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สลค.สารฉบับนี้นำเสนอนโยบายของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์
วงศ์หนองเตย) เกี่ยวกับการนำระบบ CABNET (Cabinet Network) มาใช้สนับสนุนการประชุม
คณะรัฐมนตรี ซึ่งระบบ CABNET นี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการต่าง ๆ จะร่วมกันใช้
ในการส่งและดำเนนิการตอ่เร่ืองท่ีจะนำเสนอใหค้ณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยจะเริม่ใช้ระบบอย่างเป็นทางการ
ในวันท่ี 1 ธันวาคม 2553

นอกจากนี ้สลค.สาร ได้นำเสนอเเรือ่งท่ีน่าสนใจ ได้แก่ คอลัมน์ CABNET visit ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ี
สลค. ได้จัดคณะเจ้าหน้าที ่ออกไปพบปะผู้ใช้ระบบ CABNET ของส่วนราชการนำร่องเพื ่อสอบถาม
ปัญหาอุปสรรคในการใช้ระบบ และยังมีบทความที ่น่าสนใจคือ “สร้างวินัยให้เป็นวัฒนธรรม :
การเปลีย่นแปลงระบบราชการไทยทีฐ่านราก” เปน็บทความที ่สลค.สาร ตัง้ใจนำมาลงตพีมิพใ์นฉบบันี้
เพื่อประโยชน์ในอันที่จะปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพ
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* การสมัมนาเพือ่ประเมนิผลระบบสารสนเทศการประชมุคณะรฐัมนตรแีบบอเิลก็ทรอนกิส ์ (Cabinet Network: CABNET)
เมือ่วนัที ่ 10 กนัยายน 2553 ณ โรงแรมแมน่ำ้ รามาดาพลาซา กรงุเทพฯ จัดโดยสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี

ประเทศเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และใช้ระบบรัฐสภา
เรามีฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรี การตัดสินใจเชิงนโยบายในเรื ่องต่าง ๆ จะเกี่ยวข้องกับระบบการตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรีเป็นส่วนใหญ่ เร ื ่องสำคัญที ่สุดผมคิดว่าเป็นเรื ่องของการตัดสินใจเชิงนโยบายทั ้งหลาย
ซึ่งแม้คณะรัฐมนตรีจะใช้ระยะเวลาไม่มากในการตัดสินใจ แต่ก็เป็นห้วงเวลาที่ถือได้ว่าสำคัญเพราะจะส่งผลถึง
คนจำนวนมาก บางเรื่องบางนโยบายที่อาจจะทำให้ชีวิตคนเหล่านั้นเปลี่ยนไปจะในทางที่ดีขึ้นหรือได้รับผลกระทบ
เพราะฉะนั้น ข้อมูลต่าง ๆ ที่ประกอบการตัดสินใจ หรือประกอบเรื่องก่อนที่จะให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจ
เป็นเร่ืองสำคัญมาก โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการให้ความเห็นก็ดี การรวบรวมท่ีมาท่ีไปของแต่ละเร่ืองต่าง ๆ ก็ดี
ก็เป็นเรื ่องที ่ส ่งผลอย่างยิ ่งต่อการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีทั ้งสิ ้น ท่านนายกรัฐมนตรีอ่านวาระ
การประชุมคณะรัฐมนตรีละเอียดมาก ท่านทำความเข้าใจกับทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นก็จะมีประเด็นในการที่จะซักถาม
แต่ผมก็ไม่แน่ใจมากนักว่าในส่วนของคณะรัฐมนตรีท่านอื่น ๆ จะได้อ่านกันครบถ้วนทุกหน้าหรือไม่เพราะแต่ละเรื่อง
ก็มีเอกสารจำนวนค่อนข้างมาก ผมกล่าวประเด็นนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าเรื่องทั้งหลายก่อนที่จะบรรจุเข้าเป็น
ระเบียบวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรี นอกจากจะต้องมีความครบถ้วนรอบด้านของข้อมูลแล้วยังต้องมี
ความรวดเร็วของเรื่องที่จะต้องส่งเข้ามาให้คณะรัฐมนตรีได้ตัดสินใจอีกด้วย

ท่านรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่านผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา ผู้ช่วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา หัวหน้าสำนักงาน
รัฐมนตรี ตลอดจนผู้ใช้ระบบทุกท่าน

วันนี ้เป็นโอกาสดีที ่ท่านทั้งหลายจะได้มาพูดคุยเพื ่อประเมินผล
ระบบ CABNET ซึ่งเป็นระบบที่เปิดใช้กันมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ในฐานะที่ผม
เป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งและยังได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีรวมทั้งได้ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีมาเป็นระยะเวลาปีเศษ
ผมคิดว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีมีความสำคัญมาก ระบบ CABNET
เป็นระบบหน่ึงท่ีจะเข้ามาช่วยจัดการงานท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจของแต่ละกระทรวง
กรม กับคณะรัฐมนตรีให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นระบบ มีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เท่าที่ผมได้ลองสืบค้นดูข้อมูลระบบ CABNET
และสอบถามจากบางหน่วยงานว่าใช้แล้วดีหรือไม่ คำตอบที่ได้ค่อนข้าง
ที่จะน่าดีใจ หน่วยงานตอบว่าดี ทำให้งานเป็นระบบมีความรวดเร็วมากขึ้น
แต่แน่นอนว่าเป็นธรรมดาของระบบที่เริ่มใช้ไประยะต้น ๆ ก็อาจจะมีปัญหา
อยู่บ้าง เท่าที่ทราบก็จะเป็นปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งวันนี้ก็คงจะต้องฟัง
เรื่องของการประเมินผลเรื่องของระบบกัน

การมอบนโยบายในการนำระบบ CABNET
มาใช้สนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรี*

โดย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย)
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หลายเรื ่องที ่ประชาชนเฝ้ารอว่าแต่ละนโยบายของรัฐบาล
จะดำเนินการอย่างไร อาจจะส่งผลถึงชีวิตความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต
ขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมไปจนถึงศักยภาพของการพัฒนา
ประเทศด้วย หลายเรื่องที่ชาวบ้านคอยติดตามว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำไม
ยังไม่เข ้าสู ่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ติดขัดอะไรที ่ตรงไหน
อย่างไร นี ่ก ็เป็นประเด็นที ่จะชี ้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพการทำงาน
ของแต่ละกระทรวง กรม ที ่เช ื ่อมกับคณะรัฐมนตรีมีความสำคัญ
อย่างยิ่งในแง่ของความรวดเร็วความทันเวลา

ท่ีสำคญัทีสุ่ดผมคดิวา่คงเปน็เรือ่งของการอำนวยความยติุธรรม
ให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน มติคณะรัฐมนตรีจำนวนมากเป็นการคืน
ความเป็นธรรมให้กับเขา การคืนความเป็นธรรมช้าก็คือความอยุติธรรม
นั่นเอง ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ใหญ่มากในการทำงานระหว่างกระทรวง
กรม กบัคณะรฐัมนตรี

หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้ตัดสินใจมีมติคณะรัฐมนตรีออกไปแล้ว เรื่องนั้นจะปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด
ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับต้นเรื่องที่เสนอมาด้วย ผมขอยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่ง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552
ซ่ึงเป็นเร่ืองเกีย่วกบัท่ีดินแหง่หนึง่ท่ีจังหวดันครสวรรค ์คณะรฐัมนตรมีีมติว่า ให้เพิกถอนกฤษฎกีาหวงหา้มท่ีดิน 1,215
แปลง ผ่านไป 1 ปี มติคณะรัฐมนตรีนี ้ย ังไม่ได้ร ับการปฏิบัติ กรมที ่เกี ่ยวข้องกรมหนึ ่งแจ้งให้อีกกรมหนึ ่ง
ออกเอกสารได้เลย แต่กรมที่ต้องออกเอกสารแจ้งกลับว่าออกให้ไม่ได้จนกว่าอีกกรมหนึ่งจะเพิกถอนที่ดินส่วนนี้ก่อน
ผ่านไป 1 ปีหาข้อสรุปไม่ได้ ชาวบ้านในที่ดิน 1,215 แปลงไม่ได้คอยแค่ 1 ปีนี้ แต่เขาคอยมาแล้วสองชั่วอายุคน
ผมยกตัวอย่างเรื ่องนี ้มาเพื ่อชี ้ให้เห็น 2-3 ประเด็น คือประเด็นของการอำนวยความยุติธรรมซึ ่งมีระยะเวลา
เข้ามาเกี่ยวข้อง ประเด็นของประสิทธิภาพการทำงานที่จะสะท้อนออกมาโดยมติคณะรัฐมนตรีว่าปฏิบัติได้หรือไม่
และสุดท้ายคือประเด็นเรื่องของการทำงานว่าจะเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีข้อมูลครบถ้วนมากน้อยเพียงใด

