรูจักตนเองกอนเปนอันดับแรก เพราะเมื่อรูจักตนเอง

ความตองการและเปาหมายขางหนาของตนแลว การจะมุงหนาไปสูจุดหมายยอมไมใชเรื่องยาก การพัฒนาอัจฉริยภาพของเราตองดู
กอนวา เราชอบอะไร ตองการเปนอัจฉริยะดานไหน และมีตนทุนในการพัฒนาสูงแคไหน ในการคนหาอัจฉริยภาพในตัวเองนั้น จะตอง
มีการทดลองทำ และฝกฝนจนเกิดความชำนาญโดยเริ่มจากสิ่งงาย ๆ ที่อยูรอบตัวเรากอน ถาไมฝกไมลองทำก็ไมรูวาเรามีอัจฉริยภาพ
ดานนัน้ ๆ อยใูนตวั เพราะฉะนัน้ เราควรหาเวลาสำหรบัการทดสอบและฝกฝนตวัเองใหเปนอจัฉรยิะกนัเถอะ หนงัสอืเลมนีว้นษิาเขยีนไว
อยางนาอานและเขาใจงาย ไมใชหนงัสอืแบบวทิยาศาสตรหรอืแบบเรยีนหนกั ๆ แตคนทัว่ไปอานสนกุพรอมกบัไดเคลด็ลบัทีจ่ะชวยพฒันา
ทกัษะดานตาง ๆ
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โดย กานต

สวัสดีครับ ทานผูอาน สลค.สาร คอลัมน CABINET dot THAIGOV ฉบับนี้ขอนำเสนอเรื่องราวความรูเกี่ยวกับเครื่องราช-
อิสริยาภรณใหไดทราบกันพอสังเขป

กอนที่จะแนะนำขอมูลในเว็บไซต สลค. เกี่ยวกับเรื่องเครื่องราชฯ ขอเกริ่นใหทานผูอานไดทราบวา สลค. เกี่ยวของอะไรกับ
เครือ่งราชฯ กอน คอืวา สลค. มภีารกจิทีส่ำคญัยิง่คอื การเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณใหแกบคุคลตาง ๆ ฯลฯ โดยใน สลค.
มี “สำนักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ” เปนผูรับผิดชอบโดยตรง งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ถือเปนอีกหนึ่ง
ภารกจิหลกัของ สลค. นอกจากงานฝายเลขานกุารของคณะรฐัมนตร ีทีห่ลาย ๆ คนเขาใจ

 เรื่องเครื่องราชฯ  เปนองคความรูสำคัญที่
ขาราชการทั้งหลายควรทราบ เครื่องราชฯ มีหลายตระกูล
หลายชั้น บางคนอาจไมทราบวาแตละตระกูล แตละชั้น
มีอะไรบาง ตระกูลไหนสำหรับพระราชทานใหแกผูใด
(ความรูเหลานี้ทานสามารถอานไดในคอลัมน เรื่องเลา
ชาวอาลักษณ) แต CABINET dot THAIGOV ฉบับนี้
ขอแนะนำอีกแหลงคนหาความรูเกี่ยวกับเรื่องเครื่องราชฯ
คอื ผานเวบ็ไซตของ สลค.

เริ่มตนโดยการเขาไปที่ เว็บไซตของ  สลค.
(www.cabinet.thaigov.go.th) จากนั้นใหสังเกตหัวขอ
ดานซายมอืของหนาจอ พบคำวา “เครือ่งราชอสิรยิาภรณ”
แลวนำเมาสไปชี ้จะปรากฏหวัขอตาง ๆ ไดแก

เครื่องราชฯ ตระกูลตาง ๆ เปนขอมูล
เครือ่งราชฯ ตระกลูและชัน้ตาง ๆ ถาจะใหกลาวในคอลมันนี้
สงสยัพืน้ทีจ่ะไมพอยงัไงกข็อใหทานทีส่นใจลองเขาไปชมเอง
ก็แลวกัน

 
www.cab ine t . tha igov .go . th
THAIGOVC
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สวัสดีคะ เพื่อไมใหเปนการเปลืองเนื้อที่คอลัมนนี้จึงจะ
ไมเกริ่นอะไรมากมาย ขอเริ่มนำเสนอประเด็นคำถามและคำตอบ
เกี่ยวกับการจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเลยนะคะ

มเีรือ่งประเภทใดบางทีต่องนำเสนอตอคณะรฐัมนตรแีละ
เรื่องประเภทใดที่คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีจะพิจารณากอนนำเสนอคณะรัฐมนตรี

พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรฐัมนตร ีพ.ศ. 2548 มาตรา 4 กำหนดประเภทเรือ่ง
ทีส่ามารถเสนอตอคณะรฐัมนตรไีด จำนวน 13 ประเภท
ไดแก
(1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของ

คณะรัฐมนตรีหรือใหตองเสนอคณะรัฐมนตรี
(2) รางพระราชบัญญัติ รางพระราชกำหนด
(3) เรื่องที่ตองเสนอใหสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือ

รฐัสภาอนมุตัหิรอืใหความเหน็ชอบ
(4) รางพระราชกฤษฎีกา
(5) ร า ง ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง เ กี่ ย ว กั บ น โ ยบ า ย สำ คัญที่

คณะรัฐมนตรีกำหนด
(6) รางระเบยีบ รางขอบงัคบัหรอืรางประกาศทีม่ผีลบงัคบั

แกสวนราชการโดยทั่วไป
(7) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือ

ที่ เกี่ยวกับองคการระหวางประเทศที่มีผลผูกพัน
รัฐบาลไทย

(8) การริเริ่มโครงการลงทุนขนาดใหญของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน  หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ ที่มีวงเงินตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เวนแต
โครงการลงทุนที่กำหนดในแผนงานที่คณะรัฐมนตรี
ไดมมีตอินมุตัหิรอืเหน็ชอบกบัแผนงานนัน้แลว

(9) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเวนการปฏิบัติตามมติของ
คณะรฐัมนตร ีระเบยีบ ขอบงัคบั หรอืประกาศตาม (6)

(10) ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีลักษณะ
เปนระเบียบปฏิบัติราชการทั่วไปหรือจะมีผลเปน
แนวบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ

(11) เรื่องที่ตองใชงบประมาณแผนดินนอกเหนือจากที่ได
รับอนุมัติไวแลวตามกฎหมายวาดวยงบประมาณ
รายจายประจำปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม

(12) เรื่ องที่นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนารัฐบาล
นำเสนอหรือมีคำสั่งใหเสนอคณะรัฐมนตรี

(13) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหเสนอคณะรัฐมนตรี
สวนเรือ่งใดทีต่องมกีารนำเสนอคณะกรรมการกลัน่กรองเรือ่ง

เสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณากอนนำเขาคณะรฐัมนตรนีัน้จะขึน้อยกูบั
การพจิารณาสัง่การของนายกรฐัมนตรหีรอืรองนายกรฐัมนตรทีีเ่กีย่วของ
ซึ่งโดยทั่วไปเรื่องที่มักจะมีการนำเขาพิจารณาในคณะกรรมการ
กลัน่กรองฯ กอนมกัจะมลีกัษณะอยางใดอยางหนึง่ ดงันี้

- เรื่องที่เปนปญหาในเชิงนโยบายการบริหารราชการ
แผนดิน

- เรื่องที่ตองใชงบประมาณดำเนินการเปนจำนวนมาก
- เ รื่ อ งที่ ก ระทบต อการปฏิบั ติ ร าชการของหลาย
หนวยงาน

- เรือ่งทีห่นวยงานตาง ๆ มคีวามเหน็ไมสอดคลองกนั
- เรื่องที่ยังไมเคยมีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติมากอน
- เรื่องที่อาจมีผลกระทบตอการปกครองระบอบประชา
ธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ ความสมัพนัธ
ระหวางประเทศ สังคมจิตวิทยา หรือความมั่นคงหรือ
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เสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมในสวนที่เกี่ยวของ
- เรื่องที่คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
คณะอืน่ นายกรฐัมนตร ีหรอืคณะรฐัมนตรขีอใหพจิารณา

ระยะเวลาโดยประมาณที ่สลค. ใชในการเสนอเรือ่ง
ตอคณะรัฐมนตรี

เมื่อสวนราชการเสนอเรื่องมายัง สลค. ถาเรื่องนั้นไมไดถูก
สัง่การใหนำเขาคณะกรรมการกลัน่กรองเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี
กอน ทาง สลค. จะนำเรื่องนั้นเสนอตอคณะรัฐมนตรี
ภายใน 2 สปัดาห นบัจากไดรบัเรือ่ง

เรื่องที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดหลักปฏิบัติในการ
นำเสนอเรือ่งนัน้ ๆ ไวเปนการเฉพาะ (เชน เรือ่งการ
จัดตั้ งองคการมหาชนที่ตองถามความเห็นจาก
ก.พ.ร. กอน เปนตน) แตหนวยงานที่เสนอเรื่อง
ไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีจะมีแนวทางในการ
แกปญหาดังกลาวอยางไร

