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คณะทำงานจัดทำ สลค.สาร

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน อากาศช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว อากาศ
เปลี ่ยนแปลงบ่อย ท่านผู ้อ ่านควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วย
และสำหรบั สลค. สารฉบับเดือนพฤศจกิายนกมี็เร่ืองราวสาระด ีๆ ท่ีน่าสนใจ
มาฝากกัน

• หลังจากที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู ้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว
สลค. ได้จัดประชุมชี้แจงระเบียบดังกล่าวแก่ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา และผู้ช่วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เมื่อวันที่ 25
กันยายน 2551 ณ โรงแรมเซ็นจูรี ่ พาร์ค “CPLO Corner” จึงนำภาพ
บรรยากาศมาให้ชมกัน

• เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551 สลค. ได้จัดประชุมชี้แจงนโยบายของ
รัฐบาลต่อผู ้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ณ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี สลค. สารฉบับนี้จึงได้นำสรุปผล
การประชุม และภาพบรรยากาศการประชุมมาเผยแพร่

• ในชีวิตการทำงานหลายท่านอาจเคยสงสัยว่าจะต้องทุ่มเทให้กับ
การทำงานแค่ไหนจึงจะพอดีและไม่สูญเสียสมดุลในชีวิต คำถามนี้สามารถ
หาคำตอบไดใ้น “คิดกลม ๆ” คอลัมน์ดี ๆ ท่ีให้แง่คิดในการทำงาน
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เมื ่อวันศุกร์ที ่ 7 พฤศจิกายน 2551 สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้จัดสัมมนาบุคลากร สลค. เพื่อถ่ายทอด
นโยบายสูก่ารพฒันาการปฏบัิติงานของ สลค. สำหรับปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ ในการสัมมนาครั้งนี้
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่
ข ้าราชการ สลค. โดยเน้นเร ื ่องการเปลี ่ยนแปลง ซึ ่งเป็นการ
เปลี ่ยนแปลงใน 2 ประเด็นหลัก คือ การย้ายสถานที ่ทำงาน
อันเนื ่องจากการชุมนุมและหน่วยงานต่าง ๆ ไม่สามารถเข้าไป
ปฏิบัติงานได้ตามปกติในทำเนียบรัฐบาล สลค. ต้องหาสถานที่
ทำงานใหม่ และต้องปรับการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่จำกัด
เพื่อให้การทำงานโดยเฉพาะการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ ่งถือเป็น
สัญลักษณ์ของการบริหารราชการแผ่นดินสามารถดำเนินต่อไปได้
โดยไม่หยุดชะงัก และการเปลีย่นแปลงภายใน สลค. ท่ีจะดำเนนิการ
ในปี 2552 ในเร่ืองของการเปลีย่นแปลงการทำงาน โครงสร้างองคก์ร
และการพัฒนาบุคลากร

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการเปลี ่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นว่า ในการทำงานต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ
(สถานที่ทำงาน) และการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน วิสัยทัศน์
ทัศนคตหิรือแนวคดิเพือ่ให้เกิดการพฒันา องค์กรจะมีทิศทางอยา่งไร
ข้ึนอยูกั่บบุคลากรทกุคนในองคก์ร ดังน้ัน การจะทำใหอ้งคก์รอยูร่อด
ภายใต้สภาวะกดดัน จึงจำเป็นต้องมีการเปลี ่ยนแปลงโดยผู้นำ
(leaders) ซึ่งผู้นำในที่นี ้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะผู้นำองค์กรเท่านั้น
แต่หมายถึงบุคลากรในองค์กรทุกคน ทุกระดับ ทุกตำแหน่ง ที่คิดถึง
ความสำเร็จของส่วนรวมหรือองค์กรเป็นหลัก และมีความรู้สึกร่วม
ที่ต้องการให้องค์กรประสบความสำเร็จ สามารถคิดและสื่อสารให้
บุคลากรในองค์กรรู ้สึกว่าการเปลี ่ยนแปลงเป็นเรื ่องปกติ และ
สามารถชกัจูงหรือช่วยเหลอืให้เพ่ือนในองคก์รเขา้ใจการเปลีย่นแปลง
และชี้ให้เห็นทิศทางขององค์กรที่จะก้าวต่อไป
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ที่ผ่านมาภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว รัฐบาลจะจัดการประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาล
ต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งการจัดประชุมชี้แจงนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คณะรัฐมนตรีทุกคณะตั้งแต่คณะรัฐมนตรี
ที่มี พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นต้นมาได้ดำเนินการ (ยกเว้นคณะรัฐมนตรีที่มี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
เป็นนายกรัฐมนตรี)

ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ ์) ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาไปเมื่อ
วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2551 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลจึงได้จัดให้มี
การประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2551
ณ Grand Diamond Ballroom อาคาร Convention Center ศูนย์แสดงสนิค้าและการประชมุอิมแพ็ค เมืองทองธาน ี เพ่ือนายกรฐัมนตรี
จะได้ชี้แจงจุดเน้นของนโยบายต่าง ๆ ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการเพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยส่วนราชการต่าง ๆ
จะนำนโยบายและคำชี้แจงไปปฏิบัติโดยจะมีการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

นายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ ์) ได้ชี ้แจงนโยบายของรัฐบาล
ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจในหลาย ๆ เรื่อง
ดังต่อไปน้ี

การสร้างความสามัคคีความปรองดองของคนในชาติ ซึ่งรวมถึงปัญหา
ชายแดนภาคใต้ การดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนและขจัดปัญหาความขัดแย้ง โดยยึด
กฎหมายเป็นหลัก ยึดกระบวนการยุติธรรม และยึดหลักการมีคุณธรรม ที่สำคัญขณะนี้
ประเทศไทยมปัีญหาหลายอยา่ง ดังนัน้ วิธีการปฏบัิติตามนโยบายของรฐับาลนัน้ตอ้งพยายาม
ที่จะมุ่งขจัดและแก้ไขปัญหาไปพร้อมกับมุ่งที่จะพัฒนาไปด้วย

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รัฐบาลคิดว่าควรจะต้องนำหลักปรัชญานี้
มาทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ซึ่งมีหลายที่ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปดำเนินการในวิธ ีที ่คนเหล่านั ้นเข้าใจและก็ทำได้อย่างประสบผลสำเร ็จ คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั ้น เท่าที ่ได้ศึกษาและ
ก็ทำความเข้าใจแล้วนั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าจะทำแค่พออยู่หรือแค่เล็ก ๆ น้อย ๆ หรือทำแค่ว่าพอกินอยู่ได้ เศรษฐกิจพอเพียงนั้น
ไม่ใช่เร่ืองทำนอ้ย หรือไม่ใช่เร่ืองไม่ทำ เป็นเร่ืองท่ีทำมากกไ็ด้ ทำขายกไ็ด้ อันน้ีเป็นส่ิงท่ีมองเหน็ได้ชัดเจนวา่เป็นอย่างไร

การสร้างความเชื่อมั่นของประเทศให้กลับคืนมา การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติ
จากวิกฤตพลังงาน วิกฤตการเงิน ซึ่งภาคเอกชนนั้นควรจะมีส่วนช่วยในการสร้างความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจร่วมกัน โดยที่ผ่านมา
พบว่าภาคเอกชนไม่ค่อยมีปัญหามากนักเพราะมีความเข้มแข็ง ภาครัฐจึงควรจะช่วยสนับสนุนให้ความสะดวกเรื่องการหาตลาดการค้า
ดูแลเรื่องความคล่องตัวของการปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้มีขั้นตอนมากนัก แล้วกำชับให้มีการหมุนเวียนของงบประมาณที่จะลงไปสู่พื้นฐาน
ให้เกิดความคล่องตัวในการใช้จ่าย

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รัฐบาลจะพัฒนาระบบบริการสุขภาพทั้งในส่วนที่ไม่ใช่เรื่องของการรักษาพยาบาล
และเรื ่องการรักษาพยาบาล โดยรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนว่าจะดูแลการรักษาพยาบาลให้กับพี ่น้องประชาชนอย่างมีคุณภาพ
และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

 ⌫    ⌫    ⌫    ⌫    ⌫   

* สรุปจากการชี้แจงนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีในการประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
ภาครัฐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2551 ณ Grand Diamond Ballroom อาคาร Convention Center ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
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การพัฒนาระบบการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากจะต้องดูแลการศึกษาอย่างทั่วถึงและใกล้ชิด ทั้งบุคลากร ครู
นักเรียน เพราะต้องพัฒนาทั้งศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ต้องพัฒนาทั้งในเรื่องการนำการศึกษาแผนใหม่คือการให้เด็ก
เป็นศูนย์กลาง การสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองของนักเรียน การสร้างจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมให้เกิดขึ้นในเด็กตั้งแต่เริ่ม
เข้าโรงเรียน รวมทั้งฝึกความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเด็กตั้งแต่ที่อยู่ในวัยอนุบาลจนกระทั่งจบการศึกษา

ระบบการขนส่งมวลชน รถไฟทางคู่เชื่อมกับระบบรถไฟฟ้า โครงการขยายถนนวงแหวนออกไปในเมืองต่าง ๆ รวมทั้ง
การส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเพิ่มรายได้ ขยายโอกาส

