
»‚·Õè 16 ©ºÑº·Õè 10 à´×Í¹μ ØÅÒ¤Á 2551»‚·Õè 16 ©ºÑº·Õè 10 à´×Í¹μ ØÅÒ¤Á 2551»‚·Õè 16 ©ºÑº·Õè 10 à´×Í¹μ ØÅÒ¤Á 2551»‚·Õè 16 ©ºÑº·Õè 10 à´×Í¹μ ØÅÒ¤Á 2551»‚·Õè 16 ©ºÑº·Õè 10 à´×Í¹μ ØÅÒ¤Á 2551ÊÓ¹Ñ¡àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹μÃÕÊÓ¹Ñ¡àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹μÃÕÊÓ¹Ñ¡àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹μÃÕÊÓ¹Ñ¡àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹μÃÕÊÓ¹Ñ¡àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹μÃÕ

 
⌫

⌦  
 ⌫


⌫

⌫   



สลค.สาร
ปท่ี 16  ฉบบัที ่2  เดอืนกุมภาพนัธ 2551

สลค.สาร
ปท่ี 16  ฉบบัท่ี 10  เดอืนตุลาคม 2551



บทความ/ขอความ หรอืความเหน็ใด ๆ ทีป่รากฏใน “สลค.สาร”

เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

และคณะทำงานฯ ไมจำเปนตองเห็นพองดวย

2

คณะทำงานจัดทำ สลค.สาร

   ⌫
 


⌫



สารบญั

สลค.focus 3

ติดตอราชการกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทองตางแดน 7

ระบบคณะรัฐมนตรอีอสเตรเลีย มาเลเซีย ไทย

มติคณะรัฐมนตรีท่ีสำคัญ 10

เรื่องประกาศ 13

ในราชกิจจานุเบกษาที่สำคัญ

การมอบหมายและมอบอำนาจ 14

ใหรองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

คิดกลม ๆ 19

หวัหนาเห็นแก “คน” มากกวา “งาน”

Cabinet dot Thaigov 22

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

รูเฟองเรื่องพลังงาน 24

นวตักรรมรอบโลก 25

WiMAX

ห้ิงหนังสอื 26

นีส่.ิ..มอือาชพี (Getting Organized at Work) :

24 แนวทางในการบริหารเวลาใหมีประสิทธิภาพ

สูงสุด

ไปไหน.. ไปกนั 27

จังหวัดอุทัยธานี

ธรรมเตือนใจ 28


สวสัดทีานผอูาน สลค.สาร ทกุทาน

• ในชวง น้ีสลค .สารอาจจะถึงมือทานผู อ านชาสัก เ ล็กนอย

เน่ืองจากมีการยายท่ีทำการ ขณะน้ี สลค. ตั้งสำนักงานอยูที่

อาคารธนาลงกรณ ทาวเวอร ถนนบรมราชชนนี ซึ่งเปนอาคาร

เดียวกับกระทรวงวัฒนธรรม หากทานผูอานตองการติดตอ

ราชการกับ สลค. ก็สามารถดูรายละเอียดไดที่คอลัมน สลค.

Focus

• เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2551 คณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบกำหนด

วิธีการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีไดอนุมัติตามที่

สลค. เสนอ หากทานใดสนใจสามารถอานรายละเอียดเพ่ิมเติม

ไดจากคอลัมน มติคณะรัฐมนตรีท่ีสำคัญ

• นอกจากน้ี สลค.สารฉบับนี้ไดนำเสนอแผนภาพการมอบอำนาจ

ของนายกรัฐมนตรีใหแกรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำ

สำนักนายกรัฐมนตรี แผนภาพน้ีผูอานเคยแจงมาวาเปนประโยชน

ตอผูปฏิบัติงานในหลาย ๆ สวนราชการ ดังน้ัน สลค.สารฉบับนี้

จึงนำมาเสนอเชนเคย

• ภายหลังจากออกพรรษาแลว ตอนนีก็้เขาสเูทศกาลทอดกฐิน ดงันัน้

จึง เปนโอกาสอันดีที่ทุกทานสามารถรวมทำบุญสรางกุศล

ทำจิตใจใหบริสุทธ์ิ และรักษาศีลในโอกาสนี้ดวย

• ใน เ ดื อนพฤศ จิกายน ท่ี จะ ถึ ง น้ี มี ง านสำ คัญ ท่ีประชาชน

ชาวไทยทุกคนจะไดรวมกันแสดงความจงรักภักดีอีกคร้ังหนึ่ง คือ

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ

เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ซึ่งมี

กำหนดพระราชพิธีระหวางวันท่ี 14-19 พฤศจิกายน 2551
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นายสรุชยั  ภปูระเสรฐิ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เลขานุการ

นางโฉมศรี  อารยะศริิ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นายวชิยั  วทิวสัการเวช รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นางศรรีตัน  รษัฐปานะ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นายโกศล  วชิติธนาฤกษ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นายธวัชชยั  สวสัดิส์าลี ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นางสาวสบิพนั  วนวิสทุธ์ิ ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผบูรหิารสำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

0 2446 8247

0 2446 8248-49 0 2446 8250

0 2446 8251

0 2446 8252

0 2446 8253

0 2446 8254

0 2446 8255

0 2446 8256

  ชือ่-สกลุ             ตำแหนง โทรศัพท โทรสาร

สำนกันิตธิรรม (ชัน้ 7)                              ชื่อหนวยงาน  โทรศัพท   โทรสาร

กลุมตรวจสอบภายใน 0 2446 8258

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 0 2446 8258


⌫

ขณะน้ีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี (สลค.)

ไดย าย ท่ีทำการไปปฏิบัติ ราชการชั่ วคราว

ณ อาคารธนาลงกรณ ทาวเวอร (ชั้น 4, 5, 7

และ 8) ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

ซึ่งเปนอาคารที่ตั้งของกระทรวงวัฒนธรรม ดังนั้น

หากทานใดตองการติดตอประสานงานกับ สลค.

ก็สามารถตดิตอไดทีห่มายเลขโทรศพัทดงัตอไปนี้
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สำนกับรหิารกลาง

ผูอำนวยการสำนักบริหารกลาง 0 2446 8282

กลุมบริหารงานท่ัวไป 0 2446 8283

กลุมบริหารงานบุคคล 0 2446 8284 0 2446 8285

กลุมงานคลังและพัสดุ 0 2446 8285-87 0 2446 8288

กลุมงานสารบรรณ 0 2446 8289 0 2446 8376

กลุมอนุรักษเอกสารของคณะรัฐมนตรี 0 2446 8300

กลุมชวยอำนวยการ 0 2446 8301

กลุมบริหารงานพัสดุเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 0 2446 8302

กองการประชมุคณะรฐัมนตรี

ผูอำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี 0 2446 8276 0 2446 8278

กลุมงานอำนวยการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี 0 2446 8281 0 2446 8278

กลุมงานบริหารวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 0 2446 8277 0 2446 8278

กลุมงานจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 0 2446 8279 0 2446 8278

ฝายบริหารงานท่ัวไป 0 2446 8280 0 2446 8278

สำนกันิตธิรรม

ผูอำนวยการสำนักนิติธรรม 0 2446 8259 0 2446 8266

กลุมกฎหมายความมั่นคง 0 2446 8260 0 2446 8266

กลุมกฎหมายเศรษฐกิจ 0 2446 8261 0 2446 8266

กลุมกฎหมายสังคม 0 2446 8262 0 2446 8266

กลุมนิติบัญญัติและองคกรอิสระ 0 2446 8263 0 2446 8266

กลุมงานราชกิจจานุเบกษา 0 2446 8264 0 2446 8266

กลุมบริหารงานท่ัวไป 0 2446 8265 0 2446 8266

สำนกันิตธิรรม (ชัน้ 7)                             ชื่อหนวยงาน  โทรศัพท   โทรสาร
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สำนกันิตธิรรม (ชัน้ 7)                             ชื่อหนวยงาน  โทรศัพท   โทรสาร

สำนกับรหิารงานสารสนเทศ

ผูอำนวยการสำนักบริหารงานสารสนเทศ 0 2446 8314 0 2446 8319

กลุมงานคอมพิวเตอร 0 2446 8315 0 2446 8319

กลุมงานประมวลผลขอมูลและมติคณะรัฐมนตรี 0 2446 8316 0 2446 8319

กลุมงานบริหารระบบสารสนเทศ 0 2446 8556 0 2446 8319

กลุมบริหารงานท่ัวไป 0 2446 8556 0 2446 8319

สำนกัพัฒนายุทธศาสตรและตดิตามนโยบายพเิศษ

ผูอำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษ 0 2446 8310 0 2446 8312

กลุมงานบริหารนโยบายพิเศษของรัฐบาล 0 2446 8312 0 2446 8312

กลุมงานเศรษฐกิจ 0 2446 8312 0 2446 8312

กลุมงานสังคม 0 2446 8313 0 2446 8312

กลุมงานความมั่นคง 0 2446 8312 0 2446 8312

กลุมงานบริหารราชการ 0 2446 8313 0 2446 8312

กลุมบริหารงานท่ัวไป 0 2446 8313 0 2446 8312

สำนกัวิเคราะหเรือ่งเสนอคณะรัฐมนตรี

ผูอำนวยการสำนักวิเคราะหเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 0 2446 8369 0 2446 8275

กลุมงานเศรษฐกิจ 0 2446 8268 0 2446 8275

กลุมงานสังคม 0 2446 8269 0 2446 8275

กลุมงานการบริหาร 0 2446 8270 0 2446 8275

กลุมพัฒนาระบบงานภาครัฐ 0 2446 8271 0 2446 8275

กลุมงานความมั่นคง 0 2446 8272 0 2446 8275

กลุมงานจัดทำมติคณะรัฐมนตรีและตอบขอหารือ 0 2446 8273 0 2446 8275

กลุมบริหารงานท่ัวไป 0 2446 8274 0 2446 8275
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สำนกัสงเสรมิและประสานงานคณะรฐัมนตรี

ผูอำนวยการสำนักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 0 2446 8240 0 2446 8245

กลุมงานพัฒนาระบบประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี 0 2446 8241-43 0 2446 8245

กลุมงานติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล 0 2446 8241-43 0 2446 8245

กลุมงานแผนงาน 0 2446 8241-43 0 2446 8245

กลุมงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ 0 2446 8241-43 0 2446 8245

กลุมบริหารงานท่ัวไป 0 2446 8244 0 2446 8245

สำนกัอาลกัษณและเครือ่งราชอสิรยิาภรณ

ผูอำนวยการสำนักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ 0 2446 8303 0 2446 8309

กลุมงานอาลักษณ 0 2446 8304 0 2446 8309

กลุมงานสถาปนาและแตงตั้ง 0 2446 8305 0 2446 8309

กลุมงานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 0 2446 8306 0 2446 8309