ฉะนั้น ระบบ CABNET เท่าที่ทราบวิธีการทำงานของระบบนี้ผมเห็นว่าน่าจะเป็นระบบหนึ่งที่มาช่วย
เอื้ออำนวยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรามีหน่วยงานนำร่อง 12 หน่วย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รายงานว่าภายในสิ้นปีนี้ก็จะขยายไปถึงหน่วยงานที่เหลือ ก็ขอคาดหวังว่าการประชุมของคณะรัฐมนตรีต่อ ๆ
ไปจะมีระบบนี้มาช่วยเอื้ออำนวยทำให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ตั้งแต่หลังเกิดเหตุการณ์วิกฤติเป็นต้นมา ผมคิดว่าหลายเรื่องหลังจากนี้ต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับเรื ่องของการแก้ไขปัญหาความเหลื ่อมล้ำและการอำนวยความยุติธรรมมากยิ ่งขึ ้น ขณะนี้คณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชุดท่านอานันท์  ปันยารชุน ชุดท่านประเวศ  วะสี ก็จะเริ่มที่จะทยอยกันส่งเรื่องหรือประเด็น
ที่รับฟังมาจากพี่น้องประชาชนมาสู่รัฐบาลมากยิ่งขึ้น เฉพาะเรื่องที่ผมรับอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาที่ดินทำกิน
ปัญหาความขัดแย้งกับชาวบ้านในที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศก็มีมาก ท่านอานันท์ฯ เคยบอกว่า เรื่องที่ใหญ่สุดที่เป็น
ความขัดแย้งมากที่สุดในประเทศนี้คือเรื ่องที่ดินทำกิน จะเป็นเรื ่องประเภทแรก ๆ ที่จะส่งมาให้ ผมเล่าเรื ่องนี้
ให้ฟังเพ่ือท่ีจะบอกว่าภารกิจจากน้ีไปเร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลตัดสินใจในเชิงนโยบายจะกลบัไปสู่แต่ละกระทรวง
กรม มากขึ้น จะเป็นลักษณะของการตัดสินใจว่าเรื ่องนั้นเรื ่องนี้รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจะคลี่คลายแก้ไข
ปัญหาอะไร อย่างไร เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการที่จะประสานกันระหว่างกระทรวง กรม กับคณะรัฐมนตรี
คงจะเป็นเรื ่องใหญ่และเป็นเรื ่องสำคัญที ่ต้องมีประสิทธิภาพมีความรวดเร็ว มีระบบ มีความเป็นมืออาชีพ
ในการที่จะทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผมคิดว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นหน่วยงานที่สำคัญ วันนี้มีผู้แทนกระทรวง กรม อยู่ครบถ้วน
ซึ่งท่านมีอะไรที่จะให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ ้น ก็เป็นโอกาสดีที่วันนี้อยู่กัน
พร้อมหน้าพร้อมตาก็จะได้ถือเป็นโอกาสที่จะได้สะท้อนให้ฟังซึ่งกันและกัน ในส่วนเจ้าหน้าที่ของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีผมคิดว่าเราก็มีหน้าที ่ที ่สำคัญเพราะเราเป็นเสมือนคอขวดของกระบวนการก่อนเรื ่องต่าง ๆ
จะเข้าสู ่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเราจะทำให้การอำนวยความยุติธรรมกับประชาชนเกิดขึ ้นได้หรือไม่
เป็นเรื่องที่เราต้องคิด เพราะนี่คือภารกิจร่วมกันที่สำคัญยิ่ง

ภาพสถานการณ์โดยรวมของประเทศไทยขณะนี้ก็มีทั ้งบวกทั้งลบ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าการทำงาน
กับคณะรัฐมนตรีก็จะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยคลี่คลายได้ 2 ประเด็นที่สำคัญที่จะพูดถึงในตอนท้ายนี้ก็คือเรื่องของการ
จัดลำดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศซึ่งนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าเราเองก็จะอยู่ในลำดับประเทศที่มี
ศักยภาพการแขง่ขนัทียั่งจะตอ้งปรับปรุงอะไรอยูม่าก แตเ่ร่ืองทีผ่มคิดวา่นา่สนใจมากเปน็บทความของอาจารยเ์กษยีร
เตชะพรีะ ทีพ่ดูถงึการจดัลำดบัรัฐล้มเหลวในโลก ซ่ึงไทยอยูร่ะดบัพงึระวงั (Warning) กอ่นทีจ่ะเปน็รฐัล้มเหลว นีเ่ปน็
อีกเรื ่องหนึ่งที ่อยากจะยกมาเล่าให้ฟังเพราะในจำนวนประชาชนคนไทย 60 กว่าล้านคนมีคนไทยจำนวนมาก
รอการทำงานของพวกเราในการที่จะทำเรื ่องที่ส่งผลกระทบไปถึงพวกเขา ผมถือว่าบุคลากรตรงนี้ก็เป็นส่วนที่
สำคัญที่สุด ส่วนหนึ่งจะช่วยกันทำให้ประเทศก้าวเดินไปข้างหน้าในทิศทางที่ดีที่สุด

ผมขอขอบคุณสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ได้มีการดำเนินการในโครงการนี้ และขอบคุณผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ผู ้ช่วยผู ้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา รวมถึงหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
ที่มาร่วมประชุมวันนี้ ขอให้การประชุมสัมมนาดำเนินไปด้วยดีเพื่อนำไปสู่การได้ข้อสรุปในการที่จะพัฒนาระบบ
CABNET ให้สามารถสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอบคุณครับ
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all about CABNET

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)
เม่ือวันศุกร์ท่ี 23 กรกฎาคม 2553 ทีมเจ้าหน้าท่ีสำนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี (สลค.) ได้ไปพบปะ

เจ้าหน้าที่ที่ใช้ระบบ CABNET ของ สปน. พบว่า สปน. ได้ทดลองใช้ระบบ CABNET แล้ว แต่มีเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีในช่วงนี้น้อย ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องความช้าของเครื่อง ซึ่ง สลค. ได้ชี้แจงว่า
ในขัน้ตอนเปดิเครือ่งคอมพวิเตอร ์ CABNET เครือ่งจะตรวจสอบโปรแกรมทัง้หมดในเครือ่งซึง่จะตอ้งใชเ้วลา
ประมาณ 2-3 นาที จึงจะตรวจสอบครบถ้วนและเริ่มใช้งานได้ แต่หากส่วนราชการพบว่า ในขณะที่ใช้งาน
ซึ ่งไม่ใช่ขั ้นตอนการเปิดเครื ่อง แต่เครื ่องช้ามาก ขอให้โทรศัพท์แจ้งปัญหาที่ helpdesk หมายเลข
โทรศพัท์ 0 2280 9000 ต่อ 571-573 เพ่ือแก้ไขปัญหาในเบือ้งตน้ นอกจากนีใ้นทกุวันศุกร์ เวลา 12.00 น.
ระบบ CABNET จะทำการปรบัปรุงโปรแกรมกำจดัไวรัส (update anti virus)

นอกจากนี ้สปน. ยังมีข้อกังวลในกรณท่ีีระบบ CABNET เปิดให้ส่วนราชการแนบไฟลน์ามสกุล .pdf
เป็นเอกสารแนบได้ ซึ่งอาจเป็นเอกสารที่มีเนื้อหาไม่ตรงกับต้นฉบับ เนื่องจากไฟล์นามสกุล .pdf  สามารถ
แก้ไขได้ เรื่องนี้ สลค. ได้ชี้แจงว่า ในการเข้าใช้งานระบบ CABNET นั้น ในขั้นตอนแรกจะให้ผู้ใช้ใส่ชื่อและ
รหัสผ่าน (username & password) ดังนั้น ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ CABNET ระบบ
จะมีการบันทึกชื่อผู้ดำเนินการในแต่ละขั้นตอนไว้ จึงไม่น่าจะเกิดปัญหาตามที่มีข้อกังวลดังกล่าว

CABNET visitCABNET visit
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กระทรวงกลาโหม (กห.)
กห. ถึงแม้จะมิใช่หน่วยงานนำร่องในการทดลองใช้ระบบ CABNET แต่ก็ได้มีการประสานงานไปยัง สลค.

เพื่อให้จัดทีมเจ้าหน้าที่เข้าพบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบ CABNET ล่วงหน้า ก่อนที่ สลค. จะเปิดให้
ทุกส่วนราชการใชร้ะบบในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2553

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 19 สิงหาคม 2553 ทีมเจ้าหน้าท่ี สลค. ได้ไปพบปะเจ้าหน้าท่ีท่ีจะใช้ระบบ CABNET ของ
กห. โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ในช่วงต้นเป็นการชี้แจงภาพรวมของระบบ CABNET ทั้งนี้ ประเด็นที่ กห. ให้ความสนใจ
ท่ีน่าสนใจ ได้แก่

1. การถามความเห็นผ่านระบบ CABNET ซึ่งโดยปกติหนังสือถามความเห็นที่เป็นกระดาษจะมาถึง
ส่วนราชการช้าว่าในระบบ ส่วนราชการต้องดำเนินการอย่างไร ในประเด็นนี้ สลค. ชี้แจงว่า หากส่วนราชการได้รับ
หนังสือถามความเหน็ผ่านระบบ ก็สามารถเตรยีมข้อมูลได้ล่วงหน้า และเม่ือหนังสือท่ีเป็นกระดาษมาจงึตอบความเหน็
กลับไปยัง สลค. ท้ังในระบบ และกระดาษ

2. การใช้ template ในการเสนอเรื่อง ซึ่งที่ผ่านมา กห. มีรูปแบบของหนังสือเสนอเรื่องเฉพาะ สลค.
จึงได้ขอความรว่มมือให้ กห. ใช้ template ซ่ึง สลค. ได้จัดทำขึน้ตามทีพ่ระราชกฤษฎกีาฯ กำหนด ท้ังน้ี หากส่วนราชการ
ประสงค์จะให้ สลค. จัดเจ้าหน้าท่ีช้ีแจงเร่ืองน้ีเป็นการเฉพาะ สามารถประสานไปยัง สลค. ได้

3. ความเสถียรของระบบ CABNET ในขณะนีเ้ป็นระหวา่งท่ีเร่ิมทดลองใช้ในหน่วยงานนำรอ่ง 12 แห่ง
ซ่ึง สลค. ได้ช้ีแจงวา่ ได้มีการเตรยีมระบบสำรองเพือ่รองรับ
กรณีดังกล่าวไว้แล้ว

นอกจากนี ้ ยังมีประเด็นการออกเลขหนังสือ
สารบรรณอัตโนมัติของระบบ CABNET การดูสถานะ
ของเรื่องทั้งหมดว่าอยู่ในขั้นตอนใด และการสืบค้นข้อมูล
มติคณะรัฐมนตรี

และในช่วงท้ายเจ้าหน้าท่ี สลค. และเจ้าหน้าท่ีบริษัท CDG
ได้แนะนำการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ CABNET ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของ กห. ด้วย

กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)
เมื ่อวันพุธที ่ 25 สิงหาคม 2553 ทีมเจ้าหน้าที ่ สลค.