การรณรงค์ให้คนไทยใช้สินค้าไทย สินค้าหนึ ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นสิ ่งหนึ ่งที ่น่าจะมีการรณรงค์ในโอกาส
เทศกาลต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ซึ่งต้องมีการวางแผนไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ โดยจะขอให้กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือจาก
ทุกจังหวัดในการรณรงค์ให้ซื้อของขวัญจากคนไทย และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพราะต้องการไม่ให้เสียดุลการค้า

การเร่งรัดการลงทุนภายในประเทศ เร่งการหมุนเวียนของเงินภายในประเทศให้เร็วขึ้น เพื่อช่วยกันหยุดความเสียหาย
ทางด้านเศรษฐกิจไปได้ส่วนหนึ่ง โครงการ SML เป็นอีกเรื่องที่รัฐบาลจะต้องเร่งรัด เรื่องการสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ก็เป็นเรื่องจำเป็นที่จะช่วยให้เกิดการลงทุนภายในประเทศ และช่วยขยายโอกาสให้คนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในส่วนหนึ่งได้มี
ความคล่องตัวในการที่จะลงทุนและทำกิจการที่เขาถนัดได้ เรื่องการปรับหนี้สิน การลดค่าใช้จ่าย มาตรการ 6 เดือน 6 มาตรการ
ก็เป็นส่วนหนึ่งที ่รัฐบาลได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนของคนที่ยังด้อยโอกาสหรือยังมีความยากจนอยู่ เพื ่อให้สามารถมี
คุณภาพชีวิตอยู่ได้โดยไม่ลำบาก ซึ่งนโยบายนี้จะต้องทำต่อไป

การปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้มีการหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลและประชุมกับทุกพรรคการเมืองที ่มีสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรอยู่ในสภาขณะนี้ว่า จะหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยการร่วมมือของทุกพรรค ซึ่งจะออกมาในรูป
ของสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือ ส.ส.ร. 3 โดยให้สมาชิกทุกคนมาจากทุกภาคส่วนของประชาชน ให้ประชาชนเลือกตัวแทนของตัวเอง
เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญ

ในระยะเวลาอนัใกล้น้ี จะมีงานสำคญั 3 งาน ท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของบุคคลในชาตท้ัิงหมด งานแรกกคื็อ
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ซึ่งจะมีขึ ้นในระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2551 จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันจัดงานครั ้งนี ้เพื ่อเป็นการ
สมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน การจัดงานจะมีทั่วประเทศ ประชาชนต่างจังหวัดก็จะมีโอกาสถวายดอกไม้จันทน์ ณ สถานที่ซึ่งจังหวัด
จัดไว้ให้ ถัดจากนั้นจะเป็นพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานประชุมกลุ่มผู้นำอาเซียน
บวกกบัประเทศคูค้่าคู่เจรจา ซ่ึงจะเกดิขึน้ในเดอืนธนัวาคม 2551 เชน่เดยีวกนั
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ภายหลังจากที ่นายกร ัฐมนตรีได ้ช ี ้แจงนโยบายแล้ว
ได้มีการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
โดยนายโอฬาร ไชยประวัติ รองนายกรัฐมนตรี นายอาคม
เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และนายบัณฑูร สุภัควณิช ผู ้อำนวยการ
สำนักงบประมาณ ซึ ่งแผนการบริหารราชการแผ่นดินเป็นสิ ่งที ่
ส ่วนราชการต่าง ๆ ต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
น ับแต ่ว ันท ี ่คณะร ัฐมนตร ีแถลงนโยบายต ่อร ัฐสภาตามท ี ่
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 ได้กำหนดไว้

สำน ักเลขาธ ิการคณะร ัฐมนตร ีได ้นำว ีด ิท ัศน ์
การประชุมชี ้แจงฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี www.cabinet.thaigov.go.th ซึ ่งผู ้ท ี ่สนใจ
สามารถดาวน์โหลดไปชมได้ นอกจากนี ้ย ังได้จ ัดทำเอกสาร
สรุปการประชุมช้ีแจงนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการจัดทำ
แผนการบริหารราชการแผ่นดินแจกจ่ายให้แก่ส่วนราชการ ซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ข้างต้นได้เช่นกัน

        

  

คำว่า คุณธรรม หมายถึง คุณงามความดี ไม่ว่าจะเป็นทางกาย
วาจา หรือใจ คนที่มีคุณธรรม คือคนที่ประพฤติปฏิบัติดี พูดดี และคิดดี
เช่น ข้าราชการที่มีคุณธรรมทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์
สุจริต ไม่กล่าวเท็จ และไม่คิดร้ายเพื่อนร่วมงาน

เมื ่อพิจารณาความหมายของคำว่า คุณธรรม จะเห็นได้ว่า
การที่จะตัดสินใจว่าอะไรดี อะไรชั่ว ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์หลายประการ
ส่วนหนึ่งอาจขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์สำหรับประพฤติปฏิบัติในสังคม
ที่ระบุว่าการกระทำแบบใดที่ถือว่าดีและการกระทำแบบใดที่ถือว่า
ไม่ดี ซึ่งเรียกว่า จริยธรรม เช่น ผู้ชายที่ทอดทิ้งไม่เลี้ยงดูลูกและเมีย
เป็นคนที่ไม่มีทั้งคุณธรรมและจริยธรรม แต่ถ้ามีลูกเมียหลายคน และ
สามารถเลี้ยงดูลูกเมียทุกคนด้วยความยุติธรรม ก็ถือว่ามีคุณธรรม
แม้ว่าจะไม่มีจริยธรรม
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เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดประชุมชี้แจงระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมเซ็นจูรี ่ พาร์ค
กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ปคร. ผู้ช่วย ปคร. จากทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับฟัง
การช้ีแจง โดยรองเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี นางโฉมศร ีอารยะศริิ ปคร. ของ สลค.

ระเบียบฯ ดังกล่าวซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อเดือนกันยายน 2551 นับเป็น
เคร่ืองมือท่ีกำหนดใหร้ะบบ ปคร. ท่ีมีมาต้ังแต่ปลายปี 2546 มีความชัดเจนย่ิงข้ึน โดยในการประชมุ
ครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบฯ ในหลายประเด็น CPLO corner ฉบับนี้
ได้นำภาพบรรยากาศมาเผยแพร่ ในส่วนเอกสารสรุปการประชุมชี้แจง สามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์
ของ สลค.http://www.cabinet.thaigov.go.th/acrobat/work141051.pdf

และเม่ือปลายเดือนตุลาคม 2551 สลค. ได้มีหนังสือไปยังทุกหน่วยงานทีร่ะเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2551 กำหนดให้มี ปคร.
เพื่อให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีผู้กำกับการบริหารราชการของแต่ละหน่วยงานได้
พิจารณาคัดเลือกและแจ้งชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้ทำหน้าที่ ปคร. โดย สลค. จะรวบรวม
เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป และภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแล้ว
CPLO corner จะได้แนะนำ ปคร. ของแตล่ะหน่วยงานอกีคร้ัง

ท่านใดต้องการเอกสาร
คำชี้แจงเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและ

รัฐสภา พ.ศ. 2551 สามารถขอรับได้ท่ี
สลค. หมายเลขโทรศัพท์

0-2446-8243
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โดย นายอาลักษณ์  พงษ์อาลักษณ์ 



สวัสดีครับ เป็นอย่างไรกันบ้าง ที่ต้องทักทายกันอย่างนี้ก็เพราะขณะนี้มีคนเจ็บป่วยกันมาก เหมือนเกิดอาเพศฟ้าฝนแปรปรวน
หน้าหนาวก็กลายเหมือนเป็นหน้าฝน ตกทุกวัน ทำให้ปีนี ้น ้ำท่วมไปแล้วสองสามรอบ คนเก่าคนแก่มักพูดกันว่าปีไหนน้ำมาก
ปีนั้นอากาศจะหนาว และก็เป็นจริง ปีนี้ยอดดอยอินทนนท์ติดลบไปแล้ว -1.9 องศา ซึ่งนักวิชาการต่างวิพากษ์เป็นเสียงเดียวกันประมาณว่า
เกิดจากเหล่ามนุษย์ที่สร้างปัญหามลภาวะ ธรรมชาติจึงลงโทษ แต่โลกร้อนเพราะธรรมชาติถูกทำลายยังไม่เท่ากับความร้อนที่เกิดจาก
ใจของมนุษย์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะสภาวะความขัดแย้งทางความคิดที่แตกแยกแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายในสังคมไทยเรา และในความขัดแย้ง
ของประเทศชาติทุกครั้งก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เนื่องจากประเทศของเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ชาวไทย และพระบารมีก็ปกป้องพวกเราให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ จวบจนถึงทุกวันนี้ ฉบับนี้นายอาลักษณ์จึงขอพักคุยเรื่องของการ
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้ก่อน โดยขอนำเสนอเกี่ยวกับคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยอีกด้านหนึ่ง
เพื่อแสดงให้เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันอันเป็นที่พึ่งและเป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎรมาโดยตลอดและยาวนานตั้งแต่
โบราณกาล โดยเรื่องที่จะนำเสนอมีความเกี่ยวพันกับภารกิจหน้าที่ของนายอาลักษณ์ในปัจจุบัน นั่นก็คือ “เรื่องการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา”
โดยฎีกาที่ว่าเป็นหนังสือที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อบอกเล่าถึงปัญหาความทุกข์ร้อนเพื่อขอพระมหากรุณาเป็นที่พึ่งให้ทรงขจัดปัดเป่า
ปัจจุบันฎีกาจะแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ ฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในเรื่องต่าง ๆ
กับฎีกาที่นักโทษเด็ดขาดที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจ
ท่ีนอกเหนอืจากการทรงงานเพือ่พสกนิกรชาวไทยดา้นอ่ืน ๆ อีกนานปัการ ในโอกาสนี ้ จึงขอนำเนือ้หาสาระบางสว่นจากหนงัสือเร่ืองทูลเกล้าฯ
ถวายฎีกาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมาเผยแพร่ให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบกัน

โดยตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขปกครองประเทศสืบเนื่องกันมาแต่ครั้ง
บรรพกาล นับตั้งแต่สร้างชาติไทยมาจนถึงปัจจุบันนานถึงกว่า 700 ปีแล้ว ดังนั้น สถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นสถาบันคู่บ้านคู่เมือง
และมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับประชาชนคนไทยทุกกาลสมัย “เทวะ ข้าแต่พระสมมุติเทวราช บรมนาถชาวสีพีผู้เลิศไกร”
ข้อความนี ้ปรากฏอยู ่ในหนังสือเทศน์มหาชาติ ที ่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว
ทรงพระราชนิพนธ์ เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นอุดมคติในการเป็นกษัตริย์ของพระมหากษัตริย์ไทย
อย่างแท้จริง แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับสิ่งที่ตราไว้ในกฎหมายตราสามดวง ซึ่งเป็นกฎหมาย
ในการปกครองแผ่นดินตั ้งแต่ครั ้งกรุงศรีอยุธยา และรวบรวมสังคายนาในสมัยรัชกาลที ่ 1
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ว่า ในประเพณีทางพุทธศาสนานั้น พระมหากษัตริย์คือ พระสมมุติเทวราช
อันมีความหมายว่า เป็นที่เคารพสักการะยกย่องแก่คนทั้งหลาย จึงพร้อมใจกันทูลเชิญให้เป็น
ผู้ปกครอง เพื่อช่วยดับทุกข์และบำรุงสุขแก่พสกนิกร เมื่อใดก็ตามประเพณีและแบบแผนที่ได้รับ
อิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ไม่ถูกกาลเทศะ ทำให้เกิดความเดือดร้อนและการเกิดความรู้สึก
ที่เหินห่างจากประชาชนแล้ว พระมหากษัตริย์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกหรือแก้ไข
ให้เหมาะสม ดังเชน่สมัยรัชกาลที ่ 4 เม่ือคร้ังเสดจ็พระราชดำเนนิสถลมารค ขุนนางทีมี่หนา้ท่ีถวาย
ความปลอดภัยใช้กระสุนยิงประชาชนผู้มาเฝ้าฯ รับเสด็จที ่เงยหน้าขึ ้นมองพระมหากษัตริย์
จนได้รับบาดเจ็บ พระองค์ทรงเห็นว่าไม่เหมาะสมดีงาม เป็นการทารุณแก่ราษฎร ป่าเถื่อนเกินไป
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลิกประเพณีนี้ไป เพราะพระองค์ทรงสำนึกในการเป็นสมมุติเทวราชที่จะต้องเสด็จพระราชดำเนินไปทรง
บำเพ็ญทานและพระราชกุศลแก่สมณชีพราหมณ์และไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน เช่น พระเวสสันดร พระราชกรณียกิจเช่นนี ้คือสิ ่งที ่ทำให้
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นธรรมราชาที่เข้าถึงจิตใจของประชาชนอย่างแท้จริง และพระองค์ให้ประกาศว่า
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“ต้ังแต่น้ีสืบไปเม่ือหน้า ถ้าเสด็จพระราชดำเนินสถลมารค หรือชลมารค ก็อย่าให้กรมเมือง นายอำเภอ และกรมไพร่หลวง
ที่ไปนั่งจุกช่องล้อมวงไล่ราษฎรไปไหนเลย และอย่าให้ปิดประตูโรง ประตูร้านเรือน ประตูแพ ประตูหน้าดังเสียดังแต่ก่อน
ให้ราษฎรเจ้าของบ้านเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเรือนออกมาคอยเฝ้าฯ รับเสด็จ ถวายบังคมให้ทอดพระเนตรเห็น ถ้าทรงรู ้จัก
จะได้ทักทายปราศรัยบ้างตามสมควร ให้ได้มีความยินดี” แม้แต่สุนัขที่พลัดเข้ามาในกระบวนเสด็จก็ทรงห้ามมิให้ตีเพียงไล่ไปให้พ้น

พระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบทอดความเป็นธรรมราชามหาสมมุติเทวราชจากบรมกษัตริยาธิราชเจ้าแต่ปางก่อนนั้น
มิได้เหือดหายไปในรัชกาลปัจจุบัน แสดงออกอย่างชัดเจนในพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทาน
แก่สื ่อมวลชนครั ้งหนึ ่งว ่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัวเคยทรงปรารภว่า เมื ่อคนทั ้งหลายเขายกย่องว่าเป็นสมมุติเทพแล้ว
ก็ต้องทรงปฏิบัติพระราชภาระให้สมกับที ่เขายกย่อง” พระราชปรารภนี ้สะท้อนให้เห็นอย่างแจ่มชัด สมมุติเทพในพระสำนึกของ
พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าพระองค์นี้ เป็นทั้งคุณธรรมและพระราชภารกิจที่จะต้องทรงยึดมั่นและทรงปฏิบัติทั้งสองอย่าง ไม่เพียงแต่ทำให้
สถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงเป็นที ่เคารพเลื ่อมใสของคนทั่วไปเท่านั ้น ยังช่วยจรรโลงสังคมไทยและประเทศชาติให้ดำรงเอกราช
มาได้ตราบเท่าทุกวันนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวเสด็จพระราชดำเนินแต่ละครั ้งจากที ่เห็นได้ทางโทรทัศน์และสื ่อมวลชนต่าง ๆ พระองค์
ได้ทรงเยี ่ยมเยียนและช่วยเหลือประชาชน เป็นที ่ประจักษ์ว่าทรงเข้าถึงชีวิตความเป็นอยู ่ของประชาชนอย่างยากที ่ผู ้อื ่นจะทำได้
พระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาธรรม เมื่อทรงรับข้อมูลจากประชาชนแล้วก็ทรงศึกษาปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือ
อีกท้ังได้ทรงบัญชาการและตดิตามอย่างต่อเน่ือง ประชาชนเม่ือยามเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จก็มีความเช่ือม่ันในพระเมตตาธรรม ต่างก็กราบบังคมทูล
ปัญหาต่าง ๆ ให้ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทตามความเป็นจริงอย่างไม่มีอะไรแอบแฝงและซ่อนเร้น พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของราษฎร
ยากไร ้ เมือ่ยามมทีกุข ์ทรงเปน็หลกัชยัของปวงชนในยามทีป่ระเทศชาตคิบัขนั

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินรอยตามแบบอย่างสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า
ในการที่จะเป็นผู้ทรงปกปักรักษาพสกนิกรให้ร่มเย็นเป็นสุข และบำบัดทุกข์ลำเค็ญของราษฎร
ตลอดมา เมื ่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ก็ได้มีพระปฐมบรมราชโองการประกาศปฏิญาณ
พระองคใ์นวันท่ีทรงกระทำพระราชพธีิบรมราชาภิเษก เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493 ว่า

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ก็ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจดังที่ทรงมีสัจจวาจาไว้
โดยไม่บกพร่อง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม อันได้แก่ธรรมเหล่านี้

ทาน การให้
ศีล สังวรระวังรักษา
ปริจาคะ การบริจาค เสียสละ
อาชชวะ ความซื่อตรง
มัททวะ ความอ่อนโยน
ตปะ การขจัดความเกียจคร้าน และความชั่ว
อักโกธะ ความไม่ถือโทษ
อวิหิงสา การไม่เบียดเบียนผู้อื่น ตลอดถึงสัตว์ให้ได้ทุกข์ยาก
ขันติ ความอดทนต่อสิ่งอันควรอดทนเป็นเบื้องหน้า
อวิโรธนะ การปฏิบัติไม่ให้ผิดไปจากการที่ถูกที่ตรง และดำรงอาการคงที่ไม่ให้วิการด้วยอำนาจยินดียินร้าย

(อ่านตอ่ฉบับหน้า)
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เร่ือง คณะกรรมการตา่ง ๆ  ท่ีคณะรฐัมนตรแีต่งต้ัง
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2551 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาลงมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
1. ให้คณะกรรมการต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีชุดเดิม (นายกรัฐมนตรี นายสมัคร  สุนทรเวช) แต่งตั้งไว้ (ไม่รวมถึง

คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบหรือตามกฎหมายหนึ่งกฎหมายใด หรือคณะกรรมการ
ทีมี่พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ แตง่ตัง้ไว)้ ยงัคงปฏบัิตหินา้ทีต่อ่ไป จนถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2551 และภายหลงัจากนัน้
ให้คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งทุกคณะเป็นอันสิ้นสุดลง

2. หากกระทรวง กรมเห็นว่า คณะกรรมการชุดใดมีความสำคัญและจำเป็นให้เสนอแต่งตั ้งคณะกรรมการ
ดังกล่าวขึ้นใหม่ โดยให้ตรวจสอบองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แล้วส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดใดที่กระทรวง กรมเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
หากสามารถกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานและภารกิจสิ้นสุดที่ชัดเจนได้ให้ระบุวันสิ้นสุดของคณะกรรมการไว้ด้วย

นอกจากนี ้ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัต ิตามที ่ร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงพลังงานเสนอเพิ ่มเติมว่า ในส่วนของ
กระทรวงพลังงานขอยกเลิกคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือราษฎรและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
ลำตะคองแบบสูบกลับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม
และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(นายสุขุมพงศ์  โง่นคำ) ที่ได้เสนอเพิ่มเติมไปตรวจสอบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป ดังนี้

จากการที่ได้ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการต่าง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งไว้ พบว่ามีคณะกรรมการของ
หน่วยงานต่าง ๆ หลายคณะที่การดำเนินภารกิจตามอำนาจหน้าที ่น่าจะเสร็จสิ ้นแล้วและสมควรจะพิจารณายกเลิก
คณะกรรมการดังกล่าวไปได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เช่น

1. คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข (สำนักนายกรัฐมนตรี)
2. คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์การกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษและ

การนำนโยบายไปปฏิบัติจนเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง และทรัพย์สินของประชาชน (กระทรวงยุติธรรม)
3. คณะกรรมการอำนวยการแข ่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร ้อน ครั ้งที ่ 24 พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)

(กระทรวงศึกษาธิการ)
4. คณะกรรมการจัดการแข่งข ันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร ้อน ครั ้งที ่ 24 พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)

(กระทรวงศึกษาธิการ)
ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดว่นทีสุ่ด ที ่นร 0506/ว 331 ลงวนัที ่21 ตลุาคม 2551

เร่ือง การแตง่ต้ังคณะกรรมการ 4 คณะ
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2551 ลงมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 4 คณะ ที่มี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (นายโอฬาร  ไชยประวัติ) เป็นรองประธานกรรมการ มีหน่วยงานที่มี
ส่วนเกี ่ยวข้องร่วมกันเป็นกรรมการ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทำหน้าที่เป็น
ฝ่ายเลขานุการ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้



สลค.สาร
ปีที ่16  ฉบบัที ่2  เดือนกมุภาพนัธ ์2551

สลค.สาร
ปีที่ 16  ฉบับที่ 11  เดือนพฤศจิกายน 2551 11

1. คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) มีอำนาจหน้าที่
1) พิจารณาและเสนอแนะแนวทางและมาตรการต ่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ของภาคเอกชน รวมทั้งร่วมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตและสามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

2. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (กขต.) มีอำนาจหน้าที่
1) พิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการตามแผนพัฒนาพื ้นที ่ชายฝั ่งทะเลภาคใต้ และ

ประสานการบริหาร กำกับ ดูแล แผนงานการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ในภาพรวมทั้งระบบ
2) ขับเคลื ่อนนโยบายและเร่งรัดการดำเนินงาน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบโครงการตามแผนการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
3) แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื ่อช่วยเหลือหรือปฏิบัต ิงานในเร ื ่องใดเร ื ่องหนึ ่งแทน

กรรมการได้ตามความเหมาะสม
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีจะมอบหมาย

3. คณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (กพบ.) มีอำนาจหน้าที่
1) กำหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆ ทั้งในระดับทวิภาคี

และพหุภาคี รวมทั้งการพัฒนาภายในประเทศเพื่อเชื ่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการดำเนินงาน
ความรว่มมอืในกรอบ GMS ACMECS IMT-GT และ BIMSTEC ใหส้ามารถดำเนนิการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเปน็เอกภาพ
เพื่อความมั่นคง สันติสุข และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค

2) เสนอแนะแนวทางให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื ่อนบ้านทั ้งในด้าน
เศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และอืน่ ๆ เพือ่สร้างพนัธมติรทางเศรษฐกจิของประเทศในอนภูุมิภาค

3) พิจารณา กลั ่นกรอง และบูรณาการแผนงาน/โครงการที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

4) กำกับดูแล ประสาน ผลักดัน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง มีเอกภาพ ตรงตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ตามทิศทางนโยบายรัฐบาล และสิ่งที่ไทยผูกพันไว้ในกรอบ
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

5) แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื ่อช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานในเรื ่องใดได้ตามความ
เหมาะสม

6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
4. คณะกรรมการกำกับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล มีอำนาจหน้าที่

1) พิจารณาและเสนอแนะแนวทางและมาตรการต ่อคณะรัฐมนตรีในการขับเคลื ่อนนโยบายรัฐบาล
ไปสู่การปฏิบัติทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

2) กำกับดูแลและเร ่งร ัดการดำเน ินการตามนโยบายการลงท ุนภาคร ัฐทางด้านโครงสร ้างพื ้นฐาน
ทั้งทางด้านคมนาคมขนส่ง ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้านอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

3) แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อดำเนินการอื่นใดตามความเหมาะสม
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

สำหรบัการเบกิจา่ยเบีย้ประชมุและคา่ใชจ่้ายในการดำเนนิงานของคณะกรรมการทัง้ 4 คณะดงักลา่ว ใหเ้บกิจา่ยจาก
งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดว่นทีสุ่ด ที ่นร 0506/ว 332 ลงวนัที ่24 ตลุาคม 2551
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เร่ือง ขอขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 ลงมติเห็นชอบการผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในสังกัดการบังคับบัญชาหรือการกำกับดูแลของฝ่ายบริหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน หรือกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบฯ ทั้งนี ้
ให้มาตรการผ่อนผันมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดว่นทีสุ่ด ที ่นร 0506/ว 333 ลงวนัที ่27 ตลุาคม 2551

เร่ือง แนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที่ 14 ตุลาคม 2551 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแนวทางปฏิบัติกรณี

การขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื ่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เสนอแล้ว ลงมติว่า

1. เห็นชอบให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี ่ยวกับการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ดังนี้

1.1 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 (เรื ่อง แนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น)

1.2 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 2 กันยายน 2551 (เรื ่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2551 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื ่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) ซึ ่งเป็นกรณีการอนุมัติจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื ่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี วงเงินไม่เกินคนละ 100,000,000 บาทต่อปี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ โดยให้ยกเว้นการปฏิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 (เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) และแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ นร 0701/ว 88 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2551
เป็นกรณีพิเศษ

2. เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 มิถุนายน 2551 (เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงิน
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น)

3. เห็นชอบให้คงถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/ว 88 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ต่อไป
ที่กำหนดแนวทางการขอใช้จ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ไว้ว่า ขอให้รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี พิจารณา ขอใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ตามความจำเป็นของการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื ่นของรัฐ โดยขอความเห็นชอบ
จากนายกรัฐมนตรีก่อนทุกกรณี และหากได้ร ับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีแล้ว ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นของรัฐขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ต่อไป

4. ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ในภูมิภาคร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรีเพื่อให้สามารถอนุมัติวงเงินเกินคนละ
100 ล้านบาทต่อปีได้อย่างเหมาะสมต่อไป เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบเขตตรวจราชการเพิ่มมากขึ้น

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดว่นทีสุ่ด ที ่นร 0506/ว 335 ลงวนัที ่30 ตลุาคม 2551
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เร่ือง มอบหมายและมอบอำนาจใหร้องนายกรัฐมนตรี (นายชวรัตน์  ชาญวีรกูล) ปฏิบัติราชการแทน
นายกรฐัมนตร ี(เพ่ิมเตมิ)
ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (9 ตุลาคม 2551) เกี่ยวกับเรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีมาเพื่อทราบ นั้น
คณะรัฐมนตรีได้มีมติทราบเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551 เรื ่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี

(นายชวรัตน์  ชาญวีรกูล) ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (เพิ่มเติม) ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
1. การอนุมัติการเดินทางไปราชการ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ
พ.ศ. 2524 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ตามขอ้ 11 (1) (2) และวรรคทา้ย และขอ้ 13 (1) (4) และวรรคทา้ย ดงันี้

1.1 ข้าราชการการเมือง
(1) อนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศของข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองประจำนายกรัฐมนตรี ที ่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีช ่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
และประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำหรับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศของข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองประจำรองนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ให้รองนายกรัฐมนตรี
ตามสายงานการกำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นผู ้อนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และต่างประเทศของข้าราชการการเมืองตำแหน่งดังกล่าว

(2) รับทราบการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(3) อนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย

1.2 ข้าราชการประจำ
อนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศของหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง ตำแหน่ง

ราชเลขาธิการ เลขาธิการพระราชวัง เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู ้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู ้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู ้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

2. การอนุญาตการลาประเภทต่าง ๆ
ตามระเบยีบวา่ดว้ยการลาของขา้ราชการ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ขอ้ 8 ขอ้ 13 วรรคสอง ขอ้ 54 สำหรบั

ข้าราชการการเมือง และข้าราชการประจำเฉพาะส่วนราชการที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงในฐานะรัฐมนตรี
เจ้าสังกัด และส่วนราชการนั้นนายกรัฐมนตรีมิได้มีคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

2.1 ข้าราชการการเมือง
อนุญาตการลาทุกประเภท และการไปต่างประเทศของข้าราชการการเมืองตำแหน่งรัฐมนตรีประจำ

สำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายการเมืองประจำนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
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สำหรับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและต่างประเทศของข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองประจำรองนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ให้รองนายกรัฐมนตรี
ตามสายงานการกำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
ต่างประเทศของข้าราชการการเมืองตำแหน่งดังกล่าว

2.2 ข้าราชการประจำ
อนุญาตการลาทุกประเภท และการไปต่างประเทศของข้าราชการตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง

ตามขอ้ 1.2
ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดว่นทีสุ่ด ที ่นร 0506/ว 336 ลงวนัที ่30 ตลุาคม 2551

เร่ือง ขออนุมัติให้กระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬายกเลิกการเช่าพื ้นที ่โครงการศูนย์ราชการ
กรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ
ด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เข้าร่วมโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ เนื่องจาก

เป็นหน่วยงานจัดตั ้งใหม่ในปี 2545 และไม่มีสำนักงานของตนเอง ต้องขอใช้พื ้นที ่ของสำนักงานพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ บริเวณสนามศุภชลาศัย พื้นที่ดังกล่าวเช่าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งต่อสัญญาเช่าเป็นรายปี และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประสงค์จะนำพื้นที่ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย และไม่ต่อสัญญาเช่า
โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับจัดสรรพื้นที่ตามโครงการฯ จำนวน 7,370 ตารางเมตร มีค่าใช้จ่ายในปี 2551
จำนวน 36,260,400 บาท

ในปี 2548 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ย้ายที่ทำการจากพื้นที่ดังกล่าว โดยขอเช่าที่อาคารของสำนักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยมีค่าใช้จ่ายปีละ 6,446,575 บาท
ซึ ่งพื ้นที ่ด ังกล่าวมีความเหมาะสม และสะดวกในการติดต่อราชการกับหน่วยงานในสังกัด และส่วนราชการต่าง ๆ
ตามภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในด้าน
การพัฒนาการท่องเที ่ยวและกีฬาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณของทางราชการ และแก้ไขปัญหา
ค่าใช้จ่ายของข้าราชการและพนักงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการเดินทางไปทำงาน ณ ที่ทำการแห่งใหม่

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายกเลิกการเช่าใช้พื้นที่
โครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ มาเพื่อดำเนินการ

คณะรฐัมนตรไีดป้ระชมุปรึกษาเมือ่วนัที ่ 21 ตลุาคม 2551 ลงมตวิา่
1. โดยที่ขณะนี้การก่อสร้างโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ แล้วเสร็จพร้อมให้หน่วยงาน

ทยอยเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการศูนย์ราชการได้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 การยกเลิกการเช่าใช้พื ้นที่โครงการ
ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครฯ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อโครงการทั้งในด้านการ
ก่อสร้างและการออกแบบ รวมทั้งการระดมทุนที่ได้ดำเนินการไว้แล้ว และโดยที่ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทาง
การดำเนินการและภาระความรับผิดชอบของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาภายใต้พันธะสัญญาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ดังนั้น จึงมีมติให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับไปประสานกระทรวงการคลังในรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนเพื่อที่จะได้
ดำเนินการให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

2. ในโอกาสต่อไปให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี ่ยวข้องถือปฏิบัติเกี ่ยวกับการเช่าใช้พื้นที่โครงการ
ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ 7 ธันวาคม 2547 (เรื ่อง ศูนย์ราชการ
กรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ) และเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 (เรื่อง กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขออนุมัติยกเว้นการเข้าใช้พื้นที่โครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ
และกระทรวงการคลังขอพระราชทานชื่อศูนย์ราชการที่ตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุ ถนนแจ้งวัฒนะ) อย่างเคร่งครัด

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดว่นทีสุ่ด ที ่นร 0506/ว 338 ลงวนัที ่3 พฤศจกิายน 2551
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รถยนต์เป็นสิ ่งที ่มนุษย์เราคุ ้นเคยเป็นอย่างดี เกือบทุกประเทศใช้รถยนต์เป็นพาหนะหลัก
สำหรับการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับการใช้รถยนต์ก็คือ อุบัติเหตุตามท้องถนน
ที่เพิ ่มสูงขึ ้นทุกปีซึ ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ถึงแม้ผู ้ขับขี่จะระวังตนเองเป็นอย่างดีแต่ก็ไม่สามารถ
รู้ได้ว่าผู้ขับขี่คนอื่นจะระมัดระวังมากน้อยเพียงใด ยิ่งในสมัยนี้ที ่มีผู ้ขับขี่อายุน้อยในท้องถนนมากขึ้น
เนื ่องจากผู ้ปกครองจำนวนหนึ ่งไม่มีเวลาเพียงพอในการรับส่งลูก ก็จะอนุญาตให้ลูกของตนขับรถ
ไปไหนมาไหนเองได้ แม้ว่าจะมีอายุถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถรับรองได้ว่า
เด็กทุกคนที ่อายุครบตามเกณฑ์จะมีวุฒิภาวะเพียงพอในการขับรถ ดังนั ้น เพื ่อเป็นการเพิ ่มระดับ
ความปลอดภยัสำหรับผู้ขับรถยนต์ บริษัทรถยนตแ์ห่งหน่ึงจึงได้คิดค้นกุญแจรถยนตท่ี์มีคุณสมบัติพิเศษข้ึนมา
และเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่วัยรุ่น

กุญแจดังกล่าวมีคุณสมบัติพื ้นฐานที่โดดเด่น 3 ประการ ได้แก่ 1) สามารถจำกัดความเร็ว
ในการใช้รถยนต์ได้ โดยความเร็วสูงสุดที่กำหนดไว้คือประมาณ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2) สามารถ
กำหนดระดับความดังของวิทยุในรถยนต์ได้ คืออยู่ที ่ 44% ของความดังสูงสุด และ 3) ระบบเตือน
การคาดเข็มขัดนิรภัย โดยเสียงเตือนจะหายไปก็ต่อเมื่อมีการคาดเข็มขัดแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมี
คุณสมบัติอื่น ๆ อีก เช่น เสียงเตือนเมื่อความเร็วเริ ่มเข้าใกล้เพดานที่กำหนดไว้ การเตือนเมื่อน้ำมัน
ใกล้หมด วัตถุประสงค์หลักของกุญแจนี ้ก ็เพื ่อให้ผู ้ปกครองสามารถควบคุมพฤติกรรมการขับรถ
ของลูกได้ โดยผู้ปกครองจะสามารถตั้งค่าควบคุมการใช้งานต่าง ๆ ผ่านกุญแจดังกล่าวได้

บริษัทรถยนต์คาดว่าจะนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในปี 2010 เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัย
ในการขับรถยนต์ของวัยรุ่น รวมทั้งความปลอดภัยของผู้ขับขี่คนอื่น ๆ อีกทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้ปกครองในการปล่อยให้เด็กขับรถตามลำพัง อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองก็ยังคงต้องใส่ใจต่อการ
ขับรถของลูกอย่างสม่ำเสมอ เพราะถึงแม้จะมีกุญแจดังกล่าวก็เป็นเพียงอุปกรณ์เสริมเพื ่อช่วยเพิ ่ม
ความปลอดภัยในการขับรถ การตระหนักถึงความปลอดภัยด้วยตนเองน่าจะเป็นสิ ่งที ่ควรคำนึงถึง
มากที่สุด

ที่มา : http://www.autoblog.com/2008/10/06/ford-introduces-limiting-mykey-for-worried-parents/
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เวลาที ่เราพูดถึงความพอดี หรือเร ียกหาความพอดี
จากเรือ่งตา่ง ๆ มักจะพบวา่ยากทีจ่ะตอบ

ประการหนึ่งเพราะขึ้นอยู่กับว่าเป็นความพอดีเรื่องอะไร
ถ้าเป็นเร่ืองท่ีมีหน่วยวัดหรือมาตรวัดชัดเจน เช่น การลงทนุ

ที่ต้องใช้งบประมาณ เมื ่อหักกลบลบหนี้แล้ว ก็พอจะบอกได้ว่า
การตัดสินใจลงทุนขยายกิจการในระดับนั้น ๆ น่าจะ “พอดี” เพราะ
คุ้มค่าต่อการทุ่มทุน

แต่ถ้าเป็นเรื ่องที่ค่อนข้างเป็นนามธรรม เช่น การทุ่มเท
ให้แก่การทำงาน ก็เข้าข่ายที่จะตอบยากอย่างที่บอก