กลุมงานฐานันดร 0 2446 8307 0 2446 8309

กลุมงานลิขิต 0 2446 8257

กลุมบริหารงานท่ัวไป 0 2446 8308 0 2446 8309

        

       “ระเบยีบวาระ – วาระ”

คำวา ระเบยีบวาระ เปนคำทีร่าชบณัฑิตยสถานบัญญัตขิึน้ใหตรงกับคำภาษาองักฤษวา agenda

หมายถึง ลำดับรายการท่ีกำหนดไวเสนอท่ีประชุม เชน ประธานสภาผูแทนราษฎรบรรจุเรื่องกฎหมายแรงงาน

เขาในระเบียบวาระการประชุมสภาแลว

คำวา วาระ เปนคำท่ีมีความหมายหลายประการ

ความหมายท่ี 1 หมายถึง กำหนดเวลา เชน เขามีสติดเีม่ือวาระสุดทายของชีวิตมาถึง, ตำแหนงอธิการบดีมีวาระ 4 ป

ความหมายท่ี 2 หมายถึง โอกาส เชน ในวาระสำคัญน้ี รัฐบาลไดจัดงานฉลองย่ิงใหญเปนประวัติการณ

ความหมายท่ี 3 หมายถึง เร่ืองท่ีถึงเวลาจะตองทำ เชน ปญหายาเสพติดควรเปนวาระแหงชาติที่ตองรวมมือกันในการปองกัน

และแกไข

นอกจากนั้น ปจจุบันคำวา วาระ มีความหมายขยายออก คือ ใชหมายถึง ระเบียบวาระ เชน ประธานเปดประชุมแลว

นำเขาสูวาระการประชุม
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เมื่อเดือนสิงหาคม 2551 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดจัดการประชุมรวมระหวางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไทย

กับตางประเทศ โดยผูแทนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตางประเทศท่ีเขารวมการประชุม ไดแก Ms. Myra Croke ตำแหนง Assistant

Secretary to the Cabinet จาก Department of the Prime Minister and Cabinet ประเทศออสเตรเลีย และ Mrs. Farah Adura Binti Hamidi

ตำแหนง Undersecretary of Corporate and Quality จาก Office of the Chief Secretary to the Government ประเทศ

มาเลเซีย ซึ่งในการประชุม ผูแทนของแตละประเทศไดนำเสนอขอมูลเก่ียวกับคณะรัฐมนตรี กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี และ

การปฏิบัติงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของแตละประเทศ รวมท้ังไดรับฟงการบรรยายและแลกเปล่ียนความคิดเห็น

กับ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม ผูอำนวยการสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เก่ียวกับธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

ของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือสนับสนุนใหเกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงานของคณะรัฐมนตรี

ทองตางแดนฉบับนี้จึงขอนำขอมูลเก่ียวกับคณะรัฐมนตรี และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของตางประเทศมานำเสนอใหผูอาน

ไดรับทราบ

                    

⌫⌫⌫⌫⌫

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 
worldtraveller

                                 ⌫                    ⌫                        

Cabinet

- นายกรัฐมนตรี

- รองนายกรัฐมนตรี

- รฐัมนตร ี 30 คน

- รฐัมนตรชีวยวาการ 38 คน

- รฐัมนตรใีนคณะรัฐมนตรี

30  คน

- รัฐมนตรีชวยวาการ 38 คน

ชื่อคณะรัฐมนตรี

องคประกอบ

ประเภทรัฐมนตรี

Cabinet

- นายกรัฐมนตรี

- รฐัมนตรี  42 คน

(ตาม Ministers State Act of

1952)

- รฐัมนตรใีนคณะรัฐมนตรี

(Cabinet  Minister)  20 คน

- รฐัมนตรีนอกคณะรัฐมนตรี

(Junior  Minister)  22 คน

Council of Ministers

- นายกรัฐมนตรี

- รฐัมนตร ีไมเกิน 35 คน

(ตามรัฐธรรมนูญ)

- รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี

35 คน

⌫⌫⌫⌫ ⌫ 



สลค.สาร
ปท่ี 16  ฉบบัที ่2  เดอืนกุมภาพนัธ 2551

สลค.สาร
ปท่ี 16  ฉบบัท่ี 10  เดอืนตุลาคม 2551

8

การเสนอเร่ือง

เขาคณะรัฐมนตรี

กฎหมายและคมืูอท่ีเกีย่วกับ

การเสนอเร่ือง

กำหนดวัน

ประชุมคณะรัฐมนตรี

หนวยงานท่ีทำหนาที่

เลขานุการคณะรัฐมนตรี

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผูท่ีเขารวมประชุม

คณะรัฐมนตรี

กระทรวงที่เสนอเรื่องจะประสาน

สงรางของเรื่องที่จะเสนอใหแก

หนวยงานท่ีเก่ียวของและ

Department of the Prime

Minister and Cabinet  (DPMC)

เพ่ือขอความเห็น จนกระท่ังได

ขอสรุปที่ทุกฝายเห็นชอบแลว

จึงเสนอเรื่องที่ปรับปรุงแลวมายัง

DPMC และ DPMC นำเสนอ

คณะรัฐมนตรีโดยไมมีการ

จัดทำบันทึกสรุปเร่ือง

- Cabinet Handbook

- Drafter’s Guide

- Notetakers Guide

- Cabinet Briefing Guide

ไมไดกำหนดไวแนนอน ขึน้อยกัูบ

นายกรัฐมนตรีจะกำหนด

โดยปกติจะประชมุสปัดาหละ

1 คร้ัง ครัง้ละประมาณ 3-5 ชัว่โมง

Cabinet Division,

Department of the Prime

Minister and Cabinet

Head of Cabinet Division

ซึ่งอยูภายใตการบังคับบัญชา

ของ Secretary of Department

of the Prime Minister and

Cabinet

- รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี

- Secretary of Department of

the Prime Minister and

Cabinet

- เจาหนาท่ี (Notetakers) 2 คน

โดยเจาหนาท่ีจดัทำเร่ืองจะ

สลบักันเขามาจดบันทึกและ

ออกจากหองประชุมเมื่อเรื่อง

กระทรวงที่เสนอเรื่องจะประสาน

กับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ

ขอความเห็น จนกระทั่งได

ขอสรุปท่ีทุกฝายเห็นชอบแลว

จึงเสนอมายัง Cabinet

Division, Prime Minister’s

Department และ Cabinet

Division นำเร่ืองเสนอ

คณะรัฐมนตร ี โดยไมมีการ

จัดทำบันทึกสรุปเร่ือง

-

ทุกวันพุธ

เวลา 09.30–13.30 น.

Cabinet Division,

the Prime Minister’s

Department

Deputy Secretary General

(Cabinet) ซึ่งอยูภายใตการ

บงัคับบญัชาของ Chief

Secretary to the Government

- คณะรัฐมนตรี

- Chief Secretary to

the Government และ

- Deputy Secretary-General

(Cabinet)

                           ⌫                   ⌫                        

กระทรวงท่ีเสนอเรือ่งจะเสนอเรือ่ง

มาท่ีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จะพิจารณาวามีสวนราชการ

ทีเ่ก่ียวของหรือไม  ถามก็ีจะ

ขอความเห็นจากสวนราชการ

ที่เก่ียวของกอนแลวจัดทำบันทึก

สรปุเรือ่งเสนอนายกรัฐมนตร ี /

รองนายกรัฐมนตรเีพ่ือสั่งการให

คณะรัฐมนตรีพิจารณา

- พระราชกฤษฎีกาวาดวย

การเสนอเรื่องและการประชุม

คณะรัฐมนตร ีพ.ศ. 2548

- ระเบียบวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการเสนอเร่ืองตอ

คณะรัฐมนตร ีพ.ศ. 2548

ทุกวันอังคาร

เวลา 09.00 น. เปนตนไป

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักนายกรัฐมนตรี

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- คณะรัฐมนตรี

- ขาราชการการเมือง

(เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

โฆษกและรองโฆษกประจำ

สำนักนายกรัฐมนตรี)

- ขาราชการประจำ ไดแก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี,

เลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและ
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การจดบันทึกการประชุม

มติคณะรัฐมนตรี

การเผยแพร

มติคณะรัฐมนตรี

ระบบสารสนเทศที่ใช

ในการสนับสนนุการทำงาน

ที่ตนจดบันทึกส้ินสุดลง ทั้งน้ี

ไมอนุญาตใหผูเขารวม

ประชุมนำเคร่ืองมือสื่อสาร

ใด ๆ เขาหองประชมุ

หามบันทึกเทปการประชุม

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเร่ือง

นัน้ ๆ จดบนัทึกดวยลายมือ

ในสมุดจด (Cabinet Notebook)

ซึ่งถือเปนเอกสารราชการและ

ตองเก็บเปนความลับนาน 50 ป

เจาหนาท่ียกรางมตคิณะรัฐมนตรี

เสนอผบูงัคบับญัชา  แลวแจงให

หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ

ทางระบบ CABNET

จะไมเผยแพรจนกวาจะพน

30 ป

ใชระบบ CABNET ในการ

จดัทำเร่ือง  ประสานสงเร่ือง

วาระการประชุมและ

มติคณะรัฐมนตรี

เจาหนาท่ีบนัทึกเทปการประชุม

ดวยระบบสารสนเทศ

ในหองประชมุ เทปดังกลาว

ใชในการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี

เทาน้ัน และเทปจะถูกทำลาย

ภายใน 2 วันหลงัจากการประชมุ

เจาหนาท่ีฟงเทปและยกราง

รายงานโดยมีการนำเสนอ

รายละเอียดการอภิปรายและ

มติในแตละเร่ือง จากน้ันจะสง

เฉพาะรางมตคิณะรัฐมนตรี

ใหรัฐมนตรีที่เก่ียวของตรวจสอบ

ความถูกตองกอนจะเปนมติ

คณะรัฐมนตร ีและแจงให

หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ

ไมเผยแพร

- ใชระบบ Sistem Komputer

Dalaman (SKD) เปนระบบ

การสืบคนขอมูลภายใน

หนวยงาน

- e-BKPP System เปนระบบ

ที่ใชเพ่ือสงมติคณะรัฐมนตรี

ทีเ่ปนเรือ่งดวนไปยังกระทรวง

ตาง ๆ และเพ่ือใหกระทรวง

ตาง ๆ ใชสงความเห็น

เก่ียวกับมติคณะรัฐมนตรี

มายัง Cabinet Division ดวย

สังคมแหงชาติ, ผูอำนวยการ

สำนกังบประมาณ, เลขาธิการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา,

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี,

ผูอำนวยการสำนักขาวกรอง

แหงชาติ, เลขาธิการสภา

ความมัน่คงแหงชาต,ิ อธิบดี

กรมประชาสัมพันธ และ

เจาหนาท่ีสำนักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี

ไมมีการบันทึกเทปการประชุม

เจาหนาท่ีจากกลุมงาน

จัดทำมติคณะรัฐมนตรีและ

ตอบขอหารอื จะจดบนัทึกไว

ในสมุดบันทึกสวนตัวของตนเอง

เจาหนาท่ียกรางมติเสนอ

ผูบังคับบัญชา และรัฐมนตรี

ที่ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบ

มติคณะรัฐมนตรี หลังจาก

ไดรับความเห็นชอบจาก

รัฐมนตรีแลว จะทำหนังสือ

แจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ

เผยแพรทาง website ของสำนัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ระบบสืบคนขอมลูมตคิณะรัฐมนตรี