ได้ไปพบปะเจ้าหน้าท่ีท่ีใช้ระบบ CABNETของ กต. ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ี
สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักนโยบายและแผน กต. พบว่า ขณะนี้ กต.
ได้ดำเนินการตอบความเห็นผ่านระบบ CABNET แล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้
template ในการจัดทำเรื ่องเสนอคณะรัฐมนตรีและตอบความเห็น
สลค. จึงได้ชี้แจงว่าการใช้ template จะเป็นการอำนวยความสะดวก
ให้ส่วนราชการทำหนงัสือให้ออกมาเป็นรูปแบบเดียวกัน และช่วยแบ่งเบา
ภาระงานของผู้ช่วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ในการ
กรอกข้อมูลต่าง ๆ เข้าระบบ เนื่องจากระบบจะดึงข้อมูลจาก template
มาโดยอัตโนมัติ ทั้งนี ้ สลค. ยินดีจะส่งเจ้าหน้าที ่มาชี ้แจงเกี ่ยวกับ
การใช้งาน template ให้เจ้าหน้าท่ีระดับกรมของ กต. ได้รับทราบ
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เม่ือวันพฤหสับดีท่ี 26 สิงหาคม 2553 ทีมเจ้าหน้าท่ี สลค. ได้ไปพบปะเจ้าหน้าท่ีท่ีใช้ระบบ CABNET ของ วท.

พบว่า วท. มีการจัดทำหนังสือเสนอเรื ่องคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ CABNET อย่างต่อเนื ่อง ซึ่งปัญหาที่ วท.
พบจะมีทั้งปัญหาเกี่ยวกับระบบและเกี่ยวกับการใช้งาน template เช่น การเข้าสู่ระบบ CABNET จะใช้เวลา
ค่อนข้างนาน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ สลค. จะตรวจสอบให้ว่าเกิดจากปัญหาอะไร นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องการสแกนนิ้ว
เข้าระบบ ซ่ึงบ่อยคร้ังท่ีเจ้าหน้าท่ีของ วท. ไม่สามารถสแกนนิว้เข้าระบบได้ โดยเจา้หน้าท่ี สลค. ได้แนะนำเทคนคิในการ
สแกนนิ้วว่า ให้เริ ่มสแกนจากบริเวณข้อนิ้วแรกจะทำให้ระบบสามารถอ่านลายนิ้วมือได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากปัญหาเกี่ยวกับระบบแล้ว ยังมีปัญหาเกี่ยวกับ
template อยู่บ้าง เช่น ระยะห่างระหว่างบรรทัดมีขนาด
ไม่เท่ากันในแต่ละย่อหน้า โดยเจ้าหน้าที ่ สลค. จะรับ
กลับไปตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป รวมทั ้ง
เรื่องรูปแบบ (format) ของตัวอักษร ซึ่งเจ้าหน้าที่ สลค.
ได้ให้คำแนะนำโดยขอให้เจ้าหน้าจัดทำเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี
ปรับรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษและอักษรภาษาไทย
ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน นอกจากนี ้ วท. ยังประสงค์
จะให้เครื ่อง CABNET สามารถเชื ่อมต่อกับเครือข่าย
Internet ได้ ซึ่ง สลค. ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากเป็นนโยบาย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลต่าง ๆ
ภายในระบบ CABNET จึงเป็นไปได้ยากทีจ่ะเช่ือมต่อระบบ
CABNET เข้ากับเครือข่าย Internet อย่างไรก็ตาม คงต้องดู
ความเป็นไปได้ในอนาคตอีกครั้งหนึ่ง

กระทรวงมหาดไทย (มท.)
เม่ือวันพฤหสับดีท่ี 2 กันยายน 2553 ทีมเจ้าหน้าท่ี สลค.

ได้เดินทางไปพบปะเจา้หน้าท่ีท่ีใช้ระบบ CABNET ของ มท. ท้ังน้ี
ผู ้แทน มท. มีข้อสังเกตว่า กรณีหากเครื ่องคอมพิวเตอร์
ระบบ CABNET ชำรุด หรือระบบขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้
จะต้องดำเนินการอย่างไร ซึ่ง สลค. ได้ชี้แจงว่า ส่วนราชการ
สามารถโทรศัพท์แจ้งปัญหาการชำรุดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หรือสอบถามปัญหาอันเกิดจากการขัดข้องของระบบได้ที ่
ศูนย์แก้ปัญหาในการใช้งานระบบ CABNET หรือ helpdesk
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 571-573 และกรณีที่
คอมพิวเตอร์ระบบ CABNET ของหน่วยงานไม่สามารถใช้งาน
หน่วยงานนั้นสามารถไปขอใช้คอมพิวเตอร์ระบบ CABNET
ของหน่วยงานอื่นที่อยู่ใกล้เคียงได้
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เอตทัคคะ [เอ-ตะ-ทัก-คะ] เป็นคำภาษาบาล ีมาจากคำวา่ เอตท ฺแปลว่า ส่ิงน้ี, ทางนี,้ และ คำว่า
อคฺค แปลว่า ยอด เอตทัคคะ จึงแปลว่า ผู ้เป็นยอดในทางนี ้ ในทางพระพุทธศาสนาใช้หมายถึง
พระสาวกท ี ่ ได ้ ร ับการยกย ่องจากพระพ ุทธเจ ้ าว ่ า เป ็นผ ู ้ ยอดเย ี ่ ยมในทางใดทางหน ึ ่ ง เช ่น
พระสารีบุตรเป็นเอตทัคคะในทางปัญญา

ในการใช้ทั่วไป ถ้าต้องการยกย่องผู้ที ่มีความรู้ ความชำนาญ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ
ก็อาจใช้คำว่า ผู ้เชี ่ยวชาญ หรือ ผู ้มีความรู ้ยอดเยี ่ยม เช่น วิทยากรในการอภิปรายครั ้งนี ้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจ

คดัลอกจากหนงัสอื “รู้ รัก ภาษาไทย”
เลม่ 1 ฉบับราชบณัฑติยสถาน

คดัเลอืกโดย จิตตา  กติตเิสถยีรนนท์

รู้ รัก ภาษาไทย

เอตทัคคะ
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สร้างวินัยให้เป็นวัฒนธรรม :
การเปล่ียนแปลงระบบราชการไทยท่ีฐานราก

ปริยนงคราญ  จงธรรมคณุ

วินัย : จุดเด่นของสังคมญ่ีปุ่น

ทุกคนทีรู้่จักประเทศญีปุ่่น ไม่ว่าจะรู้จักผ่านทางสือ่ต่าง ๆ หรือรู้จักผ่านประสบการณต์รง
ที่ได้ไปอยู่ในสังคมญี่ปุ่นเป็นระยะเวลาหนึ่ง คงปฏิเสธไม่ได้ว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มี
ลักษณะพิเศษ กล่าวคือ ในทางกายภาพนั้น ญี่ปุ่นมีความเจริญทางวัตถุอย่างมาก จะเห็นได้จาก
สิ่งก่อสร้างและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ทยอยออกมาอย่างไม่รู ้จักหมดสิ้น ขณะที่ในทางจิตใจนั้น
ก็คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าคนญี่ปุ่นเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้สังคมญี่ปุ่นมีความสงบ ความสะอาด
ความปลอดภัย และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างมาก ภาพที่เห็นชินตาหากไปญี่ปุ่น คือ
ภาพของการต่อคิวเข้าแถว ไม่ว่าจะเป็นการต่อคิวซื้อของ การต่อคิวขึ้นรถไฟในที่ที่กำหนดไว้
(อาจยกเว้นในชั ่วโมงเร่งด่วน และสถานีสำคัญ ๆ) การเคารพในกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
หากเป็นไฟแดงก็ต้องหยุดรอแม้ว่าขณะนั้นจะไม่มีรถหรือคนก็ตาม ภาพของบ้านเมืองที่สะอาด
เป็นระเบียบ มีการทิ้งขยะ การแยกขยะอย่างเป็นระบบ แม้แต่ในห้องเรียนก็จะมีถังขยะสำหรับ
ทิ้งขยะต่างประเภทกัน แม้กระทั่งการจำกัดเขตสูบบุหรี ่ซึ ่งผู ้ที ่ต้องการสูบบุหรี ่จะต้องไปสูบ
ในที่ที ่จัดไว้เท่านั้น สิ่งเหล่านี้เป็นภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นถึงตัวตนด้านหนึ่งของคนญี่ปุ ่น
ขณะเดียวกันตัวตนด้านอื่น ๆ ที่เป็นจุดเด่นก็ยังปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนและเป็นที่น่าประทับใจ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุภาพอ่อนน้อม ความตรงต่อเวลา ซึ่งคนญี่ปุ่นโดยมากจะรักษาเวลา
อย่างเครง่ครัด ท้ังในการนดัหมายและการสง่งานตามกำหนดเวลา ความทุม่เท และความประณตี
เห็นได้จากการให้ความใส่ใจในการจัดเตรียมอาหาร การห่อของขวัญของฝาก เป็นต้น