ความจริงการทุ่มเทให้แก่การทำงานจะว่าเป็นนามธรรม
เสียทีเดียวก็ไม่เชิง เพราะหลาย ๆ กรณี เราจะเห็น เราจะรับรู้ได้
ด้วยหูด้วยตาว่าใครแสดงออกถึงการทุ่มเทมาก

(อย่างไรก็ตาม การทุ ่มเทที ่ว ่าเราเห็นได้ด้วยตารับฟัง
มาด้วยหูนั้นต้องระมัดระวังเหมือนกัน เพราะบ่อยครั้งก็ทำให้เรา
หลงเข้าไปใน “กับดัก” ของการทำงาน ซึ่งประเด็นนี้จะขยายความ
ต่อไป)

ถ้าจะให้พยายามตอบคำถามที่ตั ้งไว้ให้เป็นหัวข้อเรื ่อง
คราวนี้ ก็อยากจะนำเสนอว่า มีอย่างน้อย 2 เงื่อนไขที่พอจะนำมา
อธิบายหรือพิจารณาว่า เราควรจะทุ่มเทให้แก่การทำงานแค่ไหน
จึงจะเรียกว่า “พอดี”

ประการแรกคือ การทำงานที่ทุ่มเทนั้น คนทำจะต้องทำ
อย่างเต็มความสามารถ ความสามารถในที่นี้หมายรวมถึงความรู้
ทกัษะ ประสบการณท์ัง้หลายทีเ่รามอียู ่ตอ้งนำมาใชใ้หเ้ตม็ที่

เรื่องนี้พูดแล้วฟังดูเหมือนง่าย ไม่มีอะไร แต่ความเป็นจริง
ลองพิจารณาให้ละเอียดจะเห็นว่าการทำงานของเราในแต่ละวัน
แต่ละเร ื ่อง เรามักจะไม่ค่อยได้ตั ้งคำถามนี ้ก ับตัวเองเท่าไหร่
เราอาจทำงานเทา่ท่ีเราอยากจะทำ (ซ่ึงก็คือตามอารมณค์วามอยาก)
บางครั้งบางงานที่ทำก็เพียงขอให้เสร็จ ๆ ไปเท่านั้นโดยไม่สนใจ
คุณภาพของงานที่ออกมา (คงไม่ทันได้คิดด้วยว่าคุณภาพของงาน
คือตัวสะท้อนคุณภาพของคนทำด้วย)

ประการที่สอง การทุ่มเทให้แก่การทำงานก็คือการทำให้
งานนัน้ “สำเร็จ”

ประเด็นในประการที่สองนี้มีอยู่ 2 เรื่องย่อยประกอบกัน
นั่นคือ งานเสร็จ กับทันกำหนดเวลา ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นด้วยกัน
เพราะการทำงานถ้ามุ่งเพียงทำให้เสร็จโดยไม่กำหนดเวลาว่าจะ
ให้เสร็จเมื่อไหร่ ทุกคนก็อาจจะทำให้เสร็จได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม
ที่มีเรื่องกำหนดเสร็จของงานเข้ามาเป็นเงื่อนไข ก็อาจจะไม่ใช่ทุกคน
ที่ทำได้ จุดนี้คือเครื่องชี้ระดับความสามารถของแต่ละคนที่ไม่เท่ากัน

สิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมก็คือ การที่จะทำงานให้เสร็จด้วย
และทันตามกำหนดเวลาด้วย (ซึ ่งเร ียกว่างาน “สำเร็จ” นั ้น)
นอกจากต้องอาศัยคุณสมบัติส่วนตัวของคนทำแล้ว ส่วนหนึ ่ง
จำเป็นต้องพึ่ง “วิธีการที่มีประสิทธิภาพ” ด้วย

ในความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน เห็นว่า ถ้าเราให้ความ
สำคัญแก่ “วิธีการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ” จริง ๆ เข้าใจในเนือ้แท้
ของสิ่ง ๆ นี้ จะทำให้เรามีมุมมองในเรื่องของ “ความทุ่มเทในการ
ทำงาน” ต่างไปจากเดมิ
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ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที ่ปรากฏในคอลัมน์นี ้
เกิดจากคำถามที่ผู ้อื ่นตั ้งขึ ้น จึงพร้อมที่จะรับการโต้แย้ง
ในทุกประเด็น หากผู ้อ่านมีฉันทะที ่จะรังสรรค์ความคิด
ร่วมกัน เพื่อจุดประกาย “ความหวัง” ให้แก่ผู้อื ่น รวมทั้ง
แกตั่วเองดว้ย ท่ีบางคราวอาจ “เสียหลกั” ไดเ้หมอืนกนั
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เวลาที่เราพูดถึงใครที่ทุ่มเทในการทำงาน เรามักมองเห็น
ภาพคนนั้นที่ทำงานหนัก และการทำงานหนักที่เราให้คำจำกัดความ
จากพฤติกรรมของเขาที่เราเห็นก็คือ ทำงานง่วนทั้งวันจนมืดจนค่ำ

ถึงเวลากนิไม่ได้กิน หอบงานกลบัไปทำท่ีบ้าน ถึงเวลานอนไมไ่ด้นอน
เพราะทำงานไม่เสร็จ (บางคนถึงกับหอบผ้าหอบผ่อนมานอนค้าง
ท่ีทำงาน) มีชีวิตการทำงานเปน็อยู่อย่างน้ีเป็นสัปดาห์ เป็นเดือน เป็นปี
หรือแม้กระทั่งตลอดชีวิตการทำงานของคน ๆ นั้น และก็อาจจะ
มีอีกหลาย ๆ พฤติกรรมที ่ปรากฏออกมาให้เราเห็นว่าเขาไม่ได้
มีโอกาสใชชี้วิตเหมอืนคนปกตธิรรมดาเพราะ “ทุม่เท” ในการทำงาน

เรียนตามตรงว่าในความเห็นของผู้เขียนไม่แน่ใจว่าการที่
เราสรุปพฤติกรรมเช่นนั ้นว่าเป็นการทุ ่มเทให้แก่การทำงานจะ
ถูกต้องหรือไม่ ยังไม่ต้องพูดถึงความพอดทีี่เป็นหัวข้อเรื่องในครั้งนี้
เพราะจากประสบการณ์ทำให้พบว่า การสรุปพฤติกรรมการทำงาน
อย่าง “ผิวเผิน” จะทำใหเ้ราตดิ “กับดัก” ได้ง่ายมาก

ลองพิจารณาจากกรณีต่อไปนี้
• หลายคนทำงานอยู่ค่ำ ๆ มืด ๆ การทำงานของเขา

ณ เวลานั้นเป็นการทำงานเพื่อฆ่าเวลา หรือรอเวลาเท่านั้น สาเหตุ
จริง ๆ ท่ียังไม่กลับบ้านอาจเปน็เพราะเหตใุดเหตหุนึง่ หรือหลายเหตุ
ต่อไปน้ีประกอบกนั

o รอให้การจราจรบนท้องถนนคลี ่คลายจนหาย
รถติด

o รอใหส้าม/ีภรรยา/ลูก มารบั
o รอท่ีจะไปท่ีอ่ืนต่อ
o ทำงานกลางวันไม่มีสมาธิเท่าที ่ควร ต้องรอ

ให้เลิกงาน มีคนน้อย ๆ หรือไม่เหลือคนอยู่เลยจึงจะทำได้
o ไม่ได้วางแผนการทำงาน ทำงานแบบเอ้อระเหย

ไปเร่ือย ๆ
o อยากมีรายได้เพิ่มโดยการทำงานล่วงเวลา
o ไม่อยากกลับบ้านเร็ว เพราะบ้านไม่อบอุ่น
ฯลฯ (ท่ีไม่ใช่มาจากเจตนาทีจ่ะทุม่เทใหแ้กง่าน)

• หลายคนทำงานยุ่งทั้งวัน หอบงานกลับไปทำที่บ้าน
ไม่ใช่ชั่วครั้งชั่วคราว แต่ทำจนเป็นกิจวัตร อาจต้องพิสูจน์ว่างานเขา
มีปริมาณมากขนาดนั้นจริงหรือไม่ หรือเป็นเพราะเป็นคนที่ “ทำงาน
ไม่เป็น” “ไม่รู ้วิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ” ทำเท่าไหร่งานจึง
ไม่เสร็จเสียที

หรือที่แย่กว่านั้นคือ การทำงานที่ต้องการ “สร้างภาพ”
ให้ดูเหมือนตัวเองมีงานมากจนยุ่งทั้งวัน ประเภทนี้ งานที่ควรจะ
เสร็จได้ภายในเวลาไมน่าน ก็อาจจะถกูยดืออกไป ขยายเวลาออกไป
ไม่ให้ตัวเองอยูว่่าง ๆ