ซึ่งเปนสวนหน่ึงของระบบ

Intranet ภายในสำนัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เพ่ีอใชในการสืบคนขอมูล
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เรือ่ง การปรบัปรงุมติคณะรฐัมนตรี เรือ่ง แนวทางการดำเนินการของคณะรฐัมนตรีในเรือ่งท่ี

สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตใิหคำปรกึษา ขอเสนอแนะ หรือความเหน็

ตอคณะรฐัมนตรี

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2551 เห็นชอบตามท่ีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังน้ี

1. แนวทางการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองท่ีสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหคำปรึกษา

ขอเสนอแนะ หรือความเห็นตอคณะรัฐมนตรี

2. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี

2.1 ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรทีัง้ฉบับ จำนวน 3 มติ ไดแก

2.1.1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2546 เ ร่ือง ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรา 17

แหงพระราชบัญญัติสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2543

2.1.2 มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2547 เรือ่ง แนวทางการจดัทำความเหน็ ผลการพิจารณา

และผลการดำเนินการในเรื่องท่ีสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี

2.1.3 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2549 เร่ือง การประชุมหารือเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติ

สำหรับขอพิจารณาของรัฐบาลตอขอเสนอสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

2.2 ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีบางสวน จำนวน 1 มติ คือ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 29  พฤศจิกายน 2548

เร่ือง ความเห็นและขอเสนอแนะของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เร่ืองแนวทางและมาตรการในการปองกัน

และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยราชการของไทย

3. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐ ถือปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี

ในเร่ืองที่สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะ หรือความเห็นตอคณะรัฐมนตรี

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีที ่นร 0505/ว 314 ลงวันท่ี 19 กันยายน 2551
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เรือ่ง การกำหนดวิธกีารประชมุคณะรัฐมนตรี

ดวยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการกำหนดวิธีการประชุม

คณะรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดอนุมัติตามท่ีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังน้ี

 1. วนั เวลา และสถานทีป่ระชมุคณะรัฐมนตรี

1.1 การประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการตามปกติควรเปนวันอังคารต้ังแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป

ณ หองประชุมคณะรัฐมนตรี ชัน้ 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีทำเนยีบรัฐบาล

ในกรณีที่ ยังไมสามารถเขาปฏิบัติงานในทำเนียบรัฐบาลได เห็นควรใหจัดประชุม ณ หองประชุม

ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารสำนักงานทาอากาศยานดอนเมือง ช้ัน 4

1.2 การประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการอาจเปล่ียนวัน เวลา และสถานท่ีไดตามท่ีนายกรัฐมนตรี

กำหนดหรอืเห็นชอบ

1.3 ในกรณีจำเปนเพ่ือเปนการรักษาประโยชนสำคัญของประเทศ หรือมีกรณีฉุกเฉิน หรือเพ่ือประโยชน

ในการรักษาความลับ นายกรัฐมนตรีอาจพิจารณาเร่ืองใดกับรัฐมนตรีที่เก่ียวของตามท่ีนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรเพ่ือมีมติ

ของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นได และเม่ือมีการประชุมเปนกรณีปกติใหนายกรัฐมนตรีแจงใหที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบมติ

ของคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย

2. ผูเขารวมประชุมคณะรัฐมนตรี

ผเูขารวมประชุมคณะรัฐมนตรแีบงไดเปน 3 กลมุ ดงัน้ี

2.1 คณะรัฐมนตรี ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคน และใหหมายรวมถึงผูที่อยูนอกสถานท่ี

แตสามารถปรึกษาหารือกันโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2 ขาราชการการเมืองและขาราชการประจำระดับสูง ที่ไดรับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรี

2.2.1 ขาราชการการเมือง

(1) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

(2) โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

(3) รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

2.2.2 ขาราชการประจำระดบัสงู จำนวน 8 คน ไดแก

(1) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(2) ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ

(3) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

(4) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

(5) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(6) เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ

(7) ผูอำนวยการสำนักขาวกรองแหงชาติ

(8) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ

2.3 เจาหนาท่ีฝายเลขานุการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด

โดยจำกัดจำนวนใหมีเทาท่ีจำเปน เชน เจาหนาท่ีจดบันทึกการประชุมคณะรัฐมนตรี เจาหนาท่ีประสานงานและเดินเอกสาร

ในหองประชมุคณะรฐัมนตร ี เปนตน

3. ระเบยีบวาระการประชมุ ควรกำหนด ดงันี้

3.1 เร่ืองท่ีประธานแจงท่ีประชุม

3.2 การบรรยายสรุปเร่ืองสำคัญ ๆ (ถามี)

3.3 ระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา (ถามี)
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3.4 ระเบียบวาระสำคัญของรัฐบาล (ถามี)

3.5 เร่ืองเพ่ือพิจารณา

3.6 เร่ืองเพ่ือทราบ

3.7 เร่ืองอืน่ ๆ (ถามี)

4. การแยกประเภทแฟมระเบียบวาระ

4.1 ระเบียบวาระสำคัญของรัฐบาล (ถามี) แฟมสีเขียว

4.2 เร่ืองเพ่ือพิจารณา แฟมสชีมพู

4.3 เร่ืองเพ่ือทราบ (ผานคณะกรรมการกล่ันกรองฯ) แฟมสีแดง

4.4 เร่ืองเพ่ือทราบโดยถือเปนมติคณะรัฐมนตรี แฟมสีฟา

4.5 เร่ืองทราบเพ่ือเปนขอมูล ปกสีเหลือง

5. การสงระเบียบวาระการประชุม ใหเปนไปตามมาตรา 9 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเร่ืองและ

การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ที่กำหนดใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะตองจัดสงระเบียบวาระการประชุม

พรอมดวยเอกสารท่ีเก่ียวของใหคณะรัฐมนตรีทราบลวงหนาไมนอยกวาหน่ึงวันกอนการประชุมคณะรัฐมนตรี เวนแตกรณี

มีความจำเปนเรงดวนนายกรัฐมนตรีจะอนุมัติใหเสนอโดยไมตองสงระเบียบวาระการประชุมลวงหนาก็ได แตในกรณีที่เปนเร่ือง

ที่มีผลใหมีการอนุมัติงบประมาณ นายกรัฐมนตรีจะอนุมัติดังกลาวไดตอเมื่อเปนกรณีฉุกเฉินและมีความจำเปนเพ่ือรักษา

ประโยชนสำคัญของประเทศหรือประชาชน ทั้งนี้ การสงระเบียบวาระการประชุมและเอกสารท่ีเก่ียวของจะสงโดยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสก็ได

ในทางปฏิบัติสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดกำหนดวันท่ีจะจัดสงระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีไว

3 ครัง้ เปนอยางนอย กอนถึงวันองัคารซ่ึงเปนวันประชุมปกติ คอื

(1) วันพุธ ระเบียบวาระท่ีจัดสงในวันน้ีเรียกวา ระเบียบวาระปกติ

(2) วันศกุร ระเบียบวาระท่ีจดัสงในวนัน้ีเรยีกวา ระเบียบวาระเพ่ิมเตมิ ครัง้ท่ี 1

(3) วันจนัทร ระเบียบวาระท่ีจดัสงในวนัน้ีเรียกวา ระเบียบวาระเพ่ิมเติม ครัง้ที ่2 ทัง้นี ้อาจมรีะเบียบวาระเพ่ิมเตมิ

ไดอีกตามความจำเปนเรงดวน

6. ระเบียบวาระจร ในสวนของเรื่องที่เสนอในวันประชุมคณะรัฐมนตรีเรียกวา ระเบียบวาระจร ประกอบดวย

เรื่องเพ่ือพิจารณาและเร่ืองเพ่ือทราบ ซึ่งสวนราชการเจาของเรื่องเห็นวามีความจำเปนเรงดวนท่ีจะตองเสนอเรื่องตอ

คณะรัฐมนตรี โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีตอเมื่อนายกรัฐมนตรีไดอนุมัติแลว อยางไรก็ตาม

มาตรา 9 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ไดกำหนดใหอาจเสนอเรื่อง

โดยไมตองสงเอกสารวาระการประชุมลวงหนาไดเฉพาะกรณีที่จำเปนเรงดวนโดยอนุมัติของนายกรัฐมนตรี แตเรื่องใดที่มีผล

ใหมีการอนุมัติงบประมาณ นายกรัฐมนตรีจะอนุมัติไดตอเมื่อเปนกรณีฉุกเฉินและมีความจำเปนเพ่ือรักษาประโยชนสำคัญ

ของประเทศหรือประชาชนเทาน้ัน

7. คณะกรรมการรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีขึ้นมา

เพ่ือพิจารณากล่ันกรองเร่ืองใดกอนเสนอคณะรัฐมนตรีได เพ่ือใหเร่ืองที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเปนไปอยางรอบคอบ

อันจะเปนการประหยัดเวลาการประชุมคณะรัฐมนตรี และเม่ือคณะกรรมการกล่ันกรองฯ ไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติหรือ

เห็นชอบและใหเสนอคณะรัฐมนตรีทราบก็นำเสนอนายกรัฐมนตรีเปนผูอนุมัติหรือเห็นชอบ แลวนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ

หากคณะรัฐมนตรีไมมีขอทักทวงใหถือวาคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบต้ังแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เวนแต

นายกรัฐมนตรีจะเห็นสมควรใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา หรือคณะกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี

จะเห็นควรใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ก็จะจัดเปนเร่ืองเพ่ือพิจารณา

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนมาก ที ่นร 0502/ท 7001/ว(ร) 240 ลงวันท่ี 15 ตลุาคม 2551
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เรือ่ง พระราชกฤษฎกีาวาดวยการควบคุมดูแลธรุกจิบรกิารการชำระเงนิทางอิเลก็ทรอนิกส พ.ศ. 2551
กำหนดมาตรการการควบคุมดูแลธุรกิจบริการเก่ียวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนธุรกิจที่ตองใชเทคโนโลยี

ทางอิเล็กทรอนิกสที่มีความซับซอนและหลากหลาย มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว และอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงทางการเงิน

และทางพาณิชยใหมีความนาเช่ือถือและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจ

เลม 125 ตอนที ่99 ก วันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2551

เรือ่ง กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวธิกีารรับบำเหนจ็ดำรงชพี (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551
ปรับปรุงอัตราบำเหน็จดำรงชีพของผูรับบำนาญใหเหมาะสมกับสถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบัน

เลม 125 ตอนท่ี 100 ก วันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2551

เรือ่ง ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตแหงชาตวิาดวยการกลาวหาบคุคลตามมาตรา 66

แหงพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2551
กำหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการกลาวหาผูดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา

หรือขาราชการการเมืองอ่ืนท่ีร่ำรวยผิดปกติ หรือกระทำความผิดตอตำแหนงหนาท่ีราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ

กระทำความผิดตอตำแหนงหนาท่ี หรือทุจริตตอตำแหนงหนาท่ีตามกฎหมายอื่น เพื่อใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการไตสวน

ขอเท็จจริงโดยเร็ว

เลม 125 ตอนท่ี 95 ก วันท่ี 22 สงิหาคม พ.ศ. 2551

เรือ่ง ประกาศกรมสอบสวนคดพีเิศษ เรือ่ง มตคิณะกรรมการคดพีเิศษในการประชมุคร้ังท่ี 2/2551

เม่ือวันท่ี 16 มิถนุายน 2551
กำหนดประเภทคดีที่สำคัญจำนวน 6 คดี ใหเปนคดีพิเศษท่ีตองดำเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติ

การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

เลม 125 ตอนพิเศษ 126 ง วันท่ี 1 สงิหาคม พ.ศ. 2551

เรือ่ง พระบรมราชโองการ ประกาศแตงตัง้นายกรัฐมนตรี
แตงตั้งนายสมชาย  วงศสวัสดิ์ เปนนายกรัฐมนตรี บริหารราชการแผนดิน

เลม 125 ตอนพิเศษ 156 ง วันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2551

เรือ่ง พระบรมราชโองการ ประกาศแตงตัง้รัฐมนตรี
แตงตัง้รฐัมนตร ีรฐับาล นายสมชาย  วงศสวัสดิ ์จำนวน 36 คน

เลม 125 ตอนพิเศษ 156 ง วันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2551

* ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ www.ratchakitcha.soc.go.th




⌫*
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การมอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับ

นา

นายสม

รองนายกรัฐมนตรี

นายสมพงษ  อมรววัิฒน

ตามมิตกิระทรวง*

ตามมติพิืน้ท่ี**

หมายเหตุ * มตคิณะรัฐมนตรวัีนท่ี 9 ตลุาคม 2551 และคำสัง่สำนักนายกรัฐมนตรี ที ่227/2551 ลงวันท่ี 9 ตลุาคม 2551 เร่ือง มอบหมายและมอบอำนาจใหรองน

** มตคิณะรัฐมนตรวัีนที ่9 ตลุาคม 2551 และคำสัง่สำนกันายกรัฐมนตร ีที ่229/2551 ลงวนัที ่9 ตลุาคม 2551 เรือ่ง มอบหมายใหรองนายกรฐัมนตรแีล

กำกับ

การบริหาร

ราชการ

กำกับฯ สัง่ และ

ปฏบิตัริาชการ

กำกับดแูล

กต., คค., ทส., ทก.,

พน., ยธ., รถ.

พม., ศธ., สธ.,

กปส., สนง. ก.พ.ร.

กค., พณ., รง., อก.

สนง. ก.พ. สศช., สนง. สภาทีป่รกึษาฯ

- สนง. รบัรองมาตรฐานและ

ประเมนิคณุภาพการศึกษา

- สนง. คกก. สขุภาพแหงชาติ

- กองทนุหมบูานและชมุชนเมอืง

แหงชาติ

- สนง. บริหารและพัฒนา

   องคความรู

รองนายกรัฐมนตรี

นายชวรัตน  ชาญวีรกลู

รองนายกรัฐมนตรี

นายโอฬาร  ไชยประวัติ

เขตตรวจราชการท่ี 15

- เชียงใหม - แมฮองสอน

- ลำปาง - ลำพูน

เขตตรวจราชการท่ี 16

- นาน - พะเยา

- เชียงราย - แพร

เขตตรวจราชการท่ี 17

- ตาก - พิษณโุลก

- สโุขทัย - เพชรบูรณ

- อตุรดิตถ

เขตตรวจราชการท่ี 5

- ประจวบคีรีขันธ - เพชรบุรี

- สมุทรสาคร - สมุทรสงคราม

เขตตรวจราชการท่ี 6

- ชุมพร - สรุาษฎรธานี

- นครศรีธรรมราช - พัทลุง

เขตตรวจราชการท่ี 8

- สงขลา - สตูล

- ปตตานี - ยะลา

- นราธิวาส

เขตตรวจราชการท่ี 1

- นนทบุรี - ปทุมธานี

- พระนครศรีอยุธยา - สระบุรี

เขตตรวจราชการท่ี 3

- ฉะเชิงเทรา - ปราจนีบรุี

- สระแกว - นครนายก

- สมุทรปราการ

เขตตรวจราชการท่ี 7

- ระนอง - พังงา

- ภูเก็ต - กระบ่ี

- ตรัง
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ำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีตามมิติกระทรวงและมิติพื้นที่

นายกรฐัมนตรี

ายสมชาย  วงศสวสัดิ์

หรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

นตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

กก., กษ., วธ., วท.,

สคบ.

ษาฯ สนง. คกก.วจิยัแหงชาติ

นเมือง - สนง. สงเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ

- องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ี

พเิศษเพือ่การทองเทีย่วอยางย่ังยืน

- สนง. กองทุนสนับสนุนการวิจยั

- บมจ. อสมท

รี

วตัิ
รองนายกรัฐมนตรี

พลตรี สน่ัน  ขจรประศาสน

รฐัมนตรปีระจำสำนกันายกรัฐมนตรี

นายสขุมุพงศ  โงนคำ

รฐัมนตรปีระจำสำนกันายกรัฐมนตรี

นายสุพล  ฟองงาม

สัง่และปฏบิตัริาชการ

กปส., สคบ., รถ.

สัง่และปฏบิตัริาชการ

สปน., สลค., สคก., สนง. ก.พ.ร.

มธานี

บุรี

นบรุี

ายก

เขตตรวจราชการที ่ 2

- ชัยนาท - ลพบุรี

- สิงหบุรี - อางทอง

เขตตรวจราชการที ่ 4

- กาญจนบุรี - นครปฐม

- ราชบุรี - สุพรรณบุรี

เขตตรวจราชการที ่ 18

- กำแพงเพชร - พิจิตร

- นครสวรรค - อุทัยธานี

เขตตรวจราชการที ่ 9

- จนัทบุรี - ชลบุรี

- ระยอง - ตราด

เขตตรวจราชการที ่ 10

- หนองคาย - เลย

- อุดรธานี - หนองบวัลำภู

เขตตรวจราชการที ่ 12

- รอยเอ็ด - ขอนแกน

- มหาสารคาม - กาฬสินธุ

เขตตรวจราชการที ่ 11

- นครพนม - มกุดาหาร

- สกลนคร

เขตตรวจราชการที ่ 13

- อำนาจเจริญ - ศรีสะเกษ

- ยโสธร - อุบลราชธานี

เขตตรวจราชการที ่ 14

- สุรินทร - นครราชสีมา

- บุรีรัมย - ชัยภูมิ
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การมอบหมายใหรองนายกรฐัมนตรีรกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตรีและมอบหมาย

และมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีประจำสำนกันายกรัฐมนตรีปฏบิตัริาชการแทนกัน*

สวนท่ี 2 นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรฐัมนตรีปฏบิตัริาชการแทนนายกรฐัมนตรี

ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีทานใดทานหน่ึงไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการไดหรือไมมีผูดำรงตำแหนงรองนายกรัฐมนตรี

ใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกันตามลำดับดังน้ี

สวนท่ี 3 นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอำนาจใหรฐัมนตรีประจำสำนกันายกรัฐมนตรีปฏบิตัริาชการ

แทนนายกรัฐมนตรี

ในกรณีที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการไดหรือไมมีผูดำรงตำแหนงรัฐมนตรี

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน ตามลำดับดังนี้

สวนท่ี 1 คณะรฐัมนตรีมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีรกัษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

1. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมอาจปฏิบัติราชการได คณะรัฐมนตรมีอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรเีปนผรูกัษาราชการแทน

นายกรัฐมนตร ีตามลำดบัดังน้ี

1.1 นายสมพงษ  อมรววัิฒน

1.2 นายชวรัตน  ชาญวีรกลู

1.3 นายโอฬาร  ไชยประวัติ

1.4 พลตรี สน่ัน  ขจรประศาสน

2. ในระหวางการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผูรักษาราชการแทนขางตน จะสั่งการใดเก่ียวกับการบริหารงาน

บคุคลและการอนุมตัเิงินงบประมาณอันอยใูนอำนาจของนายกรัฐมนตรไีด ตองไดรับความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีเสียกอน

    ลำดบัที ่           รองนายกรฐัมนตร ี                    รองนายกรฐัมนตรท่ีีปฏบิตัริาชการแทนตามลำดบั

1. นายสมพงษ  อมรววัิฒน 1. นายชวรัตน  ชาญวีรกลู

2. นายโอฬาร  ไชยประวัติ

2. นายชวรัตน  ชาญวีรกลู 1. นายสมพงษ  อมรววัิฒน

2. พลตรี สน่ัน  ขจรประศาสน

3. นายโอฬาร  ไชยประวัติ 1. พลตรี สน่ัน  ขจรประศาสน

2. นายสมพงษ  อมรววัิฒน

4. พลตรี สน่ัน  ขจรประศาสน 1. นายโอฬาร  ไชยประวัติ

2. นายชวรัตน  ชาญวีรกลู

รองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีประจำสำนกันายกรัฐมนตรี

ท่ีปฏิบัติราชการแทนตามลำดับลำดบัที ่       รฐัมนตรีประจำสำนกันายกรัฐมนตรี

     1. นายสุขมุพงศ  โงนคำ 1. นายสุพล  ฟองงาม

2. นายชวรัตน  ชาญวีรกลู

     2. นายสุพล  ฟองงาม 1. นายสุขมุพงศ  โงนคำ

2. นายชวรัตน  ชาญวีรกลู

* มตคิณะรัฐมนตร ีวันท่ี 9 ตลุาคม 2551 และคำสัง่สำนกันายกรัฐมนตร ีที ่226/2551 ลงวันท่ี 9 ตลุาคม 2551 เร่ือง มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี

รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน



สลค.สาร
ปท่ี 16  ฉบบัที ่2  เดอืนกุมภาพนัธ 2551

สลค.สาร
ปท่ี 16  ฉบบัที ่10  เดอืนตุลาคม 2551

17

การมอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีประจำสำนกันายกรัฐมนตรี

ปฏบิตัหินาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย*

รองนายกรัฐมนตรี (นายสมพงษ  อมรวิวฒัน)