เรื่องใดที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดหลักปฏิบัติไว หาก
หนวยงานเสนอเรื่องมายัง สลค. โดยมิไดปฏิบัติใหเปนไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว สลค. จะทำหนังสือแจง
ใหหนวยงานทีเ่สนอเรือ่งปฏบิตัใิหถกูตองตามมตคิณะรฐัมนตรี
กอน แลวจงึจะนำเรือ่งเสนอตอคณะรฐัมนตร ีโดยบางกรณี
อาจขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาสั่งการ
ใหสงคืนเรื่องไปกอน

ผูลงนามในหนังสือนำสงเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ตองเปนรัฐมนตรีเจากระทรวงเทานั้นหรือไม

ตามมาตรา 6 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 กำหนดใหเปน
อำนาจของรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูลงนามเสนอเรื่อง
แตหากไมมีผูดำรงตำแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรัฐมนตรีชวยวาการ
ลงนามในฐานะรักษาราชการแทน เวนแตกรณีดังนี้
(1) กรณีที่คณะกรรมการใดมีนายกรัฐมนตรี รองนายก

รัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีวาการกระทรวง เปนประธานกรรมการ
ใหนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงลงนาม
ในฐานะประธานกรรมการแลวแตกรณี

(2) กรณีที่หนวยงานของรัฐผูเสนอเรื่อง เปนองคกรอิสระ
ที่ไมอยูในกำกับของราชการฝายบริหาร ใหหัวหนา
องคกรอิสระนั้ น เปนผู ลงนามเสนอเรื่ อง ไปยั ง
นายกรัฐมนตรี

(3) กรณีที่หนวยงานของรัฐที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
หรือหนวยงานของรัฐที่ไมอยูในกำกับของราชการ
ฝายบริหารประสงคจะเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
ใหหัวหนาหนวยงานนั้นเปนผูลงนาม

หากสวนราชการตองการถอนเรือ่งทีน่ำเสนอคณะรฐัมนตรี
คืนจะตองดำเนินการอยางไร

ในกรณีที่เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรียังอยูในระหวางการ
ดำเนินการโดยยังไมมีการจัดเขาวาระการประชุม ให
สวนราชการทำหนังสือขอถอนเรื่อง โดยใหรัฐมนตรี
ผูมีอำนาจลงนามในหนังสือเสนอเรื่องเปนผูลงนาม
ในหนังสือขอถอนเรื่องแตในกรณีที่เรื่องจัดเขาวาระแลวให
รัฐมนตรีขอถอนเรื่องในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได
ทั้งนี้ เปนไปตามระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
เสนอเรือ่งตอคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. 2548 ขอ 8

พบกนัใหมฉบบัหนา สวสัดคีะ
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สลค. สญัจร Update ฉบบันี ้ขอนำเสนอการดำเนนิโครงการ สลค.
สญัจร เมือ่เดอืนสงิหาคม 2550 ดงันี้

10 สงิหาคม 2550
กรมธุรกิจพลังงาน (กระทรวงพลังงาน)

17 สงิหาคม 2550
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษพลงังาน (กระทรวงพลงังาน)

23 สงิหาคม 2550
กระทรวงมหาดไทย

31 สงิหาคม 2550
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย)

วนัศกุรที ่10 สงิหาคม 2550 ทมี สลค.สญัจรไดไปทีก่รมธรุกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน
โดยไดรับเกียรติจากรองอธิบดีศิริศักดิ์ วิทยอุดม กลาวตอนรับ พรอมทั้งรวมรับฟงการชี้แจง
จากทมี สลค.สญัจร ถงึแมครัง้นีจ้ะมผีเูขารวมประชมุเพยีง 15 คน แตกม็ปีระเดน็ซกัถามมากทเีดยีว
ทำใหบรรยากาศในการประชุมมีความคึกคักพอควร