จากสองกรณีที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ บางท่านอาจคิดว่า
เป็นการมองโลกในแง่ร้าย เพราะเป็นการหยิบยกเอาเรื่องเล็กน้อย
ขึ้นมาทำลายคุณค่าของคนที่มีความทุ่มเทให้แก่งานจริง ๆ ก็อยาก
เรียนว่าผู้เขียนไม่ปฏิเสธว่า คนที่ทุ่มเทให้แก่งานนั้นมีอยู่จริง ๆ และ
มากเสียด้วย แต่เรามีวิธีพิสูจน์หรือไม่ว่าใครเป็นประเภทของคนที่
เขา้ขา่ยทุม่เทจรงิ ๆ อย่างสมเหตสุมผล

เพราะสิ ่งหนึ ่งที ่เราต้องไม่ลืมก็คือ เรื ่องประสิทธิภาพ
ในการทำงาน
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ส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทำงาน
ที่ว่านี ้ก็คือ ความสามารถในการทำงานให้สำเร็จได้โดยใช้เวลา
อย่างคุ้มค่า หรือถ้าพูดอีกนัยหนึ่งคือ การใช้เวลาอย่างสมเหตุสมผล
ในการทำงานแต่ละชิ้น ปัจจุบันมีเครื่องมือทางการบริหารต่าง ๆ
มากมายที่นำมาใช้ในแต่ละองค์กร ก็เพื ่อประสิทธิภาพของงาน
เครื่องมือบางอย่างเข้ามาช่วยให้การทำงานมีระบบมากขึ้น ความมี
ระบบที่ดีของการทำงาน รวมทั้งเทคโนโลยีทั้งหลายที่อำนวยความ
สะดวกใหเ้ราทำงานไดง่้ายขึน้ ผู้เขยีนเหน็วา่เปน็ปัจจัยสำคญัทีท่ำให้
การทำงานของคนหล ุดพ้นจากการม ีว ิถ ีทางการทำงานแบบ
“เคร่ืองจักร” ได้มากขึน้

เรายังไม่ได้พูดถึงการทุ่มเทที่ทำให้สมดุลในชีวิตเสียไป
เรายังไม่ได้พูดถึงโทษที่เกิดแก่สุขภาพ แต่เชื่อว่าส่วนลึก ๆ ในใจ
ของเรากังวลอยู่ แม้ว่าเราจะไม่ได้คิดออกมาให้ชัดเจน แม้ว่าเรา
ไม่ได้พูดออกมาให้ได้ยิน แต่นี้คือปัจจัยหนึ่งที่สร้างความเครียด
ให้แก่คนทำงานที่ทุ ่มเททำงานอย่างไม่สมเหตุสมผลโดยไม่รู ้ตัว
ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงการทุ่มเทของเราในลักษณะนั้นยังสามารถสร้าง
ความเดือดร้อนและความเครียดให้แก่คนรอบข้างด้วยไม่ว่าจะคนท่ีบ้าน
หรือคนที่ทำงานด้วยกัน

อย่างไรก็ตาม ถ้าจะกลับมาหาคำวา่ “พอดี” คำตอบขา้งต้น
ที่ว่าให้พิจารณา 2 ประเด็น คือ เราทุ่มเททำงานนั้นอย่างเต็มความ
สามารถ และเราทุ่มเททำงานนั้นให้สำเร็จ อาจจะคิดว่าเป็นคำตอบ
ที่ออกจะกว้าง ๆ แต่ก็ยังยืนยันว่าเป็น 2 ประเด็นที่อยากจะขอให้
พิจารณาให้แยบคาย

คนที่ “ติดกับดัก” เรื่องนี้คือผู้ปฏิบัติงานทั้งหลายที่ไม่รู้ว่า
การทำงานที่มีประสิทธิภาพคืออะไร และต้องทำอย่างไร

ส่วนคนที่ “ตกลงไปในหลุมกับดัก” นี้ด้วยก็ไม่ใช่ใครอื่น
นั่นก็คือหัวหน้านั่นเองที่เห็นพฤติกรรมของลูกน้องแล้วตีความเพียง
ด้านเดียว

และถ้าคนนั้นเป็นทั้งคนที่ติดกับดัก และขณะเดียวกัน
ก็ตกลงไปในหลุมกับดักนั้นด้วย หน่วยงานนั้นก็จะเต็มไปด้วยคนที่
ทุ่มเทใหแ้ก่การทำงานโดยไมรู้่จักคำวา่ “ประสิทธิภาพในการทำงาน”

สุดท้ายก็จะท้อแท้เพราะการทุ่มเทนั้นไม่ได้ทำให้เกิดผล
ที่คุ ้มค่ากับการทุ่มเท ไม่อาจชี้ให้เห็นชัดว่าคุณค่าที่แท้จริงได้แก่
อะไร จะมีก็แต่การช่ืนชมกันเอง

สรุปแล้ว ถ้าจะรู ้จักความพอดีของการทุ่มเทก็ต้องรู ้จัก
และเข้าใจคำว่า “ประสิทธิภาพ” ด้วย

หัวหน้าหน่วยงานที่ปล่อยให้มีการทุ ่มเทในการทำงาน
อย่างไม่ “พอดี” อาจต้องพิจารณาตัวเองว่า มีวิธีการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพหรือไม่ เพียงใด

ชั่วครั้งชั่วคราวเป็นไปได้กรณีที่มีงานเร่งด่วน
แต่หากเป็นประจำน่าจะเป็นเรื่องที่ผิดปกติ
จะผิดปกติที่ตัวคน หรือที่วิธีบริหารจัดการ หรือวิธีการ

ทำงานก็สุดแล้วแต่
เชื่อว่าถ้าเราไม่ติดกับดัก หรือตกลงไปในหลุมกับดักนั้น

เส ียเองก ็คงจะไม ่ส ่งส ัญญาณให ้ เก ิดความส ับสนระหว ่าง
การทุ่มเทในการทำงานกับประสิทธิภาพในการทำงาน

และเมื่อใดที่เข้าใจคำว่า “ทุ่มเท” บางทีอาจจะตอบได้ด้วย
ตัวเองว่าทุ่มเทเท่าไหร่จึงจะพอดี

⌫




สลค.สาร
ปีที ่16  ฉบบัที ่2  เดือนกมุภาพนัธ ์2551

สลค.สาร
ปีที่ 16  ฉบับที่ 11  เดือนพฤศจิกายน 2551

            
worldtraveller

19

⌫⌫⌫⌫⌫

ท่องต่างแดนฉบับเดือนพฤศจิกายนนี้ จะพาผู้อ่านไปรู้จักกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)
ประเทศเพื่อนบ้านของไทย

ประชากรอายรุะหวา่ง 0-14 ปี
คิดเป็นร้อยละ 25.6

ประชากรอายรุะหวา่ง 15-64 ปี
คิดเป็นร้อยละ 68.6

ประชากรอาย ุ65 ปีข้ึนไป
คิดเป็น ร้อยละ 5.8

ประเทศเวียดนามตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือจรดประเทศจีน
ทิศตะวันตกจรดประเทศลาว ทศิตะวนัตกเฉยีงใตจ้รดประเทศกมัพชูา ทศิตะวนัออกจรดทะเลจนีใต้
และทิศตะวันออกเฉียงใต้จรดอ่าวไทย โดยความยาวจากเหนือจรดใต้ 1,650 กิโลเมตร
ขนานไปตามแนวยาวของคาบสมุทรอินโดจีน นอกจากนี ้ ยังมีไหล่เขาและหมู ่เกาะต่าง ๆ
นับพันเกาะเรียงรายตั้งแต่อ่าวตังเกี๋ยไปจนถึงอ่าวไทย โดยมีพื้นที่รวม 329,560 ตารางกิโลเมตร
เป็นพ้ืนดิน 325,360 ตารางกโิลเมตร และเปน็พ้ืนน้ำ 4,200 ตารางกโิลเมตร

เมืองหลวงของเวียดนามคือ ฮานอย แต่หลาย ๆ คน อาจเข้าใจว่าเมืองหลวงของ
เวียดนามคือโฮจิมินห์ซิตี้ (Ho Chi Minh City : HCMC) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ไซง่อน (Saigon)
เนื่องจากเป็นเทศบาลนครที่ใหญ่ที่สุด และยังเป็นเมืองหลวงในอดีตของเวียดนามใต้ในช่วงปี
ค.ศ. 1954-1975 ประเทศเวียดนามแบ่งเป็น 59 จังหวัด และ 5 เทศบาลนคร ได้แก่ ฮานอย
โฮจิมินห์ ไฮฟอง ดานัง และเกิ่นเธอ ระดับเมืองและเทศบาลมีประมาณ 600 หน่วย และระดับ
ตำบลมีประมาณ 10,000 ตำบล เวียดนามมปีระชากรประมาณ 86,116,559 คน (ข้อมูล ณ เดือน
กรกฎาคม 2551) เปน็ประชากรอายรุะหวา่ง 0-14 ปี คดิเปน็รอ้ยละ 25.6 ประชากรอายรุะหวา่ง
15-64 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.6 และประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 5.8 โดยประชากร
ส่วนใหญ่ของเวียดนามนับถือศาสนาพุทธ นิกายมหายาน และใช้ภาษาเวียดนามเป็นภาษา
ราชการ
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ฝ่ายบริหาร เวียดนามเป็นประเทศที่มีเอกภาพและเสถียรภาพ
ทางการเมืองสูง และมีการกระจายอำนาจที่ชัดเจน เวียดนามปกครอง
ด้วยระบบสังคมนิยม มีนายกรัฐมนตรีซึ ่งเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติและ
ได้รับการแตง่ต้ังจากประธานาธบิดีเป็นหัวหนา้รัฐบาล โดยมพีรรคการเมอืง
พรรคเดียว คือ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม (Communist Party
Vietnam หรือ CPV) เป็นสถาบันการเมอืงท่ีมีอำนาจสูงสุดตามรัฐธรรมนูญ
ซ่ึงประกาศใชล่้าสุดปี ค.ศ. 1992