1. คกก. จัดระบบการจราจรทางบก

2. คกก. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด

3. คกก. ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

4. คกก. คดพิีเศษ

5. คกก. พัฒนาการบริหารงานยุติธรรม

6. คกก. สิง่แวดลอมแหงชาติ

7. คกก. นโยบายพลังงานแหงชาติ

8. คกก. กองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

9. รองประธานสภาความม่ันคงแหงชาติ

รองนายกรัฐมนตรี (นายโอฬาร  ไชยประวตั)ิ

1. คกก. สงเสริมการลงทุน

2. คกก. พัฒนาอุตสาหกรรมแหงชาติ

3. คกก. การมาตรฐานแหงชาติ

4. คกก. สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

5. คกก. กองทนุหมบูานและชมุชนเมอืงแหงชาติ

6. คกก. นโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ

รองนายกรัฐมนตรี (พลตร ีสนัน่  ขจรประศาสตร)

1. คกก. นโยบายการทองเท่ียวแหงชาติ

2. คกก. กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

3. คกก. สงเสริมวิสาหกิจชุมชน

4. คกก. ภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ

5. สภาวิจัยแหงชาติ

6. คกก. พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ

7. คกก. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรมแหงชาติ

* มตคิณะรัฐมนตรวัีนที ่ 9 ตลุาคม 2551 และคำสัง่สำนกันายกรัฐมนตร ีที ่ 228/2551 ลงวนัท่ี 9 ตลุาคม 2551 เรือ่ง มอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรฐัมนตรี

และรัฐมนตรปีระจำสำนักนายกรัฐมนตรปีฏบิตัหินาท่ีประธานกรรมการ

รองนายกรัฐมนตรี (นายชวรตัน  ชาญวรีกลู)

1. คกก. ขาราชการพลเรือน

2. คกก. พัฒนาระบบราชการ

3. คกก.  การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่

4. คกก. พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราช-

อิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ

5. สภานายกสภาลูกเสือไทย

6. คกก. กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

7. คกก. นโยบายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ

8. คกก. สขุภาพแหงชาติ

9. คกก. อาหารแหงชาติ

10. คกก. สขุภาพจิตแหงชาติ

11. คกก. สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ

12. คกก. ผูสูงอายุแหงชาติ

13. คกก. สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ

14. คกก. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

15. คกก. ประสานและกำกับการดำเนินงานปองกัน

และปราบปรามการคามนุษย

16. รองประธานกรรมการใน คกก. ปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย

รฐัมนตรีประจำสำนกันายกรัฐมนตรี

(นายสขุมุพงศ  โงนคำ)

1. คกก. ขอมูลขาวสารของราชการ

2. รองประธานกรรมการใน คกก. พัฒนาระบบราชการ

รฐัมนตรีประจำสำนกันายกรัฐมนตรี

(นายสุพล  ฟองงาม)

1. คกก. คมุครองผบูรโิภค

2. รองประธานกรรมการใน คกก. บริหารสินเช่ือเกษตร

แหงชาติ

3. กรรมการใน คกก. ปองกันและปราบปรามยาเสพติด
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การมอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีประจำสำนกันายกรัฐมนตรี

ปฏบิตัหินาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดตัง้ขึน้ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร*ี

* มตคิณะรัฐมนตรวัีนท่ี 9 ตลุาคม 2551 และคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตร ีที ่228/2551 ลงวันท่ี 9 ตลุาคม 2551 เร่ือง มอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรปีระจำสำนักนายกรัฐมนตรปีฏบิตัหินาท่ีประธานกรรมการ

** มตคิณะรัฐมนตรวัีนท่ี 9 ตลุาคม 2551 เร่ือง แนวทางการจัดทำแผนการบริหารราชการแผนดิน

รองนายกรฐัมนตรี (นายสมพงษ  อมรววิฒัน)

1. คกก. พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราช-

อิสริยาภรณชั้นสายสะพาย

2. คกก. กองทุนเงินชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย

สำนักนายกรัฐมนตรี

3. คกก. กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

4. คกก. นโยบายและอำนวยการพัฒนาเพ่ือเสริม

ความม่ันคงแหงชาติ

5. คกก. เสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ

6. คกก. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแหงชาติ

7. คกก. บริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ

8. คกก. ทรพัยากรน้ำแหงชาติ

9. คกก. อนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา

10. คกก. นโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แหงชาติ

รองนายกรัฐมนตรี (นายโอฬาร  ไชยประวตั)ิ

1. คกก. นโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ

2. คกก. นโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร

3. คกก. พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

4. คกก. บริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษถนนราชดำเนิน

5. คกก. กำกับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ

6. คกก. บริหารสินเชื่อเกษตรแหงชาติ

7. คกก. อำนวยการหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑแหงชาติ

8. คกก. บริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง

9. คกก. จัดทำแผนการบริหารราชการแผนดิน**

รฐัมนตรีประจำสำนกันายกรัฐมนตรี (นายสุขมุพงศ  โงนคำ)

1. คกก. พิจารณาการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ำกวาสายสะพาย

2. คกก. บริหารพนักงานราชการ

3. คกก. ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

รองนายกรฐัมนตรี (นายชวรตัน  ชาญวรีกลู)

1. คกก. พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ

2. คกก. แหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส

3. คกก. อำนวยการจัดระบบศูนยราชการ

4. คกก. นโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติ

5. คกก. นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถานภาพ

สตรีแหงชาติ

6. คกก. นโยบายและยุทธศาสตรครอบครัวแหงชาติ

รองนายกรัฐมนตรี (พลตร ีสนัน่  ขจรประศาสตร)

1. คกก. เอกลักษณของชาติ

2. คกก. บริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ

3. คกก. ชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน

4. คกก. ประสานงานและสนบัสนนุงานโครงการหลวง

5. คกก. สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ

6. คกก. แกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ

7. คกก. นโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

8. คกก. นโยบายนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

9. คกก. นโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

10. คกก. ภูมิสารสนเทศแหงชาติ

รฐัมนตรีประจำสำนกันายกรัฐมนตรี (นายสุพล  ฟองงาม)

1. คกก. ประชาสัมพันธแหงชาติ

2. คกก. ควบคุมการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ

3. รองประธานกรรมการใน คกก. เอกลักษณของชาติ
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ลองสังเกตตามความเปนจริงจะพบวาไมใช เฉพาะ

หัวหนาเทาน้ันท่ีเห็นแกคนมากกวางาน

แมแตเราท่ีอยูในระดับปฏิบัติดวยกันเอง ระดับเทา ๆ

หรอืพอ ๆ กัน บางครัง้หรอืบอยครัง้ท่ีเราเองก็เห็นแกคนมากกวางาน

ผูเขียนคิดวาส่ิงน้ีเกิดข้ึนไดกับทุกระดับ ขอยกตัวอยางเพ่ือ

ใหเห็นภาพ


เห็นชัดเวลาท่ีเราประสานงานหรือติดตองานกันเอง

ถาเปนเ พ่ือนเราหรือคนที่ เ ราคุนเคยหรือคนที่ เรารูสึกดีดวย

ก็จะชวยเหลือกันดี  สิ่ง ท่ี เขาขอมาจะทำให เราตองเสียเวลา

หรือยุงยากแคไหนเราก็ทำให จะเกินเลยหนาท่ีความรับผิดชอบ

โดยตรงของเราเองไปบางก็ไมเปนปญหา

แตกับคนท่ีไมดีกัน ไมคุนเคย หรือไมไดรูสึกดีดวยก็อาจจะ

ทำใหแบบขอไปที หรือก็ทำใหไมเต็มที่ ซ้ำรายอาจไมทำใหเลย

โดยใหเหตุผลวาไมใชหนาท่ี ไมเก่ียวโดยตรง


เราสามารถพูดไดเต็มปากเต็มคำอยางหนักแนนหรือไมวา

ในฐานะที่เราเปนลูกนอง ไมวาจะเปลี่ยนหัวหนาไปกี่คน เราก็ยัง

ทำงานในหนาท่ีของเราอยางเต็มที่ ทำงานโดยรักษาคุณภาพ

อยางสม่ำเสมอ

               

คงจะตอบยาก

ลูกนองหลายคนมีพฤติกรรมในการทำงานท่ีขึ้นอยูกับ

หวัหนา เชน

ทำ ง าน กับ หั วหน า ท่ี เ ข ม ง วด เ ร า ก็ จ ะทำ ง านแบบ

ระมัดระวัง แตกับหัวหนาท่ีไมเขมงวด เราก็จะพลอยทำงานแบบ

ปลอย ๆ

บางคนชอบหัวหนาคนน้ีมาก ก็ทำงานใหอยางดีมีความ

รบัผดิชอบสงู แตพอเปล่ียนตัวหัวหนาเปนคนอ่ืนท่ีไมชอบ ก็ทำไมเต็มที่

ตัวอยางที่ยกมาน้ีเหมือนเปนการมองในมุมที่คาดหวัง

จากลูกนองฝายเดียว ความจริงถาจะวาไปแลว ไมใชความผิด

ของลูกนองเสมอไปท่ีมีพฤติกรรมการทำงานเปล่ียนแปลงไปตาม

หัวหนา เพราะหลาย ๆ กรณีและมากดวยท่ีหัวหนาเองก็เปนตัวแปร

หรือปจจัยสำคัญท่ีทำใหลูกนองไมอาจทำงานโดยรักษาคุณภาพ

ของตัวเองไวได ซึ่งเร่ืองนี้ถาสนใจก็อาจจะเปนอีกหัวขอตางหาก

ที่สามารถนำมาคุยถกเถียงกันได แตในท่ีนี้สำหรับขอนี้เพียงเพ่ือ

ตองการช้ีใหเห็นวาบอยคร้ังเหมือนกันท่ีลูกนองก็ทำงานแบบเห็นแก

คนมากกวางาน


หนาท่ีของหัวหนาเปนเ ร่ืองที่ เขาใจยอมรับได เพราะ

กำหนดไวแนนอน

แตสิ่งท่ีเปนปญหาข้ึนมาก็คือการแสดง “บทบาท” ของ

หัวหนาท่ีอิงอยูกับหนาท่ีนั้นท่ีทำใหลูกนองคลางแคลงใจเพราะ

ไมเปนไปตามความคาดหวัง (ซึ่งเปนส่ิงท่ีเขาคิดวาควรจะเปน) เชน

หวังท่ีจะเห็นหรือทราบวาหัวหนาไดตำหนิหรืออาจถึงขั้น

ลงโทษคนที่ทำงานให เ กิดความเสียหายแมวาคนน้ันจะเปน

“คนพิเศษ” ของหัวหนาก็ตาม

ความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ที่ปรากฎในคอลัมนนี้

เกิดจากคำถามท่ีผูอื่นต้ังขึ้น จึงพรอมที่จะรับการโตแยง

ในทุกประเด็น หากผูอานมีฉันทะท่ีจะรังสรรคความคิด

รวมกัน เพ่ือจุดประกาย “ความหวัง” ใหแกผูอื่น รวมทั้ง

แกตวัเองดวย ทีบ่างคราวอาจ “เสยีหลกั” ไดเหมือนกัน
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หวังท่ีจะไดรับการพิจารณาความดีความชอบอยาง