สิ่งที่น่าสนใจอย่างมากก็คือ ลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นที่เป็นภาพสะท้อนถึงตัวตน
ของคนญี่ปุ่นเหล่านี้มีที่มาจากไหน เพราะเชื่อได้ว่าสิ่งเหล่านี้คือแรงผลักดันให้ประเทศญี่ปุ่น
ประสบความสำเร ็จในการพัฒนาอย่างรวดเร ็วและพิเศษกว่าประเทศตะวันตก ดังนั ้น
หากพิจารณาโดยละเอียดถึงลักษณะเด่นต่าง ๆ ไม่ว ่าจะเป็นความสงบ ความสะอาด
ความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยเรื ่อยไปถึงความตรงต่อเวลา ความทุ ่มเท
และความประณีตในการทำอะไรก็ตามนั้น จะพบว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคือ “ความมีวินัย” หรือ
“Discipline” ที่สูงมากของคนญี่ปุ่นนั่นเอง
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วินัยกับราชการไทย

“วินัย” ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง “ระเบียบ แบบแผน
และข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ” ซ่ึงคำวา่ระเบียบหรือแบบแผนในความหมายของวนัิยน้ัน ไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปของกฎเกณฑ์
ท่ีมีบทกำหนดโทษ หากไม่ปฏิบัติตาม แต่อาจเป็นแบบแผนหรอืธรรมเนียมปฏิบัติสืบ ๆ กันมา นอกจากนัน้ วินัยก็ไม่ได้
จำเพาะในเรือ่งใดเร่ืองหน่ึงอย่างท่ีคนท่ัวไปมักคุ้นเคยหรอืเข้าใจกัน เช่น วินัยจราจร วินัยของทหาร วินัยในโรงเรยีน ฯลฯ
แต่โดยแท้จริงแล้ว วินัยในความหมายกว้าง หมายถึง ระบบระเบียบทั ้งหมดของชีวิตและสังคมมนุษย์ เช่น
ระบบเศรษฐกจิ ระบบการบรหิารการปกครอง ระบบกฎหมาย ฯลฯ

“วินัยข้าราชการพลเรือน” ตามความหมายในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
หมายถึง แบบแผนความประพฤติ ที่กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนพึงควบคุมตนเอง และควบคุมผู้อยู่ใตบ้ังคับบัญชา
ให้ประพฤติหรือปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ โดยในมาตรา 80 ของพระราชบัญญัติเดียวกันนี้ ได้บัญญัติว่า ข้าราชการ
พลเรือนสามัญต้องรักษาวินัย ตามที่บัญญัติเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
รวมทั้งมีการกำหนดโทษทางวินัยตั้งแต่การภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออกไปจนถึงไล่ออก
จึงไม่ใช่เรื ่องแปลก หากข้าราชการไทย (รวมถึงคนทั่วไป) จะมองว่าวินัยคือกฎหรือข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม
เท่านั ้น ซึ ่งเป็นความหมายของวินัยอย่างแคบ ยิ ่งไปกว่านั ้น ข้าราชการหลายคนอาจมองวินัยไปในเชิงลบ
เพราะทุกครั้งที่มีการกล่าวถึงคำว่าวินัย มักจะเป็นไปในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือการลงโทษ ดังนั้น
ข้าราชการจึงคุ้นเคยกับคำว่า “ผิดวินัย” มากกว่า “ถูกวินัย” แต่จะมีข้าราชการคนใดบ้างที่มองวินัยในความหมาย
อย่างแท้จริงว่าวินัยคือแนวทางการดำรงชีวิตของคน (ซึ่งในที่นี้คือข้าราชการ) ในสังคมที่มีการจัดระเบียบหรือระบบ
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก

ดังน้ัน ถ้าข้าราชการจะมอง “วินัย” กันให้ถูกต้องและกวา้งขวางแลว้ วินัยของราชการ คือ แนวทางทีจั่ดระบบ
ระเบียบสังคมราชการ เพื่อให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตลอดจนเป็นที่เชื่อถือแก่บุคคลทั่วไป ดังนั้น วินัยจึงไม่ใช่แค่เรื่องกฎ ระเบียบ บทลงโทษแต่รวมถึง
แบบแผน ธรรมเนยีมปฏบัิติท่ีส่ังสมมาในองคก์ร
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วินัยท่ีแท้ต้องมาจากข้างในและพัฒนาเป็นวัฒนธรรม

จะเห็นว่าวินัยที่ฝังอยู่ในความคิดคนไทยเป็นวินัยที่มาจากภายนอก เกิดขึ้นจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
อันมุ ่งกำหนดพฤติกรรมคนในสังคมหรือองค์กรให้เป็นไปในทางที ่พึงประสงค์ ถ้าหากวินัยภายนอกเหล่านี ้
ถูกกำหนดขึ้นโดยไม่เข้าใจสภาพของคนในสังคมนั้น ๆ และมีความขัดแย้งอย่างมากกับลักษณะนิสัยพื้นฐาน
ของคนในสังคม ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการละเมิดวินัยอันนำไปสู่ความไร้ระเบียบในสังคมในที่สุด

ขณะที่วินัยแบบญี่ปุ่นเป็นวินัยที่มาจากภายใน เริ่มจากระดับบุคคลโดยครอบครัว สถาบัน หรือองค์กร
ทำหน้าที่สร้างหรือบ่มเพาะสำนึกของความมีวินัยอย่างต่อเนื่องผ่านหลายชั่วอายุคน วินัยส่วนใหญ่จึงมีลักษณะ
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่ได้มีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่มีบทลงโทษ การผิดวินัยจึงถูกลงโทษโดยสำนึก
หรือความรู้สึกของผู้ท่ีละเมิดวินัยและจากพฤตกิรรมท่ีแสดงอาการไม่ยอมรับหรือตำหนิจากคนรอบข้างในสังคมมากกว่า
การได้รับบทลงโทษอยา่งเป็นรูปธรรม ดังน้ัน จะเห็นว่าวินัยในบริบทของญ่ีปุ่นมีลักษณะเป็นวัฒนธรรม คือ มีการพัฒนา
และสืบทอดในสำนกึของคนรุน่ต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง

หากจะถามว่าวินัยแบบไหนที่จะยั่งยืนและมีผลมากกว่ากันระหว่างวินัยที่มาจากข้างในกับวินัยที่มาจาก
ข้างนอกคงปฏิเสธไม่ได้ว่า วินัยที่มาจากข้างในที่ฝังในสำนึกของตัวบุคคลนั้นมีความยั่งยืนและมีผลชัดเจนมากกว่า
วินัยที่มาจากข้างนอกที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร

การสร้างวินัย : วัฒนธรรมใหม่ท่ีต้องร่วมกันสร้างในระบบราชการไทย

แม้ระบบราชการไทยจะมีการกำหนดค่านิยม แผนยุทธศาสตร์ ฯลฯ เพื ่อเป็นแนวทางการพัฒนา
อย่างสม่ำเสมอ แต่สิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาขึ้นอยู่กับตัวบุคคลหรือข้าราชการ หากข้าราชการ
ไม่รู้ซึ ้ง ไม่พยายามทำความเข้าใจ ตลอดจนไม่มองให้เห็นถึงประโยชน์ที่แท้จริงของสิ่งต่าง ๆ ที่หน่วยงานกลาง
อย่างสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงาน ก.พ.ร. พยายามกำหนดมาให้ การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาดังกล่าว
ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และเมื่อถึงเวลาที่ปัจจัยสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงอย่างเงินรางวัล
(โบนัส) หมดไป การพัฒนาก็จะหยุดเช่นกัน ดังนั้น หากต้องการเห็นระบบราชการไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคง
และต่อเนื่องจะต้องทำให้การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาเกิดขึ้นจากตัวของข้าราชการเอง โดยสิ่งสำคัญประการแรก
คือการสร้างวัฒนธรรมของการมีวินัย

การสร้างวัฒนธรรมของการมีวินัย จะต้องเริ่มจากความเข้าใจว่าแท้จริงแล้ว เป้าหมายของการมีวินัย
คืออะไร และวินัยที่มีอยู่นั้นขัดต่อธรรมชาติของข้าราชการไทยในขณะนี้หรือไม่ เพราะวินัยที่แตกต่างจากธรรมชาติ
ของคนนั้นจะปฏิบัติได้ยาก จากนั้นจะต้องกำหนดวินัยที่เหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริงของข้าราชการและสร้างเป็น
วัฒนธรรม โดยการเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกให้แก่ข้าราชการเพื่อให้เกิด
ความคุ้นชิน ทั้งโดยการยกย่อง การให้รางวัลตลอดจนชี้ให้เห็นถึงคุณค่าในวินัยนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความพอใจ
ที่จะทำพฤติกรรมนั้น ๆ ด้วยตนเอง และจะต้องสร้างวินัยในเชิงบวก โดยทำให้ข้าราชการรู้สึกจากภายในว่าวินัย
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามปกติ ไม่ใช่สร้างวินัยเชิงลบ ในลักษณะที่เป็นการบังคับ
อย่างที่ผ่าน ๆ มา รวมทั้งต้องทำให้ข้าราชการเห็นพ้องต้องกันและตระหนักในวัฒนธรรมนั้น ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้องเหมาะสม และอยู่ในระเบียบแบบแผนยิ่งขึ้น
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โดยสรุป การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาใด ๆ หากถูกผลักดันโดยแรงจากภายนอก ดังเช่นการสร้างวินัย
ข้าราชการที่เน้นในเรื่องบทลงโทษของการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยไม่ได้มาจากแรงผลักดันข้างในคือสำนึก
ของตัวข้าราชการอันเป็นรากฐานของการเปลี ่ยนแปลงแล้วนั ้น แม้ว่าจะให้ผลเร็วแต่เป็นเรื ่องยากที ่จะให้
การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนานั้น ๆ มีความยั่งยืน ดังนั้น การปลูกฝังสำนึกในการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เช่น
การสร้างวนัิยเชิงบวก จึงเป็นส่ิงท่ีต้องดำเนนิการควบคูไ่ปด้วย และนา่จะเปน็ปัจจัยสำคญัท่ีให้การเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ
บังเกิดผลอย่างแท้จริงและมีความยั่งยืนมากกว่า ทั้งนี้ เพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หากมาจากฐานราก
คือความเข้าใจและความเชื ่อจากภายในตัวบุคคลแล้ว ย่อมมีความมั่นคงและเป็นผลดีในระยะยาวมากกว่า
การกำหนดเงื่อนไขภายนอกคือบทลงโทษตามกฎระเบียบมาเพื่อบังคับพฤติกรรมของคน ดังนั้น การสร้างวินัย
เชิงบวกให้เป็นวัฒนธรรมนั้นจะต้องเริ่มต้นที่ฐานรากของคนคือความเข้าใจและความเชื่อว่าสิ่งนั้น ๆ เป็นประโยชน์
ต่อตัวเขาและสังคมด้วย และหากดูตัวอย่างของประเทศญี่ปุ ่นแล้ว เราต้องเข้าใจด้วยว่ากระบวนการสร้าง
หรือปลูกฝังวินัยนั้น เป็นกระบวนการทางสังคมที่ใช้เวลายาวนานและต้องมีความต่อเนื่อง ซึ่งในกรณีของประเทศไทย
หากจะเริ่มต้นที่ฐานรากในวันนี้ คงจะต้องใช้ความอดทนและความเชื่อมั่นว่าวินัยเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ระบบ
ราชการไทยและสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้อย่างแท้จริง