ประเด็นที่ทางกรมธุรกิจพลังงานใหความสนใจเปนพิเศษจะเปนเรื่องเกี่ยวกับ
การขอความเห็นสวนราชการที่เกี่ยวของวา จริง ๆ แลวควรจะเปนหนาที่ของ สลค. หรือ
สวนราชการเจาของเรื่องกันแน เนื่องจากกรมธุรกิจพลังงานเห็นวาเปนงานที่ซ้ำซอนกัน และอาจ
เปนสาเหตทุำใหเกดิปญหาความลาชาได เชน กรมธรุกจิพลงังานเหน็วาเรือ่งทีเ่สนอคณะรฐัมนตรี
เรือ่งนีค้วรถามสวนราชการทีเ่กีย่วของทัง้หมด 3 หนวยงาน แต สลค. กลบัเหน็วาควรถามความเหน็
เพิม่เตมิอกี 2 หนวยงาน ซึง่ในเรือ่งนี ้สลค. ชีแ้จงวา สาเหตทุีต่องถามไปยงัสวนราชการเพิม่เตมินัน้
เนื่องจากเห็นวา สวนราชการเหลานั้นมีสวนเกี่ยวของไมมากก็นอยเกี่ยวกับเรื่องที่ เสนอ
คณะรัฐมนตรี ดังนั้นเพื่อความสมบูรณครบถวนของขอมูลที่คณะรัฐมนตรีจะใชประกอบการ
ตัดสินใจ สลค. จึงจำเปนตองถามไปยังสวนราชการใหครอบคลุมมากที่สุด เพื่อไมใหเกิด
ความผิดพลาดไดในภายหลัง ซึ่งหลังจากที่ทีม สลค.สัญจร ไดชี้แจงประเด็นตาง ๆ ใหแกเพื่อน
ขาราชการกรมธุรกิจพลังงานอยางชัดเจนแลว ก็ทำใหคลายความสงสัยกันไปได นอกจากนี้
ก็ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตาง ๆ เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันในการเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรีอีกมากมาย โดยสามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
www.mobilesoc.soc.go.th
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เมือ่วนัศกุรที ่ 17 สงิหาคม 2550 ทมี สลค.สญัจร ไดมโีอกาสไปรวมประชมุทีก่รมพฒันา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยไดรับเกียรติจากรองอธิบดีบุญสง
เกิดกลาง มาเปนประธานในการประชุม ซึ่งไดกลาวตอนรับทีม สลค.สัญจรอยางเปนกันเอง
การประชมุครัง้นีม้เีพือ่นขาราชการจากกรมพลงังานทดแทนฯ เขารวมประชมุทัง้สิน้ 41 คน ทำให
บรรยากาศการประชุมมีความอบอุนและเปนกันเองอยางมาก

ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ไดมีขอเสนอแนะแกทีม สลค.สัญจรวาควรสราง
ความเขาใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาการนำเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี และการชี้แจง
ตอที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งควรชี้แจง
ใหเจาหนาที่ระดับกระทรวงทราบดวย เนื่องจากผูที่จัดทำหนังสือเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
คอืเจาหนาทีใ่นระดบักระทรวง ซึง่ในเรือ่งนีโ้ดยขอเทจ็จรงิแลวทมี สลค.สญัจรไดเดนิทางไปพบปะ
กับเจาหนาที่ระดับกระทรวงไปแลวในป 2549 อยางไรก็ตาม ทางทีม สลค.สัญจรจะรับเรื่องนี้
ไปพจิารณาดำเนนิการตอไป นอกจากนี ้ทางกรมพฒันาพลงังานทดแทนฯ ไดเสนอวาควรมกีารจดัทำ
แผนภาพกระบวนการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีในขั้นตอนสำคัญ ๆ และเผยแพรใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน และควรเปดชองทางใหสวนราชการสามารถสอบถามหรือ
ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรีในชวงระหวางการดำเนินการได ซึ่งในเรื่องนี้
ทมี สลค.สญัจรไดชีแ้จงวา สวนราชการสามารถดขูอมลูแผนภาพและมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วของ
กับการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีไดทาง www.mobilesoc.soc.go.th

เขาสสูปัดาหที ่3 ของเดอืนสงิหาคม ในวนัพฤหสับดทีี ่23 สงิหาคม 2550 ทมี สลค.สญัจร
ไดไปเยือนกระทรวงมหาดไทย โดยไดรับการตอนรับจากรองปลัดพีรพล ไตรทศาวิทย ปคร.
จากกระทรวงมหาดไทย พรอมทั้งเพื่อนขาราชการจำนวน 70 คน เมื่อไปถึงหองประชุมก็ไดเห็น
เพื่อนขาราชการจากกระทรวงนั่งรอเขารวมการประชุมกันเกือบเต็มหอง ทำใหทีม สลค.สัญจร
ประทับใจในการใหความรวมมือของเหลาเพื่อนขาราชการจากกระทรวงมหาดไทยเปนอยางมาก