เปนธรรม แมวาจะไมใช “คนโปรด” ของหัวหนา

หวังวาการแตงตั้งหรือเลื่อนตำแหนงจะสะทอนใหเห็นวา

ไดกระทำโดยคิดถึง “งาน” เปนสำคญั ไมใชแตงตัง้จาก “คนพิเศษ”

“คนโปรด” หรือคนท่ีหัวหนาคิดวาจะช้ีนำใหเห็นนกเปนไมได

และอีกหลาย ๆ ความคาดหวัง

(ซึ่งจะตางจากความคาดหวังของคนพิเศษหรือคนโปรด

ของหัวหนาท่ีมักจะหวังวา การท่ีตัวเองยอมโอนออนผอนตาม

หัวหนาทุกเร่ือง การพยายามบริการในเร่ืองสวนตัวใหหัวหนา

บอย ๆ ทั้งหมดน้ีเปนสิ่งท่ีหัวหนาควรจะตอบแทนเขาดวยข้ัน

ดวยตำแหนง)

⌫⌫⌫⌫⌫
เมื่อเราใชคำวา “เห็นแก...” ผูเขียนมีความเห็นสวนตัววา

คำน้ีจะทำใหเรามองประเด็นนี้ไดคอนขางแคบ คือถาไมเห็นแก

อยางหน่ึงก็จะตองเห็นแกอีกอยางหน่ึงเทาน้ัน สิ่งที่เกิดข้ึนจริง ๆ

ก็คือเมื่อเราเลือกทำเพราะเห็นแกอยางใดอยางหน่ึง “มากเกินไป”

จะกอใหเกิดผลเสียตามมา จะมากจะนอยอยูที่ระดับของสิ่งที่เลือก

เชนที่จะขอยกตัวอยางตอไปนี้

ผลเสียของการเห็นแกงานเกินไป

1. เราจะปฏิบัติตอคนเหมือนคนเปนเคร่ืองจักร

ไมปรานีปราศรัย ขอใหไดงานตามท่ีตองการเปนพอ (เคร่ืองจักร

เสียซอมได แตคนท่ีเสียความรูสึกไปแลว ยากท่ีจะทำใหกลับมา

รูสึกดี)

การทำงานแบบเอ้ือเฟอกันและกันอาจไมมี

เพราะถือวาแตละคนก็มีหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเองเฉพาะ

ชัดเจนอยูแลว อะไรนอกเหนือจากน้ันก็ไมสนใจ

ลูกนองเองก็จะทำงานตามท่ีหัวหนาส่ังโดย

ไมเห็นความจำเปนวาจะตองเรียนรูบางวาหัวหนาเราเปนคนอยางไร

มีวิธีการทำงานอยางไร เราก็จะทำงานไปตามแบบที่เราคิด ทั้งที่

เปนความต้ังใจดีแตในทางปฏิบัติก็อาจทำใหเกิดความขัดแยง

กับหัวหนาไดเพราะเราขาดความเขาใจในตัวหัวหนาของเรา

งานท่ีควรดำเนินไปอยางราบรื่นก็อาจสะดุดหรือติด ๆ ขัด ๆ

ในสวนของหัวหนาถาเห็นแกงานอยางเดียว

ก็คงจะตองการแตงาน งาน งาน จากลูกนองโดยไมคำนึงถึง

ความรูสึกหรือความพรอมไมพรอม ขอจำกัดตาง ๆ ของลูกนอง

หรือไมก็ดูแลแตเฉพาะลูกนองที่ทำงานใหไดเทาน้ัน สวนท่ีเหลือ

ก็ปลอยไปตามยถากรรม

2. การท่ีแตละฝายคิดเฉพาะแต เ ร่ืองของงาน

ขาดพฤติกรรมการปฏิบัติตอกันในฐานะท่ีเปน “คน” จะทำให

องคกรน้ันมีบรรยากาศแหงแลง เฉยชาตอกัน ไมใสใจตอการมี

สวนรวม คนที่กำลังใจไมเขมแข็งพอ ไมหนักแนนพอก็จะทำงาน

แบบแกน ๆ ความริเร่ิมลดลงจนอาจไมเหลือ โดยเฉพาะคนท่ีอยู

ในกลุมที่ไมสามารถทำงานใหไดตามท่ีหัวหนาตองการ

3. ลาออก ขอโอน ขอยาย อาจเกิดขึ้นแมในคน

ที่ทำงานเกง อาจจะเพราะรูสึกวาวัน ๆ ถูกค้ันเอาแตงานในขณะท่ี

สวนอื่น ๆ ไมไดรับการตอบสนองอยางท่ีควรไดรับ หรือแมจะไดรับ

การตอบสนองแตก็ทนกับสภาพท่ีคดิถึงแตเร่ืองงานทุกลมหายใจไมได

ผลเสียของการเห็นแกคนเกินไป

1. หนวยงานอาจจะไมไดงานท่ีมีคุณภาพตามท่ี

ตองการถาเราแตละคนทำงานแบบเห็นแกคน เชน

ถาเปนผูปฏิบัติระดับใกลเคียงกัน ก็ตองดูวา

เปนใคร ถาเปนคนน้ันเราอาจจะทำงานดวยหรือใหความรวมมือ

ดวยดี แตถาเปนคนน้ีเราก็ไมอยากชวยเหลือหรือเขาไปยุงเก่ียว

กับหัวหนาถาเราไมชอบไมนับถือเราก็จะทำงาน

แบบหลายมาตรฐานข้ึนอยูกับวาเราจะไดใครมาเปนหัวหนา

ส วน หัวหน า เองถ าทำงาน เ ห็นแก คน ก็ ย่ิ ง

มผีลกระทบมากข้ึนไปอีกเพราะหมายถึงการเปนตนเหตุทีท่ำใหเกิดความ

ไมเปนธรรมข้ึนในหนวยงาน สิ่งท่ีออนไหวมากคือในเร่ืองของการ

พิจารณาความดีความชอบ ย่ิงถาหัวหนาคือผูบริหารที่มีอำนาจ

ในเรื่องการแตงตั้งโยกยาย การเล่ือนตำแหนงก็ย่ิงมีผลกระทบสูง

ซึ่ งจะวาไปแลวเฉพาะการพิจารณาความดีความชอบยังพอ
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ทำใจไดเพราะใหกันเปนป ๆ แตกรณีที่เปนการแตงต้ังโยกยาย

หรือการเล่ือนตำแหนงท่ีเห็นแกตัวบุคคลมากกวางานหรือประโยชน

โดยรวมท่ีหนวยงานจะไดรับนับเปนเร่ืองท่ีทำลายขวัญและกำลังใจ

ของคนอ่ืน ๆ มาก สิ่งน้ีเปน “รอยราว” ที่หากหัวหนาหรือผูบริหาร

ไมรู หรือไมไดใหความสำคัญหรือไมกลับตัวโดยเร็วแลวจะเปนส่ิงท่ี

ทำใหองคกรน้ันไมเปนท่ีเชื่อถือศรัทธาของสมาชิกในองคกร

2. ผลกระทบตอเนื่องจากขอที่ผานมาโดยเฉพาะ

ความรูสึกของคนในหนวยงานท่ีคิดวาความไมเปนธรรมเกิดขึ้น

ในหนวยงานของตนน้ันจะนำไปสูพฤติกรรมไมพึงประสงคอื่น ๆ

อกีมาก เชน

- การกอตัวของคานิยมผิด  ๆ  ที่ ยึดตัวบุคคล

เปนใหญ บางคนท่ีใจออนแอก็อาจจะพยายามใชวิธีเขาหาผูใหญ

ที่มีอำนาจ บางคนอาจจะเลือกวิธีการถอนตัวเองออกมาอยูหาง ๆ

และก็ทำงานไปวัน ๆ หน่ึง ซึง่เราจะไดงานมากงานนอย ดมีากดีนอย

จากคนประเภทน้ีก็ขึ้นอยูกับระดับความสำนึกของแตละคน

- ความรวมมือของคนในหนวยงานน้ันจะลดลง

จนอาจจะไมเหลือเลย มีการแบงพรรคแบงพวกเกิดขึ้น เปนตน

- บัตรสนเทห และขาวลือในทางรายท่ีสั่นคลอน

ความรูสึกคนในองคกรเพ่ิมมากขึ้นและท่ีนาเปนหวงคือ คนมี

แนวโนมจะ “เชื่อ” เร่ืองเหลาน้ีมาก

ทั้งหมดนี้จะกระทบตอผลงานโดยรวมของหนวยงาน

นัน้ ๆ


ความตอไปนีจ้ะเจาะเฉพาะหัวหนา (รวมท้ังระดับผบูรหิาร)

เพ่ือใหตรงกับหวัขอเร่ืองน้ีจรงิ ๆ

ที่เราชอบพูดกันเสมอ ๆ วา “ใหได ท้ังงานและคน”

ในทางปฏิบัติทำยากมากเพราะเปน “ศาสตร” และ “ศิลป” ของ

ผูที่มีความสามารถในการบริหารเทาน้ัน ไมใชจะมีเปนการท่ัวไป

แกผูที่ไดชื่อหรือมีตำแหนงวาเปน “หัวหนา” หรือ “ผูบริหาร”

แตมสีองคำทีห่วัหนาหรือผบูรหิารตองคดิมาก ๆ คดิใหแตก

ก็คอื “ความพอด”ี และ “ความชอบธรรม”

ไมวาการบริหารงานท่ีดีที่เกงน้ันจะตองกระทำดวยวิธีใด

ผลท่ีออกมาไดงานท่ีตอบสนองเปาหมายขององคกรไดอยางดี

เพียงใดก็ตาม ทั้งหมดน้ีจะตองต้ังอยูบนพ้ืนฐานของความพอดีและ

ความชอบธรรม

คำสองคำน้ีเปนคำใหญ แตละคนมีสิทธิที่จะใหคำจำกัด

ความไดตาม “ความคิด” ของตัวเอง นัน่คือปญหา ฉะน้ัน เราจึงพบวา

หัวหนาหรือผูบริหารแตละคนใชคำเหมือนกันแตวิธีการของแตละคน

ไมเหมือนกัน จุดสำคัญอยูที่ผลลัพธสุดทายวากอใหเกิดอะไรขึ้น

ในองคกร เพราะส่ิงน้ันจะสะทอนวาพฤติกรรมของเราท่ีเปนไปตาม

คำจำกัดความท่ีเราคิดน้ันถูกตองหรือไม

บางเวลาบางเร่ืองเราเห็นแกคนเราทำอยางหน่ึง แต

บางเวลาบางสถานการณเราเห็นแกงานเราจึงทำอีกอยางหน่ึง

การตัดสินใจแตละครั้งท่ีเลือกไมเหมือนกันจะไมกอใหเกิดแรง

กระเพ่ือมไปในทางลบหากคนสวนใหญในองคกรน้ันเห็นวาส่ิงน้ัน

ไม “เกินเลย” ที่จะรับไดและมีความชอบธรรม (ซึ่งแนนอนวา

ความชอบธรรมสวนหน่ึงยอมมาจากการกระทำที่คำนึง ถึง

“ความพอด”ี นั่นเอง)