บทความชิน้น้ีเป็นการนำเสนอขอ้คิดเห็นโดย นางสาวปรยินงคราญ  จงธรรมคณุ สำนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี (HiPPS รุ่นท่ี 2)
ท่ีได้รับจากการสังเกตสังคมญ่ีปุ่นจากการร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Public Management and Leadership Training Program ท่ี National Graduate
Institute for Policy Studies (GRIPS) ณ กรุงโตเกียว เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งผู้เขียนได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับระบบราชการ
ของญ่ีปุ่น ท้ังการปฏิรูปและการพฒันาระบบราชการจากมมุมองของนักวิชาการ รวมท้ังได้มีโอกาสเย่ียมชมส่วนราชการบางแหง่ เช่น กระทรวง
ส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงเศรษฐกจิ การค้า และอุตสาหกรรม และสำนกังานจงัหวัดคานาซาวา่ ทำให้มีโอกาสไดเ้ห็นการบริหารราชการในสภาพ
ความเป็นจริง อย่างไรก็ดี บทความน้ีเป็นการรวบรวมความคิดเห็นท่ีผู้เขียนได้สังเกตจากสังคมญ่ีปุ่นและนำเสนอข้อเสนอแนะท่ีหวังว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม ทั้งนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณสำนักงาน ก.พ. ที่ได้สร้างโอกาสที่ดีให้แก่กลุ่มข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
(HiPPS) ในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  ท่ีจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนางานราชการในอนาคต

บทความนีตี้พิมพ์ในหนังสือ “มุมมอง มุมคิด ทุน Talent Network Leadership&Change ทุนรัฐบาลสำหรับ HiPPS NewWave
Leader และนักบริหารระดับกลาง” ของสำนักงาน ก.พ.
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ข้าราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกษียณอายุ ประจำปี 2553

ช่ือ-นามสกุล นางพนัธ์ุพิงค์    ธรมธัช (ทะ-ระ-มะ-ทัด)
ตำแหนง่ปัจจบัุน ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี สำนักบริหารกลาง

(งานจดหมายเหต ุ เอกสารสำคญั งานห้องสมุด และงานพพิิธภัณฑ์)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์คณะรัฐมนตรีไทย
และพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

วุฒิการศึกษา - อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2515
- Graduate Diploma in Library Studies, Western

Australian Institute of  Technology
(ปัจจุบันคือ Curtin University), 2521 (ทุนโคลอมโบ)

- วิทยาลยัการทพัเรอื รุ่นที ่ 37
สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง, 2548

การฝกึอบรม - Group Training in International Government
Administration, Tokyo, 2533   (ทุน JICA)

- Group Training in Human Resources Development,
Australian National University, (Canberra) Australia, 2540
(ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย)

- การฝึกอบรมหลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
สำหรับผู้บริหารพรรคการเมือง รุ่นที่ 6 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2551

- ศกึษาดงูานการจดัการขอ้มูลสารสนเทศเพือ่ผู้บริหาร ทำเนยีบขาว วอชงิตนั ด ี ซี องคก์ารสหประชาชาติ
New York ประเทศสหรฐัอเมริกา (ทุนมูลนิธิเอเชีย), 2530

ผลงานบางส่วนที่รับผิดชอบในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หนังสือ - หนังสือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

- หนังสือเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
- หนังสือผลงานที่สร้างสรรค์อาจารย์พินิจ  สุวรรณะบุณย์
- ประวัติสมาชิกแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า - ฝ่ายใน

เข็มท่ีระลึก - เข็ม ภปร. โพธ์ิทอง
- เข็มท่ีระลึก สว. สมเด็จย่า
- เข็มคณะรัฐมนตรี
- เข็มสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- เหรียญทีร่ะลึก 4 รัชกาล เปิดอาคารใหม่
- เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ภาพจิตรกรรม - ภาพจติรกรรมสีน้ำมันนายกรฐัมนตรี 27  ท่าน
- ภาพจิตรกรรมสีน้ำมันประวัติศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน 4 สมัย

การมส่ีวนร่วมริเร่ิมในการกอ่ต้ังหนว่ยงานภายใน สลค.
- ศนูยข์อ้มูลคณะรฐัมนตร ี ปัจจุบันคอื สำนกับรหิารงานสารสนเทศ
- พิพิธภัณฑ์คณะรัฐมนตรีไทย และพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

แนวทางในการทำงาน ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด
คติในการทำงาน Everything happens for the best.
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ช่ือ-นามสกุล นายสนุทร  ไตรสวุรรณ์
ตำแหนง่ปัจจบัุน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
แนวทางในการทำงาน การทำงานนั้นจะต้องทำด้วยความรวดเร็ว ทันใจ และอดทน

โดยยึดถือต่อกฎระเบียบ และพร้อมที่จะตอบคำถาม
ได้อย่างเปิดเผย หากมีข้อสงสัย

คติในการทำงาน การทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด

ช่ือ-นามสกุล นางเรณ ู  มาคุ้ม
ตำแหนง่ปัจจบัุน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
วุฒิการศึกษา อนุปริญญา
แนวทางในการทำงาน มีสติ  สมาธิ  ความรับผิดชอบในหนา้ท่ีการทำงาน

ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
เพือ่ประเทศชาต ิและประชาชน

คติในการทำงาน ต้องมีสติ

ช่ือ-นามสกุล นางสาวยพุา  สุขสดุแสนอนนัต์
ตำแหนง่ปัจจบัุน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
แนวทางในการทำงาน ขยัน  ซ่ือสัตย์
คติในการทำงาน ทำงานจริง ไม่สร้างภาพ

ช่ือ-นามสกุล นางหฤทยั  บุณยประเวศ
ตำแหนง่ปัจจบัุน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารนโยบายพิเศษของรัฐบาล
วุฒิการศึกษา วารสารศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมดี

รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (University of Delhi, India)
แนวทางในการทำงาน ทำงานด้วยความเข้าใจ เรียนรู้จดจำ งานแต่ละชิ้นที่ทำจะเป็นครู

ให้ทำงานไดดี้ข้ึน เรียกวา่ยิง่ทำยิง่ได ้ (ความรู)้ เม่ือยังไม่มีระบบ
งานคอมพิวเตอร์มาใช้จะใช้วิธีอ่าน และทำความเข้าใจให้มาก
การเชื่อมโยงเหตุการณ์แต่ละรัฐบาล ทำใหจ้ำเนือ้หาของ
มติคณะรฐัมนตรใีนเรือ่งตา่ง ๆ ได้ดี ท้ังนี ้จะยดึระเบียบและหลกัการ
ในเรือ่งตา่ง ๆ ตลอดจนขอ้มลูขา่วสารมาประกอบการทำงาน
นอกจากนั้น ยังทำงานให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่ให้เสียทั้งงาน
และการเอาใจใส่อบรมสั่งสอนบุตร-ธิดา เพราะเชื่อว่าครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมที่มีคุณภาพ

คติในการทำงาน ซื่อสัตย์และจริงใจ

ข้าราชการท่ีเข้าร่วมโครงการเกษยีณอายุก่อนกำหนด
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เร่ือง ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตั้ง
และใช้โทรศัพท์ของทางราชการ และกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2553 อนุมัติให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (1 สิงหาคม 2550) เร่ือง การปรับปรุง
มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการติดต้ังและใช้โทรศัพท์ของทางราชการ (แจ้งตามหนงัสือสำนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ท่ี นร 0505/
ว 113 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2550) และเห็นชอบหลักเกณฑ์การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้โทรศัพท์
ของทางราชการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่

1. ข้าราชการพลเร ือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ
ตำแหนง่ประเภททัว่ไป ระดับอาวุโส ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน
ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาอันดับครูช่วยสอน คศ. 1 คศ. 2 และ คศ. 3
ข้าราชการทหาร ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา
ข้าราชการตำรวจ ซึ่งมียศพันตำรวจเอกลงมา
ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอื่นที่ยังคงดำรงตำแหน่งระดับ 1-8
ไม่เกินอัตราคนละ 1,000 บาทต่อรอบเดือน