ประเด็นในการพูดคุยครั้งนี้มีไมมากนัก เรื่องหลัก ๆ อยูที่การซักถามเกี่ยวกับเอกสาร
ประกอบการเสนอเรื่องแตงตั้งขาราชการระดับ 10 และระดับ 11 โดยกระทรวงมีขอสงสัยวา
เอกสารตรวจสอบการแตงตั้งขาราชการที่กำหนดใหปลัดกระทรวงเปนผูลงนามนั้น จำเปน
ตองใหลงนามในเอกสารครบทั้ง 5 ชุดเลยหรือไม เนื่องจากวาในแตละปกระทรวงมหาดไทย
ตองแตงตั้งขาราชการระดบั 10 เปนจำนวนมาก ในเรือ่งนี ้ทมี สลค.สญัจรไดชีแ้จงวา การลงนาม
ในเอกสารดังกลาว ซึ่งประกอบดวยประวัติขาราชการแตละคนและแบบตรวจสอบการแตงตั้ง
ขาราชการนั้น ใหปลัดกระทรวงลงนามในเอกสารฉบับจริงเพียง 1 ชุด และใหทำสำเนาเพิ่มอีก
4 ชดุ รวมเปน 5 ชดุ เทาทีส่งัเกตดหูลงัจากชีแ้จงประเดน็นีไ้ปแลวเหน็วา เพือ่นขาราชการหลาย ๆ
คนในทีป่ระชมุรสูกึเหน็ดวยกบัวธิปีฏบิตัใินเรือ่งนีเ้ปนอยางมาก เพราะเปนการทำใหประหยดัเวลา
ในการจัดเตรียมเอกสารในการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
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และแลวกม็าถงึศกุรสดุทายของเดอืน วนัที ่ 31 สงิหาคม 2550 ทมี สลค.สญัจร เดนิทาง
ไปที่สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย โดยไดรับเกียรติจากรองผูอำนวยการกิ่งแกว อินหวาง จากสำนักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัวมาเปนประธานในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งยังไดรับการตอนรับที่อบอุน
และเปนกันเองจากเพื่อนขาราชการสำนักงานกิจการสตรีฯ ที่มารวมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 34 คน
ประเด็นหลักที่สำนักงานกิจการสตรีฯ ใหความสำคัญอยางมากคือหลักพิจารณาในการ
เสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี ซึ่งหากพิจารณาจากมาตรา 4 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การเสนอเรือ่งและการประชมุคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. 2548 ไดกำหนดประเภทของเรือ่งไว 13 ประเภท
แตบางครั้งสวนราชการพิจารณาแลวเห็นวาเรื่องที่ตองการเสนอไมเขาขายใน 13 ประเภท
แตมีความสำคัญและควรนำเสนอคณะรัฐมนตรี ในกรณีนี้สวนราชการควรปฏิบัติอยางไร
ทีม สลค.สัญจร ไดชี้แจงวา โดยปกติแลวหากเรื่องใดที่ไมอยูในเกณฑที่พระราชกฤษฎีกา
วาดวยการเสนอเรื่องฯ กำหนดใหนำเสนอตอคณะรัฐมนตรี สลค. จะไมนำเสนอคณะรัฐมนตรี
ยกเวนเรื่องนั้นจะไดรับการสั่งการจากนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมาย
ใหสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีกอน และเมื่อไดรับการสั่งการแลว สลค. จึงจะ
ดำเนินการบรรจุเขาวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีตอไป

นอกจากนีเ้พือ่นขาราชการสำนกักจิงานการสตรฯี ยงัไดใหขอเสนอแนะเพิม่เตมิวา สลค.
ควรสรางความเขาใจเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาการนำเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี และ
ระยะเวลาการแจงมตคิณะรฐัมนตรไีปยงัสวนราชการตาง ๆ รวมทัง้ ควรเปดโอกาสใหสวนราชการ
สามารถประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีในชวงระหวางการดำเนินการ
ไดในทกุขัน้ตอน โดยในสวนนี ้ทมี สลค.สญัจรจะรบัไปดำเนนิการตอไป

สลค. ตองขอขอบคณุสำหรบัทกุ ๆ ขอเสนอแนะทีเ่พือ่น
ขาราชการจากหนวยงานตาง ๆ ที ่สลค. ไดไปสญัจร และมมีาถงึ
สลค. ซึ่งทาง สลค. จะรับไปปรับปรุงเพื่อใหการประสานงาน
ระหวางกันเปนไปดวยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สำหรับฉบับหนาจะนำเสนอบรรยากาศการสัญจรของ
เดอืนกนัยายน 2550

อยาลมื! ตดิตามนะคะ
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