เพราะฉะน้ันอยากเรียนวาสุดทายแลวการท่ีหัวหนา

หรือผูบริหารจะทำอะไรโดยเห็นแกคนหรือเห็นแกงานก็อาจจะ

ไมสำคัญตราบเทาท่ีสิ่งที่ทำไปนั้นยังไมทำลายความชอบธรรม

และความพอดีที่จำเปนตองมีอยูในทุกองคกร

เรามักจะไดยินหลายคนพูดเสมอ ๆ วา “เปนไปไมได

ท่ีจะตดัสนิใจทำอะไรลงไปแลวจะใหถกูใจคนท้ังหมด”  ซึง่ก็จรงิ

แตผูเขียนเห็นวาเปนคำพูดที่พูดก่ีครั้งก็ไมผิด เหมือนกับเวลาที่

เราพูดวาคนเกิดมาแลวตองตาย เพราะหากพิจารณาใหลึกลง

ไปกวาน้ี ผู เขียนมีความเช่ือสวนตัววาความถูกตองชอบธรรม

ยอมถูกใจคนดีแนนอน หรือแมจะเปนคนไมดีแตถามีเหตุผล

ลึกลงไปในใจของเขาก็คงจะตองจำนน

บางทีปญหาอาจอยูที่ความไมรูของหัวหนาหรือผูบริหาร

อีกแลวก็ได

นั่นคือไมรูวากำลังทำอะไร? ทำแลวจะเกิดอะไร? แลว

สิ่ งที่เลือกจะทำน้ันเก่ียวของกับความพอดีและความชอบธรรม

อยางไร?
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สวัสดี ทุกทานท่ีติดตามอาน สลค.สาร คอลัมน CABINET dot THAIGOV มาโดยตลอด ฉบับนี้เราขอนำเสนอคำแถลง

นโยบายของคณะรัฐมนตรี นายสมชาย  วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ที่แถลงตอรัฐสภาเม่ือวันอังคารท่ี 7 ตุลาคม 2551 เน้ือหา

ในเลมแบงเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดำเนินการในปแรก 16 เรื่อง และนโยบายท่ีจะดำเนินการภายใน

ชวงระยะเวลา 3 ปของรฐับาลอกี 7 ดาน ดงันี้

 ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫

1.1 สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย

1.2 แกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

1.3 สงเสริมความรวมมือในการพัฒนาและสรางสัมพันธไมตรีที่ดีระหวางประเทศในภูมิภาค

1.4 สรางกลไกในการบริหารจัดการความเส่ียง

1.5 เรงสรางความเช่ือมั่นของนักลงทุนและนักทองเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ

1.6 เรงรัดการลงทุนท่ีสำคัญของประเทศ

1.7 แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเน่ืองจากภาวะภัยธรรมชาติ ภาวะเงินเฟอ

และราคาน้ำมัน

1.8 จัดต้ังสภาเกษตรกร และสรางระบบประกันความเส่ียงใหเกษตรกร

1.9 สนับสนุนการเขาถึงแหลงทุนของชุมชน

1.10 สนับสนุนสินเชื่อรายยอยใหแกประชาชนผูมีรายไดนอยและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

1.11 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ

1.12 เรงรัดปราบปรามการคายาเสพติด ปราบปรามผูมีอิทธิพล อบายมุข และสิ่งย่ัวยุเยาวชน

1.13 เรงรัดปรับปรุงระบบสาธารณสุข

1.14 เรงรัดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำท้ังในและนอกเขตชลประทาน

1.15 เรงรัดมาตรการและโครงการเพ่ือบรรเทาผลกระทบรวมท้ังการปรับตัวเพ่ือพรอมรับวิกฤตโลกรอน

1.16 จัดทำแผนแมบทรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาวะภูมิอากาศของโลก การผันผวนของราคาพลังงาน

และวิกฤตอาหารของโลก

⌫
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⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  

2. นโยบายความม่ันคงของรัฐ

3. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

4. นโยบายเศรษฐกิจ

5. นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

6. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

7. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ

8. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

ทานท่ีสนใจสามารถเขาไปอานหรือ Download คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายสมชาย  วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี

แถลงตอรฐัสภาไดถึง 3 เว็บไซต ดงัน้ี

เว็บไซตของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

http://www.nesdb.go.th คลกิ คำแถลงนโยบายตอรฐัสภา

รฐับาล นายสมชาย  วงศสวสัด์ิ

เว็บไซตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี http://www.cabinet.thaigov.go.th

จะปรากฏรายการ ขาวคณะรฐัมนตรี/ขาว สลค. จากน้ันคลกิท่ี

คำแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรี นายสมชาย  วงศสวสัดิ ์นายกรัฐมนตรี

แถลงตอรัฐสภา หรอืเขาไปท่ี http://www.cabinet.thaigov.go.th/

bb_main31.htm ก็ไดเชนกัน

เว็บไซตของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

http://www.thaigov.go.th/index.aspx คลิก นโยบายรัฐบาล







ทานท่ีตองการเอกสารคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีฯ

ตดิตอไดทีส่ำนักสงเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตร ีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

หมายเลขโทรศพัท  0-2446-8243
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ที่มา : กระทรวงพลังงาน http://www.energy.go.th/

          
(เปนอุปกรณสำนักงานท่ีใชพลังงานสูงท่ีสุด)

1. ถายเอกสารเฉพาะท่ีจำเปนเทาน้ัน

2. ไมวางเคร่ืองถายเอกสารไวในหองที่มีเคร่ืองปรับอากาศ

3. กดปมุพกั (Standby Mode) เคร่ืองถายเอกสารเม่ือใชงานเสร็จ

4. หากเคร่ืองถายเอกสารระบบปดเคร่ืองอตัโนมตั ิ (Auto Power Off)

ควรตั้งเวลาหนวง 30 นาที กอนเขาสูระบบประหยัดพลังงาน

5. ปดเคร่ืองถายเอกสารหลักจากเลิกงานและถอดปล๊ักออกดวย



1. เลือกซื้อหรือเชาเคร่ืองถายเอกสารท่ีมีระบบถายได 2 หนา

(ถายไดทั้งดานหนาและดานหลัง)

2. เลือกซื้อหรือเชาเคร่ืองถายเอกสารท่ีมีระบบประหยัดพลังงาน

หรือเคร่ืองถายเอกสาร Energy Star จะประหยัดพลังงานในขณะรอทำงาน

          

1. ควรใชบันไดกรณีขึ้นลงช้ันเดียว

2. ควรตั้งโปรแกรมใหลิฟตหยุดเฉพาะช้ันคี่หรือชั้นคู เน่ืองจากลิฟตใชไฟฟามากในขณะออกตัว

3. กอนปดประตูลิฟตเหลียวดูสักนิดหาเพ่ือนรวมทาง เพ่ือชวยกันประหยัดไฟฟา

 ⌫ 
 ⌫
⌦⌫⌫
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 W i M A X

นับวันการส่ือสารย่ิงจะมีความจำเปนและสำคัญมากข้ึนสำหรับคนในยุคปจจุบัน

การส่ือสารที่กำลังเปนท่ีนิยมและไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง คือ การส่ือสารบรอดแบนด

แบบไรสาย จะเห็นไดวา มีการนำเทคโนโลยีดังกลาวมาใชในกิจกรรมตาง ๆ อยางแพรหลาย

ไมวาจะเปนการใหบริการตามท่ีพักอาศัย หรือการใหบริการตามรานอาหาร เปนตน

การใชเทคโนโลยีการสื่อสารไรสายชวยอำนวยความสะดวกในแงของความคลองตัว แตก็ยังมีขอจำกัด คือ ระยะทางกับความเร็ว

ในการรับสงขอมูล โดยหากระยะทางย่ิงไกลความเร็วก็จะลดลง รวมท้ังเม่ือมีสิ่งกีดขวาง ก็จะทำใหการรับสงขอมูลเปนไปไดยากข้ึน หรือ

บางครั้งก็ไมสามารถรับสงขอมูลไดเลย อยางไรก็ตาม ในปจจุบันนี้ การสื่อสารแบบไรสายไดรับการพัฒนาไปมาก ขอจำกัดเร่ืองความเร็ว

กับระยะทาง แมจะยังมีอยู แตก็มีแนวโนมไปในทางที่ดีขึ้น สำหรับบรอดแบนดไรสายท่ีคนท่ัวไปเคยไดยินหรือรูจัก นาจะเปน Wi-Fi และ 3G

แตที่กำลังไดรับการพัฒนาและคาดวาจะนำมาใชในประเทศไทยในอนาคตอันใกลนี้ นั่นก็คือ เทคโนโลยี WiMAX

WiMAX (Worldwide Interoperability of Microwave Access)

เปนเทคโนโลยีบรอดแบนดไรสายความเร็วสูงรุนใหม สิ่งท่ีโดดเดนของ

WiMAX และเหนือกวาบรอดแบนดไรสายอ่ืน ๆ คือ ระยะรัศมีทำการ

ที่ปลอยออกจากเสาสัญญาณท่ีไปไดไกลถึง 50 กิโลเมตร และ

สัญญาณดังกลาวยังสามารถทะลุทะลวงสิ่งกีดขวางตาง ๆ ไดเปน

อยางดี ไมวาจะเปนอาคารหรือตนไม จึงไมมีอุปสรรคในการเชื่อมตอ

สัญญาณในบริเวณท่ีมีสิ่งกีดขวาง สวนกรณีที่เปนอุปกรณลูกขาย

เชน PDA หรือโนตบุค ที่รองรับสัญญาณ WiMAX นั้น จะมีรัศมี

การใชงานในระยะประมาณ 1.6-4.8 กิโลเมตร ซึ่งก็นับวาเปนระยะ

ทีไ่กลพอสมควรหากเทียบกับบรอดแบนดไรสายท่ีมีบริการอยูในปจจุบัน

จากคุณสมบัติขางตนของ WiMAX ทำใหสามารถเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตในพื้นท่ีหางไกลท่ีสายเคเบิลไมสามารถเขาถึงได

อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมความสะดวกสบาย และประหยัดสำหรับเครือขายในเมืองท่ีมีอยูแลว เน่ืองจากไมจำเปนตองลงทุนขุดถนนเพ่ือ