2. ข้าราชการพลเรอืนตำแหนง่ประเภทบรหิารระดบัต้น ตำแหนง่ประเภทอำนวยการระดบัสูง ตำแหนง่ประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คศ. 4
ข้าราชการทหาร ซึ่งมียศพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ
ข้าราชการตำรวจ ซึ่งมียศพันตำรวจเอกพิเศษ
ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอื่นที่ยังคงดำรงตำแหน่งระดับ 9
ไม่เกินอัตราคนละ 2,000 บาทต่อรอบเดือน

3. ข้าราชการพลเรือนตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คศ. 5 ขึ้นไป
ข้าราชการทหาร ซ่ึงมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรีขึ้นไป
ข้าราชการตำรวจ ซึ่งมียศพลตำรวจตรีขึ้นไป
ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอื่นที่ยังคงดำรงตำแหน่งระดับ 10-11
ไม่เกินอัตราคนละ 4,000 บาทต่อรอบเดือน

4. กรณีที่มีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายนอกเหนือหลักเกณฑ์ที่ 1-3 ให้ขอตกลงกับกระทรวงการคลัง

ท่ีมา : หนังสือสำนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว 158 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2553

สรุปผลการตดัสินใจของ
คณะรัฐมนตรีที่สำคัญ
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เร่ือง โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 ลงมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่น ๆ ทั้งหมด จำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มเข้าไป
ในระบบปฏิบัติการ Thai OS และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื ่อสารเสนอ โดยให้รับความเห็นและข้อสังเกตของสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี) ที่เห็นควรให้จัดพิมพ์ตัวเลขเป็นเลขไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เลขไทย ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2543 แจ้งตามหนงัสือสำนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ท่ี นร 0205/ว 62
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2543 เรื่อง การดูแลกำชับให้หน่วยงานราชการทุกแห่งใช้เลขศักราชเป็นเลขปี
พทุธศกัราชในกจิกรรมทกุดา้นของหนว่ยราชการไปพจิารณา ทัง้นี ้หากหนว่ยงานใดประสบปญัหาอปุสรรค
ในการใช้งานตามโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทยให้รายงานคณะรัฐมนตรีด้วย

ท่ีมา : หนังสือสำนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว 164 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2553

เร่ือง รายงานความคืบหน้าการทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน
ตามมติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 รับทราบรายงานความคืบหน้าการทบทวน
ระบบบริหารจ ัดการนมโรงเร ียนตามมติคณะร ัฐมนตร ีตามที ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
ซึ่งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2553 และมีผลการดำเนนิงาน ดังน้ี

1. ได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียน
ท่ี 1/2553 รวมท้ังส้ิน 68 ราย

2. สามารถจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียนในระดับพื้นที่จังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด
โดยแยกประเภทผู้ซื้อเป็น อปท. จำนวน 7,851 แห่ง จำนวนนักเรียน 6,712,737 คน และเป็นโรงเรียน
เอกชนสงักดัสำนกังานการศกึษาเอกชน (สช.) จำนวนนกัเรียน 1,411,450 คน

3. ผู้ประกอบการนมโรงเรยีนท้ัง 68 ราย รับซ้ือน้ำนมดิบจากเกษตรกรตามบนัทึกข้อตกลง (MOU)
รวม 1,211 ตันต่อวัน
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ท้ังนี ้ มีปัญหาอปุสรรคและแนวทางการแกไ้ข ดังนี้
• ผู้ประกอบการบางรายไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กำหนดในช่วงแรก

ซึ่งได้แก้ไขปัญหาโดยแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจซึ่งมีผู้แทนจากองค์กรเกษตรกรและผู้ประกอบการ
ประชุมเพื ่อแก้ไขปัญหาให้ก ับผู ้ประกอบการที ่ได้ร ับความเดือดร้อนและปัญหาข้อร้องเร ียนของ
หน่วยงานผู้ซื้อด้วย ซึ่งทำให้ปัญหาบรรเทาลง

• สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียน
ถึงช้ันประถมศกึษาปท่ีี 6 ในปี 2553 คนละ 7 บาทตอ่วัน โดยใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินเป็นระยะเวลา
260 วัน และโรงเรียนเอกชน 230 วัน ในขณะที่ราคาจำหน่ายนมโรงเรียนที่คณะอนุกรรมการบริหาร
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนกำหนด สำหรับนมพาสเจอร์ไรส์ถุงละ 6.06 บาท และนม ยู.เอช.ที.
กล่องละ 7.30 บาท จึงส่งผลกระทบกบั อปท. และโรงเรยีนเอกชนทีมี่ความประสงคจ์ะจัดซ้ือเป็นนม ยู.เอช.ที.
เพียงอย่างเดียว เนื่องจากปัญหาระยะทางไกล การขนส่งไม่สะดวก หรือโรงเรียนไม่มีอุปกรณ์หรือบุคลากร
ที่จะดูแลการจัดเก็บรักษานมพาสเจอร์ไรส์ ซึ่งคณะทำงานเฉพาะกิจได้แก้ไขปัญหาโดยให้ผู้ประกอบการ
ที่ได้รับจัดสรรในพื้นที่โรงเรียนดังกล่าวจำหน่ายนม ยู.เอช.ที. ควบคู่กับนมพาสเจอร์ไรส์ โดยจัดสัดส่วน
เป็นนม ยู.เอช.ที. ร้อยละ 75 และนมพาสเจอร์ไรส์ร้อยละ 25 เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
 และให้ผู้ประกอบการประสานกับทางโรงเรียนในการกำหนดช่วงเวลาจัดส่งนมพาสเจอร์ไรส์ให้เหมาะสม
และไม่เป็นภาระกับทางโรงเรียนในการเก็บรักษาและดูแลผลิตภัณฑ์นม

• ปัญหาด้านคุณภาพนมโรงเรียน ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลคุณภาพนมโรงเรียน
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นประธานอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลคุณภาพ
นมโรงเรียนทั้งระบบ

ท่ีมา : หนังสือสำนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว 163 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2553
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(The Energy Bus)

รถบัส
พลังชวิีต

หนังสือรถบัส พลังชีวิต (The Energy Bus) เป็นหนังสือท่ีจะช่วยเพ่ิมพลังให้แก่ชีวิตและการทำงาน จะทำให้เห็นมุมมองอีกแง่มุมหน่ึง
ของการใชชี้วิตอยา่งมพีลัง เขยีนโดย Jon Gordon และแปลเปน็ภาษาไทยโดยนวพนัธ ์  ปิยะวรรณกร

หนังสือเล่มน้ีมีเน้ือหาในเชิงเปรียบเทียบชีวิตของคนเราเหมอืนกับรถบัสคันหน่ึง ส่ิงท่ีต้องทำคือ กำหนดความตอ้งการและเปา้หมาย
ของชีวิตให้ชัดเจน ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นเช้ือเพลิงท่ีจะขับเคล่ือนรถแห่งชีวิตของเราไปข้างหน้าได้ โดยจะเปรียบเทียบกับการขับรถไปในแต่ละวัน
และต้องเข้าไปในปั๊มน้ำมันของชีวิต ในปั๊มน้ำมันจะมีหัวจ่ายเชื้อเพลิง 2 ชนิด ได้แก่ พลังเชิงบวกและพลังเชิงลบ ซึ่งเราสามารถเลือกเติม
พลังชีวิตให้รถบัสของเราได้ หนังสือเล่มนี้จะทำให้มองสิ่งรอบตัวได้กว้างขึ้น ทำให้สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ในชีวิตได้อย่างมีพลัง
ด้วยกฎทอง 10 ประการท่ีจะช่วยเติมพลังให้กับชีวิต การทำงานและสร้างทีมงานด้วยพลังแห่งความคิดเชิงบวก เน้ือหาของหนังสือท่ีน่าสนใจ เช่น
กฎทองของความสำเร็จ ทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องของพลัง ศัตรูที่แท้จริงคือทัศนคติติดลบ และกฎสำคัญแห่งความคิดเชิงบวก หากต้องการ
จะเติมพลังให้กับชีวิต ปรับปรุงการทำงานให้ก้าวหน้า พัฒนาทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ก เพิ่มศักยภาพให้องค์กร หนังสือเล่มนี้จะช่วยบอกถึง
กลวิธีต่าง ๆ และใหค้ำแนะนำทีจ่ะทำใหไ้ด้รับพลังเชิงบวกในทกุ ๆ ส่ิงของชวิีต

Jon Gordon เป็นนักพูดและนักเขียนท่ีมีช่ือเสียงมีผลงานการเขียนท่ีได้รับความนิยม
จนติดอันดับหนังสือขายดีไปทั่วโลก เช่น Training Camp, The No Complaining Rule
และ The Shark and the Goldfish นอกจากนี้ เขายังเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทต่าง ๆ
เป็นจำนวนมาก Jon Gordon สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย Cornell
และปริญญาโทสาขาการสอนจากมหาวิทยาลัย Emory ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่เมือง Orlando
รัฐ Florida ประเทศสหรฐัอเมริกา

แนะนำโดย สุภาวด ี เลศิสถติย์

ประวัติผู้เขียน

ห้ิงหนงัสือ
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หากเทศบาลมีรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวกับกิจการของเทศบาล ที่มิใช่รายจ่ายตามมาตรา 67 (1) ถึง (8)
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และมิใช่รายจ่ายอื ่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที ่มีกฎหมายหรือ
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว ้ กระทรวงมหาดไทยอาจออกระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กำหนดให้เทศบาลมีรายจ่ายนั้นได้ตามมาตรา 67 (9) พระราชบัญญัติเทศบาลฯ ซึ่งปัจจุบันมีเพียงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเง ิน การฝากเง ิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเง ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2547 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเทศบาลฯ มาตรา 69 ไม่ใช่ระเบียบ
ที่ให้อำนาจเทศบาลในการจ่ายรายจ่ายอื ่นมาตรา 67 (9) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ดังนั ้น ในปัจจุบัน
จึงยังไม่มีระเบียบที ่ออกตามมาตรา 67 (9) แห่งกฎหมายว่าด้วยเทศบาลฯ อนุญาตให้เทศบาลจ่ายเง ิน
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้

เร่ืองเสร็จท่ี 458/2553
 

บันทกึสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลเพื่อเป็นเงินค่าบำรุง

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

 
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินได้มีหนังสือ ท่ี มท 0808.2/4820 ลงวันท่ี 3 มิถุนายน 2553 ถึงสำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับข้อหารือจากหลายจังหวัดเกี่ยวกับ
กรณีท่ีเทศบาลต้ังงบประมาณและเบิกจ่ายเงินหมวดงบกลางเพ่ือเป็นเงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ทักท้วงโดยให้เหตุผลว่า สมาคมจัดตั้งขึ ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เป็นองค์กรเอกชน มิใช่หน่วยงานของรัฐ ข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคมมิได้เป็นกฎหมาย ระเบียบ หรือ
คำสั่งใด ๆ ที่เทศบาลอันเป็นส่วนราชการต้องถือปฏิบัติ การตกลงเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมเป็นข้อตกลงระหว่าง

ท้องถิ่นควรรู้

คัดเลือกโดย  อมราลักษณ์  รักษ์วงศ์
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ผู้ประสงค์เป็นสมาชิกของสมาคม มิอาจถือได้ว่าเป็นข้อตกลงของส่วนราชการ และไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการใดกำหนดให้เทศบาลสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมใดได้ จึงเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2547 ดังนั ้น สำนักงานการตรวจเง ินแผ่นดินจึงขอให้เทศบาลระงับการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณเป็นเงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และเรียกคืนเงินที่จ่ายไปแล้วทั้งหมดเพื่อส่งคืน
คลังเทศบาลต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินพิจารณาแลว้เห็นว่า มาตรา 67 (9) แห่งพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
ได้กำหนดให้เทศบาลอาจมีรายจ่ายอ่ืนใดตามข้อผูกพันหรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้
ประกอบกับข้อ 16 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 กำหนดว่า การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทำ
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนด และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจหนังสือสั่งการ การตรา
เทศบัญญัติและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย สรุปว่า ให้เทศบาลและเมืองพัทยาตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
เป็นเงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายปี ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริง
ในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ไม่เกินห้าแสนบาท สำหรับ
กรณีการตั ้งสมาคมนั้นมาตรา 78 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า การก่อตั ้งสมาคมเพื ่อ
กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะต่อเนื่องร่วมกันและมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ต้องมีข้อบังคับ
และจดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ มาตรา 79 (5) บัญญัติว่า ข้อบังคับของสมาคมอย่างน้อย
ต้องมีรายการของอัตราค่าบำรุง และมาตรา 90 บัญญัติว่า สมาชิกของสมาคมต้องชำระค่าบำรุงเต็มจำนวน
ในวันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในวันเริ่มต้นของระยะเวลาชำระค่าบำรุง แล้วแต่กรณี เว้นแต่ข้อบังคับของสมาคม
จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดังนั้น เมื่อเทศบาลเป็นสมาชิกของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยก็ย่อม
ต้องจ่ายค่าบำรุงแก่สมาคมฯ การที่เทศบาลจะตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทยเพื ่อให้สมาคมสามารถดำเนินงานต่อไปได้ และเป็นประโยชน์ในการสร้างเอกภาพของ
การบริหารจัดการของเทศบาลซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ จึงสามารถกระทำได้

เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ ทั้งพระราชบัญญัติ
เทศบาลฯ อันเป็นกฎหมายมหาชน และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันเป็นกฎหมายเอกชน กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจึงขอหารือว่าความเห็นดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ได้พิจารณาข้อหารือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมี
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้แทน
สมาคมสนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย เป็นผู้ช้ีแจงขอ้เทจ็จริงแลว้ มีความเหน็ดงัตอ่ไปน้ี

(1) เทศบาลจะมรีายจ่ายใดไดบ้้างน้ัน มาตรา 67 แห่งพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้กำหนดไวแ้ล้ว
โดยเปิดช่องให้เทศบาลอาจมีรายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กำหนดไว้ได้ ดังนั้น ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยเห็นว่าเทศบาลสมควรมีรายจ่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับกิจการของเทศบาล
และไม่ได้รวมอยู่ใน (1) ถึง (8) ของมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ และมิใช่รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน
กระทรวงมหาดไทยก็อาจออกระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้เทศบาลมีรายจ่ายนั้นได้
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(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ที่กระทรวงมหาดไทยอ้างถึงนั้น ปรากฏว่าเป็นระเบียบ
ที่ออกตามพระราชบัญญัติเทศบาลฯ มาตรา 69 ซึ่งเป็นเรื่องการให้อำนาจออกระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคลัง
และมาตรา 77 ซึ่งเป็นเรื่องของอำนาจของรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบข้อบังคับ ดังนั้น ระเบียบนี้
จึงไม่ใช่ระเบียบที่ให้อำนาจเทศบาลในการจ่ายรายจ่ายอื่นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 67 (9) แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาลฯ นอกจากนั้น หากประสงค์ให้ระเบียบนี้ออกตามความในมาตรา 67 (9) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ
แต่การที่ข้อ 67 ของระเบียบกำหนดให้ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะที่
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้” นั้น ถือเป็นการออกระเบียบ
ขยายอำนาจและขอบเขตของมาตรา 67 (9) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ เพราะเป็นการกำหนดให้มีการจ่าย
รายจ่ายใด ๆ ก็ได้ตามที่กระทรวงมหาดไทยจะสั่งการ ระเบียบลักษณะดังกล่าวจึงเป็นระเบียบที่ออกเกินอำนาจ
ตามทีม่าตรา 67 (9) แหง่พระราชบญัญตัเิทศบาลฯ ใหไ้ว ้ทัง้นี ้ โดยยงัไมต่อ้งพจิารณาวา่หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจหนังสือสั่งการ การตราเทศบัญญัติ
และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ที่กระทรวงมหาดไทยเข้าใจว่าเป็นหนังสือสั่งการนั้น จะเป็นหนังสือสั่งการ
ตามความมุ่งหมายของกระทรวงมหาดไทยหรือเป็นเพียงหนังสือที่ซักซ้อมความเข้าใจของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น

โดยสรุป คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) เห็นว่า ในปัจจุบันยังไม่มีระเบียบที่ออกตามมาตรา 67 (9)
แห่งพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 อนุญาตให้เทศบาลจา่ยเงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย
ได้แต่อย่างใด หากกระทรวงมหาดไทยประสงค์จะให้เทศบาลมีรายจ่ายในเรื ่องนี ้ได้ ก็สมควรอาศัยอำนาจ
ตามมาตรา 67 (9)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดเพิ่มเติมขึ้น แต่ทั้งนี้
ต้องระมัดระวังมิให้เป็นการเกินอำนาจตามที่กฎหมายให้ไว้

 
 

                                                  (ลงช่ือ)     พรทิพย์ จาละ
                                                                 (คุณพรทิพย์ จาละ)

                                                               เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา
 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สิงหาคม 2553

สามารถดขู้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี http://www.krisdika.go.th
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นวัตกรรมรอบโลกเคยพาผู้อ่านไปรู้จักกับ laptop พับได้
มาแล้ว มาในครั้งนี้จะขอพาผู้อ่านไปพบกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
แบบใหม่ที ่สามารถม้วนพับได้เช่นเดียวกัน แต่คราวนี ้จะเป็น
การเอาใจผู้ที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือโดยเฉพาะ หลายคนที่ชื่นชอบ
การอ่านหนังสือโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ อาจเคยรู้สึกเบื่อกับการ
พลิกหน้าไปมาเพราะหนังสือพิมพ์มีขนาดค่อนข้างใหญ่ทำให้
ไม่สะดวกเท่าที ่ควร อีกทั ้งกลิ ่นของกระดาษค่อนข้างจะเหม็น
และทำให้มือสกปรกอีกต่างหาก ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงได้มีผู้คิดค้น
อุปกรณ์มาช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที ่ชื ่นชอบการอ่าน
หนังสือพิมพ์และหนังสือประเภทต่าง ๆ โดยอุปกรณ์ดังกล่าว
มีช่ือว่า eRoll

eRoll เป็นอุปกรณ์อ่านหนังสือที ่มีหน้าจอที ่สามารถ
ม้วนเกบ็ได ้ โดยเมือ่ผู้อ่านตอ้งการอา่นหนงัสอืจะสามารถดงึหนา้จอ
ออกมาได้ และเมื่อไม่ใช้ก็สามารถม้วนหน้าจอเก็บกลับไป เครื่อง
eRoll ยังประกอบไปด้วย function ต่าง ๆ ที่ทำให้ผู ้อ่านรู ้สึก
ราวกบัว่ากำลงันัง่อ่านหนงัสือพิมพ์ฉบับกระดาษอยูจ่ริง ๆ แถมยงัมี
ขนาดที่กะทัดรัดทำให้สะดวกในการพกพาไปยังสถานที่ต่าง ๆ
เหมาะสำหรับวิถีชีวิตประจำวันของผู้คนในปัจจุบันนี้ นอกจาก
คุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว eRoll ยังเป็นอุปกรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย เพราะหากมีผู้ใช้เครื่อง
eRoll มากข้ึน ก็จะสามารถลดปรมิาณการใชก้ระดาษไดจ้ำนวนหนึง่
นับเป็นอุปกรณ์ที่ให้ทั้งความสะดวกสบายและให้คุณประโยชน์แก่
โลกของเราอีกด้วย

eRoll นับเป็นอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่เกิดจากวิวัฒนาการ
ของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่ช่วยสร้างความสะดวกสบายให้แก่
ชีวิตประจำวนัของคนเราอยา่งมาก คงต้องลองติดตามกนัดูว่า eRoll
จะสามารถเขา้มาแทนท่ีหนังสือแบบปกติได้หรือไม่ แต่อย่างน้อยท่ีสุด
eRoll ก็สามารถเปน็ทางเลอืกหน่ึงสำหรับนักอ่านหนงัสือท้ังหลายได้