วางสายเคเบิลใยแกวใหม นอกจากน้ี เครือขาย WiMAX นับวาเปนเครือขายท่ีมีความปลอดภัยสูงมาก เพราะตองมีการใสรหัสในการเขาใช

เครือขาย รวมทั้งการสงขอมูลตาง ๆ ผานเครือขายก็ตองมีการเขารหัสดวยเชนกัน จึงทำใหเปนระบบท่ีมีความปลอดภัยสูง

การใชงานของ WiMAX นั้น สามารถนำไปประยุกตใชไดหลากหลาย ขึ้นอยูกับลักษณะงานและความตองการของผูใช เชน

หากพูดถึงการใหบริการของผูใหบริการตาง ๆ ก็จะสามารถจัดสรรงานบริการท่ีมีความเร็วสูงเทียบเทาระบบเครือขายแบบใชสายได

โดยใชเวลาการติดตั้งนอยกวาและราคาถูกกวา WiMAX ยังเหมาะสำหรับการนำไปใชงานระบบส่ือสารความเร็วสูงในแบบชั่วคราว เชน

การจัดนิทรรศการ การจัดงานการประชุม การจัดงานแสดงสินคา เพราะการติดตั้งงายและรวดเร็ว ไมตองเดินสายสัญญาณตาง ๆ

นอกจากน้ี ยังเหมาะกับการใชงานในลักษณะท่ีตองเคล่ือนท่ีตลอดเวลา ผูใชงานสามารถส่ือสารไดอยางมีคุณภาพและมีเสถียรภาพ

ขณะใชงาน แมวากำลังเคล่ือนท่ีอยูตลอดเวลา เชน การใชงานในรถยนต

WiMAX เปนสิ่งที่ยังคอนขางใหมสำหรับคนไทย แมจะมีการพูดถึงมาเปนระยะเวลาหน่ึงแลว แตก็ยังไมเปนท่ีรูจักกันในวงกวาง

หากมองทิศทางการเติบโตของเทคโนโลยีการส่ือสารในปจจุบันไมวาจะเปนแบบไรสายหรือมีสาย ตางก็ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง

จำนวนผูใชงานก็เพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ ดังน้ัน WiMAX นาจะเปนอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะสามารถตอบสนองการใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง

ในประเทศไทยได ขณะน้ีมบีางบริษทัไดเร่ิมเปดตัว WiMAX แกสาธารณชนบางแลว ซึง่ก็นาจะเปนจดุเร่ิมตนท่ีดี

ทีม่า : http://www.buycoms.com/upload/coverstory/111/WiMax.html
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หนังสอื น่ีส.ิ..มืออาชพี (Getting Organized at Work) : 24 แนวทางในการบรหิารเวลาใหมีประสทิธิภาพสงูสดุ

เขียนโดย Ken Zeigler  แปลเปนภาษาไทย โดย วส ุ  แสงสงิแกว

หนังสือเลมนี้จะแนะเกร็ดความรู แนวคิด และกลยุทธตาง ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทำงาน การบริหารจัดการเวลาท้ังที่ทำงานและท่ีบานอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน และยังชวยในการวางแผนจัดระบบ

การทำงานและจัดระเบียบชีวิตปกติในทุก ๆ วันไดอยางมีประสิทธิภาพ เวลานับวาเปนส่ิงท่ีมีคา หากสูญเสียไปจะไมสามารถ

เรียกกลับคืนมาได ดังน้ัน เราตองรูจักท่ีจะจัดการบริหารเวลาใหไดประโยชนสูงสุด

หัวใจสำคัญของหนังสือเลมนี้ คือ การเลือกแนวคิดและกลยุทธที่สามารถนำมาปรับใชและลงมือปฏิบัติใหเกิดผล

ตัวอยางเชน การจัดระเบียบเพ่ือความสำเร็จซึ่งมีขอเสนอแนะใหคุณลองทำตาม ไดแก ลองติดตามและพิจารณาตาราง

การทำงานและกิจกรรมสวนตัวของคุณภายในหน่ึงสัปดาห ลองวิเคราะหและตัดกิจกรรมที่ไมมีความจำเปนท้ิงไป จากน้ัน

ใหคุณหาเวลาสำหรับงานหรือกิจกรรมท่ีใหผลตอบแทนคุมคา เพราะบางคร้ังการเร่ิมทำงานตองลาชาออกไป เน่ืองจาก

คุณอาจไปเสียเวลากับสิ่งที่สำคัญนอยกวา หรืออาจจะไมมีความสำคัญเลยก็ได และทายท่ีสุดไดเสนอแนวทางท่ีจะ

ชวยใหคุณทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพแตใชเวลานอยลง เชน กำหนดเปาหมาย วางแผนงานของคุณ ควรมีระเบียบวินัย

มากข้ึน อยาผัดวันประกันพรุง จัดลำดับความสำคัญและหาเวลาใหตัวเองบาง
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สวัสดีทานผูอานทุกทาน ไปไหนไปกันฉบับเดือนตุลาคมน้ียังมี

เร่ืองราวด ีๆ มานำเสนอเชนเคย เดือนนีข้อเชญิชวนทุกทานไปจงัหวัด

อทุยัธานีซึง่เปนจงัหวัดทีต่ัง้อยใูนเขตภาคเหนือตอนลาง พ้ืนท่ีสวนใหญ

เปนปาและภูเขาสูง สภาพปาไมของจังหวัดอุทัยธานีอุดมสมบูรณ

มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ไดแก เขตรักษาพันธุสัตวปา

ทุงใหญนเรศวร หวยขาแขงซึ่งไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก

จากองคการยูเนสโก (UNESCO)

จังหวัดอุทัยธานีหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 283 กิโลเมตร

สามารถเดินทางไดโดยรถยนต รถไฟ และรถโดยสารประจำทาง สถานท่ี

ทองเทีย่วท่ีนาสนใจ ไดแก เขตรักษาพันธสุตัวปาทงุใหญนเรศวร หวยขาแขง

วนอุทยานถ้ำเขาวง เขาพระยาพายเรือ เข่ือนทับเสลา น้ำตกตาดดาว

น้ำตกผารมเย็น น้ำพุรอนบานสมอทอง ลำน้ำสะแกกรัง วัดสังกัสรัตนคีรี

วัดทพัทัน วัดจนัทาราม (วัดทาซงุ) เปนตน สำหรบัอาหารและของฝากของท่ีระลึก

ทีข่ึน้ช่ือ ไดแก ผาทอพ้ืนเมือง ขนมปงไสสงัขยา ขาวเกรียบปลากราย ขาวกงุกรอบ

ขนมกง เห็ดโคนดอง หนอไมรวก ผลไมแชอิม่ เปนตน

ทีม่า : http://www.uthaithani.go.th

สญัลกัษณประจำจงัหวัด

รปูพลบัพลาจตัรุมขุ

หนาบรรณศาลาตราจกัรตีัง้อยบูนยอดเขาแกว

ดอกไมประจำจังหวัด

ดอกสุพรรณิการ
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ขอความกรุณาปพูืน้ความเขาใจเกีย่วกับธรรม และพระไตรปฎก เพือ่เปนแนวทางในการศึกษาธรรมตอไป?

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงสัจจธรรม คือ ความจริงท่ีมีอยู เมื่อเปนความจริงก็ยอมจะพิสูจนไดทุกกาลสมัย สัจจธรรม

เปนความจริงท่ีจะไมแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เมื่อสองพันหารอยกวาปท่ีทรงแสดงความจริงเปนอยางไร กอนหนานั้น

หรือวาตอไปภายหนาอีกนานแสนนาน ความจริงน้ีก็ไมเปลี่ยน น่ีคือความหมายของธรรม

ธรรม คือ สิ่งท่ีมีจริงท้ังหมด และผูที่ทรงแสดงสภาพธรรมไดครบถวนโดยละเอียดก็คือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งไดทรง

แสดงพระธรรมถึง 45 พรรษา แลวก็มีการทรงจำสืบตอมาจนถึงปจจุบันเปนพระไตรปฎก คือ พระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก

และพระอภิธรรมปฎก

ทั้ง 3 ปฎกมีคุณคามากมายหาอะไรเปรียบไมไดเลยถาไดศึกษาจริง ๆ

พระวินัยปฎก สวนใหญจะเขาใจกันวาเปนเรื่องของความประพฤติทางกาย ทางวาจา สำหรับเพศบรรพชิต ลองคิดดูวาบรรพชิต

ตางกับคฤหัสถอยางไร? ไมใชเพียงแตเฉพาะเคร่ืองนุงหมที่แสดงเพศบรรพชิต แตตองเปน ใจ ที่สามารถสละ ละความติดของในการ

ครองเรือนสูเพศบรรพชิตเพ่ือที่จะอบรมเจริญปญญาตามหนทางท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดง จนถึงการท่ีสามารถรูแจงอริยสัจจธรรม

ถึงความเปนอรหันต เพราะวาถาไมถึงความเปนพระอรหันต ยังไมตองบวชก็ได เชน วิสาขามหาอุบาสิกาก็ไมไดบวช ทานอนาถบิณฑิก

เศรษฐีก็ไมไดบวช แตทานก็สามารถจะรูอริยสัจจธรรมได

สำหรับพระสตุตนัตปฎก ก็เปนเร่ืองท่ีทรงแสดงธรรมที่มีสถานที่ตาง ๆ บุคคลตาง ๆ ซึง่แสดงตามอธัยาศัยของผฟูง

ปฎกสุดทายคือ พระอภิธรรมปฎก ไมมีชื่อของสัตว บุคคล เปนเรื่องของสภาพธรรมที่มีจริง เพราะฉะน้ันความตางกันของ 3 ปฎกน้ี

พระวินัยปฎก สวนใหญเปนเร่ืองของบรรพชิต พระสุตตันตปฎก เปนขอความธรรมท่ีมีสัตว บุคคลตาง ๆ เชน พระเจาพิมพิสาร พระเจา

ปเสนทิโกศล ทานพระอานนท ทานพระสารีบุตร เปนตน แตเมื่อถึง พระอภิธรรมปฎกแลว ก็เปนเร่ืองของสภาพธรรมที่มีจริงโดยไมตอง

มชีือ่ใด ๆ เลยท้ังสิน้

เพราะมีธรรมจึงไดมี 3 ปฎก ถาไมมีสภาพธรรมท่ีมีจริงซึ่งเปนปรมัตถธรรมหรืออภิธรรม ซึ่งเปนปฏกสุดทาย พระวินัยปฎกและ

พระสุตตันตปฎกก็มีไมได พระอภิธรรมเปนปฎกท่ีเปนการแสดงถึงการตรัสรูของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา

คัดลอกจากหนังสือ “ธรรมาภสิมยั” 80 ประเด็นธรรมจากการบรรยายและสนทนาธรรมของ ทานอาจารยสุจินต บริหารวนเขตต
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