แหล่งที่มา

-  http://www.tuvie.com/eroll-provides-convenient-and-efficient-reading-of-newspapers-or-any-other-electronic-documents/
-  http://www.yankodesign.com/2010/05/27/rolling-up-the-ebook/

 


นวัตกรรมรอบโลก
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พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553
ให้แยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในช่วงชั ้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

เล่ม 127 ตอนท่ี 45 ก วันท่ี  22 กรกฎาคม  2553 หน้า 1

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553
ให้จัดระเบียบบริหารราชการในเขตพื ้นที ่การศึกษาโดยแยกเขตพื ้นที ่การศึกษาออกเป็นเขตพื ้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

เล่ม127 ตอนท่ี 45 ก วันท่ี 22 กรกฎาคม  2553 หน้า 4

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553
ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะอนุกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื ่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานบุคคลในเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เล่ม 127 ตอนท่ี 45 ก วันท่ี 22 กรกฎาคม  2553 หน้า 7

ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ท่ี http://www.ratchakitcha.soc.go.th

เรื่องสำคัญที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
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กฎกระทรวง

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวนและการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออก
โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการจดแจ้งเอกสาร
รายการจดทะเบียนโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. 2553

ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อให้โอกาสคัดค้านและการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
การจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมเกีย่วกบัอสังหารมิทรพัย ์หรอืการจดแจง้เอกสารรายการจดทะเบยีนอสงัหารมิทรพัย์
โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัติแก้ไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายทีดิ่น (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551

เล่ม 127 ตอนท่ี 45 ก วันท่ี 22 กรกฎาคม 2553 หน้า 12

กฎกระทรวงกำหนดคณุสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของผูบ้ริหารโรงเรยีนนอกระบบ พ.ศ. 2553
กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ

เล่ม 127 ตอนท่ี 47 ก วันท่ี 29 กรกฎาคม 2553 หน้า 21

ประกาศ

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื ่อง การกู ้เงินสำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 คร้ังท่ี 3 วงเงินท่ี 2 จำนวน 40,000 ล้านบาท

กระทรวงการคลงัไดด้ำเนนิการกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิ 2 แหง่ วงเงนิรวม 40,000 ล้านบาท  เพือ่นำมาใช้
ในโครงการตามแผนปฏบัิติการไทยเขม้แข็ง 2555 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  คร้ังท่ี 3

เล่ม 127 ตอนพิเศษ 89 ง วันท่ี 21  กรกฎาคม  2553 หน้า 25

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขต

เล่ม 127 ตอนพิเศษ 98 ง วันท่ี 18 สิงหาคม 2553 หน้า 28

ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เร่ือง การกำหนดเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
กำหนดเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา  และทีต่ัง้ของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เพือ่บริหาร

และจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานระดบัมัธยมศกึษา จำนวน 42 เขต

เล่ม 127 ตอนพิเศษ 98 ง วันท่ี 18 สิงหาคม 2553 หน้า 62
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ดวงตา  สุรพัฒน์

ความหมายของ เวลา ไม่ว่าจะเป็นอภิมหาเศรษฐีหรือพนักงานกินเงินเดือนที่มีระดับรายได้พอเลี้ยงครอบครัวไปในแต่ละเดือน
ไม่สำคัญว่าจะมีวุฒิการศึกษาสูงหรือไม่เคยได้ผ่านการเรียนอ่านเขียนมาก่อน ต่อให้เราใส่นาฬิกาหรูราคาเป็นแสนหรือเป็น
เจ้าของนาฬกิานบัสิบเรือน ก็ไม่ได้เปล่ียนความจรงิทีว่่าเราทกุคนมเีวลา 24 ช่ัวโมงเทา่ ๆ กัน ไม่มากหรอืน้อยไปกวา่นี้

ขอยกข้อความดี ๆ เกี่ยวกับเวลาที่ได้รับจากอีเมลที่มีการส่งต่อ ๆ กันมา เห็นว่าน่าจะช่วยให้เราเห็นความสำคัญของเวลา
มากขึ้น

ถ้าอยากรู้ว่าเวลา 10 ปีมีค่าขนาดไหนลองถามคู่แต่งงานที่เพิ่งหย่าร้างกัน
ถ้าอยากรู้ว่าเวลา 4 ปีมีค่าขนาดไหนลองถามนักศึกษาที่เพิ่งรับปริญญาจากมหาวิทยาลัย
ถ้าอยากรู้ว่าเวลา 1 ปีมีค่าขนาดไหนลองถามนักเรียนที่สอบไล่ตก
ถ้าอยากรู้ว่าเวลา 9 เดือนมีค่าขนาดไหน ลองถามแม่ที่เพิ่งคลอดลูก
ถ้าอยากรู้ว่าเวลา 1 เดือนมีค่าขนาดไหน ลองถามมารดาที่คลอดบุตรยังไม่ครบกำหนด
ถ้าอยากรู้ว่าเวลา 1 อาทิตย์มีค่าขนาดไหน ลองถามบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
ถ้าอยากรู้ว่าเวลา 1 ชั่วโมงมีค่าขนาดไหน ลองถามคนรักที่รอพบกัน
ถ้าอยากรู้ว่าเวลา 1 นาทีมีค่าขนาดไหน ลองถามคนที่พลาดรถไฟ รถประจำทางหรือเครื่องบิน
ถ้าอยากรู้ว่าเวลา 1 วินาทีมีค่าขนาดไหน ลองถามคนที่รอดตายจากอุบัติเหตุอย่างหวุดหวิด
ถ้าอยากรู้ว่าเวลาเสี้ยววินาทีมีค่าขนาดไหน ลองถามนักกีฬาโอลิมปิกที่ชนะเหรียญเงิน
ในความคดิของผู้เขียน ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่ใต้ฟ้าล้วนเกีย่วพันกับเวลาทัง้หมด เวลา คือโอกาสแหง่การเริม่ต้น ในการดำเนนิเร่ือง

และอาจเลยไปถึงการสิ ้นสุดก็ได้ ก็แล้วแต่ว่าจะให้ความสำคัญอย่างไร เวลาก็เหมือนเข็มนาฬิกาที ่เราอยากเริ ่มตรงไหนก็ได้
เริ่มอีกกี่ครั้งก็แล้วแต่ แต่พึงรู้ว่าในความเป็นจริงแล้วมันมีแต่เดินไปข้างหน้าไม่มีเดินถอยหลัง ถึงแม้ว่าจะมีคำกล่าวว่า “นับถอยหลัง”
ก็ตามที “เวลาจะมีคุณค่าและความหมาย เมื่อเราได้แบ่งปันกับคนที่พิเศษสุดในชีวิตของเรา”

ขอปิดท้ายด้วยคำพูดสร้างแรงบันดาลใจเกีย่วกับเวลาของ Harvey Mackay
“เวลาเป็นของไม่มีราคา แต่ประเมินค่ามิได้”
“เราไม่สามารถครอบครองเวลา แต่สามารถใช้มันได้”
“เราไม่สามารถเก็บเวลาไว้ได้ แต่สามารถให้มันผ่านไปอย่างมีคุณค่า”
“เมื่อใดที่เราสูญเสียเวลาไป ไม่มีวันที่เราจะเรียกร้องมันกลับมาได้อีก”

ที่มา : http://www.narak.com/reallife/article/article05.shtml

มุมความเห็น
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ไปไหนไปกันฉบับเดือนกันยายนนี้  ขอเชิญชวนไปอุทยานแห่งชาติ
แม่จริม จังหวัดน่าน ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน สูงชัน
มีสภาพป่าที่ยังคงสมบูรณ์ ทิวเขาหลวงพระบางและทิวเขาผีปันน้ำที่กั ้น
พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เป็นดินแดนที ่ให้กำเนิดสายน้ำน้อยใหญ่ อาทิ ลำน้ำว้าที ่เป็นหนึ ่งใน
ความสุดยอดของการผจญภัยล่องแก่งน้ำเชี่ยวอันตื่นเต้นและน่าระทึกใจ
ทำให้มีจุดเด่นทางธรรมชาติ ทั้งที่เป็นป่าไม้ วัฒนธรรม และลำน้ำ ที่สวยงาม
อีกแห่งหนึง่

อุทยานแห่งชาติแม่จริม ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 668
กิโลเมตร กิจกรรมการท่องเที ่ยวที ่น่าสนใจ ได้แก่ การล่องแก่งลำน้ำว้า
การขับรถชมวิวตามเส้นทางบ้านน้ำพาง-บ้านร่มเกล้า การเดินป่าศึกษา
ธรรมชาติตามลำน้ำแปง การปีนผาหน่อ และชมวัฒนธรรมประเพณี
ของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ณ หมู่บ้านชาวเขาบ้านร่มเกล้า ซึ่งในช่วงประมาณ
เดือนกันยายน-มกราคม เป็นอีกช่วงเวลาหนึ ่งที ่เหมาะสมกับการไป
เยี่ยมเยือนอุทยานแห่งชาติแม่จริม


กันย์นี

ไปไหนไปกัน

ที่มา : www.dnp.go.th
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