พรรคคอมมิวนิสต์จะแบ่งเป็น 3 กลุ ่มใหญ่ที ่ถ่วงดุลอำนาจ
ซึ่งกันและกัน ได้แก่ 1) กลุ่มปฏิรูป ซึ่งสนับสนุนการเปิดการค้าเสรี นำโดย
นายกรัฐมนตรี เหวียน ตัน ดุง (Nguyen Tan Dung) 2) กลุ่มอนุรักษ์นิยม
มีแนวคิดต่อต้านการเปิดประเทศ และ 3) กลุ่มท่ีเป็นกลาง นำโดยประธานาธบิดี
นายเหวยีน มิน เตร็ต (Nguyen Minh Triet) ซ่ึงการคานอำนาจในลกัษณะนี้
แม้ว่าจะทำให้ประเทศสามารถเปิดกว้างและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น แต่ก็ทำให้การพัฒนาไม่รวดเร็วเท่าที่ควร หน่วยงานที่สำคัญของ
พรรคคอมมิวนิสต์ เช่น สมัชชาของพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีวาระ 5 ปี มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
องค์กรบริหารระดับสูง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดของพรรค คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์
ทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และกรมการเมือง (Politburo) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารสูงสุด
เป็นศูนย์กลางอำนาจในการกำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด

ฝ่ายนิติบัญญัติ สภาแหง่ชาติ (Quoc Hoi หรือ National Assembly) ของเวยีดนาม มีสมาชิกรวม 498 คน ซ่ึงมาจากการเลอืกต้ัง
ท้ังหมด และมีวาระการดำรงตำแหนง่คราวละ 5 ปี นอกจากนี ้ถึงแม้ว่าเวียดนามจะมพีรรคการเมอืงเพียงพรรคเดยีวแตก่ฎหมายเวยีดนาม
ก็อนุญาตให้ผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกของพรรคลงรับสมัครเลือกตั้งได้เช่นเดียวกัน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากแนวร่วมปิตุภูมิแห่งชาติ
อันเป็นองค์กรส่วนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาอุดมการณ์สังคมนิยม

สภาแห่งชาติของเวียดนามมีอำนาจสูงสุดในการกำหนดนโยบาย ทั้งนโยบายภายในประเทศและนโยบายต่างประเทศ
การบัญญัติและแก้ไขกฎหมาย การแต่งตั้งประธานาธิบดีตามที่พรรคคอมมิวนิสต์เสนอ การรับรองหรือถอดถอนนายกรัฐมนตรีตามที่
ประธานาธิบดีเสนอ แต่งต้ังคณะรัฐมนตรีตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอ รวมท้ังแต่งตั้งประธานศาลฎีกาสำหรับประชาชน (Supreme’s People
Court)



เมื ่อนึกถึงชาวเวียดนามผู ้อ ่านหลายท่านคงนึกถึงหมวกของสาวชาวเว ียดนาม
ซึ่งมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนชนชาติอื่น ๆ และยังมีประโยชน์มากมาย หมวกนี้ชาวเวียดนาม
เรียกวา่ Non la (น้อน ล้า) แตบ่างพืน้ทีอ่าจจะเรยีกวา่ กบุ หมวกนีท้ำจากใบจาก
ที่สามารถหาได้ทั่วไปในประเทศ โดยนำใบจากมาตากแดดให้แห้ง แล้วนำมารีด
ให้เรียบเป็นแผ่น โดยปกติหมวกใบหนึ่งจะประกอบด้วยใบจากประมาณ 16-18 ใบ
และใช้มือเย็บอย่างประณีต ซึ ่งจะทำให้หมวกนี ้ทนแดด ทนฝน เมื ่อสาวเวียดนามใส่หมวกใบนี ้แล้ว
จะมีเสน่ห์ก็ตรงที ่จะเผยให้เห็นใบหน้าบางส่วนเท่านั ้น ตรงนี ้เองที ่ทำให้มีเสน่ห์น่าค้นหา หมวกนี ้
ไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมสร้างเสน่ห์ให้สาวเวียดนามเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของชนชาติเวียดนามอีกด้วย
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“ฮานอย” หมายถึงตอนต้นของแม่น้ำ ตั้งอยู่ตอนต้นบนลุ่มแม่น้ำแดง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ลี้
สถาปนาขึน้เปน็เมอืงหลวงในป ีพ.ศ.1553 โดยใชช้ือ่วา่ “ทงัลอง” จนกระทัง่ พ.ศ. 2345 กษตัรยิ์
ราชวงศ์เหงียนได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่เมือง “เว้” เมื่อตกเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีนของฝรั่งเศส
ฮานอยจึงกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีกครั้งใน พ.ศ. 2430 ภายหลังได้รับเอกราช
ในปี พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของ
เวียดนามเหนอื เม่ือรวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จึงเป็นเมืองหลวงหนึง่เดียวของเวยีดนามในปจัจุบัน

ที่มา http://bob23007.exteen.com
http://www.boi.go.th
http://www.cia.gov
http://www.chinhphu.vn
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หญิงสาวชาวเวียดนามจะสวมชุดอ่าว หญ่าย สีสันต่าง ๆ ทั้งในโอกาส
ทีไ่ปเทีย่วนอกบา้น หรอืในสำนกังาน “อ่าว หญา่ย” แปลวา่ “ชุดยาว” ซ่ึงสำเนยีงนี้
เป็นสำเนียงของภาคเหนือ ส่วนภาคใต้จะออกเสียงสั้น ๆ ว่า “อ่าว ซ่าย” ซึ่ง
ส่วนมากแล้วในอดีต คนในภาคเหนือของประเทศเวียดนามจะนิยมใส่มากกว่า
ภาคใต้ แต่หลังจากสิ้นสุดสงครามเวียดนามในปี 1975 แล้ว ชุดนี้ก็เป็นที่นิยม
สามารถพบเหน็ได้แทบจะทุกภาคของประเทศ และได้รับความนิยมมาก อ่าว หญ่าย
ถือว่าเป็นชุดที ่ด ูส ุภาพและสวยงาม แม้เด็กสาวชาวเว ียดนามในชั ้นมัธยม
ทางรฐับาลจะใหส้วมชุดอ่าว หญา่ย สีขาวหรอืสีอ่ืน ๆ บ้าง เป็นเครือ่งแบบนกัเรยีน
และบางบริษัทก็เลือกที่จะสวมชุดอ่าว หญ่ายนี้เป็นชุดประจำบริษัทเลยทีเดียว
ผู้ใหญมั่กจะใสชุ่ดอา่ว หญา่ยสเีขม้  ผ้าสดีำหรอืสีนำ้เงนิเขม้

          

ที่มา : กระทรวงพลังงาน http://www.energy.go.th/

⌫⌫⌫⌫⌫
ค่าเอฟทีหรือเรียกว่าค่าไฟฟ้าผันแปร (Fuel Tariff) เป็นต้นทุนที่ใช้คำนวณค่าไฟอันเป็นต้นทุน
พลังงานนอกเหนือจากค่าไฟที่คิดต่อหน่วย ตามปกติการคำนวณค่าผันแปรที่จะขึ้นและลงตามต้นทุน
พลังงานจรงิ ๆ อาทิ ก๊าซ น้ำมันดิบ น้ำมันเตา เป็นต้น แต่ปัจจุบันพบว่ามีการนำตน้ทุนอ่ืนท่ีไม่ใช่พลังงาน
เข้ามาเกี ่ยวข้องซึ ่งไม่มีใครทราบยกเว้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ โดยค่าไฟฟ้าที ่ค ิดกับประชาชน
มีโครงสร้างดังนี้

1. ค่าไฟฐานซึง่จะมีการเปล่ียนแปลงปรบัข้ึนหรือลดราคาลงไดก็้ต่อเม่ือได้ผ่านมติของรัฐมนตรีแล้วเท่าน้ัน ล่าสุดคณะรฐัมนตรี
ได้มีการประกาศใช้ค่าไฟฟ้าฐานใหม่เมื่อเดือนตุลาคม 2543 ที่ผ่านมา โดยกล่าวว่าจะทำให้ค่าไฟลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 2 ซึ่งค่าไฟฐาน
ท่ีปรากฏอยูใ่นบิลค่าไฟน้ันจะมีอยู่ 2 ส่วน

1.1 ค่าพลังงานไฟฟ้า หรือค่าไฟที่คิดจากหน่วยไฟฟ้าที่เราใช้จริง ๆ
1.2 ค่าบริการ เพิ่งมีเมื่อเดือนตุลาคม 2543 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดเก็บค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟบ้านที่ใช้ไฟ

มากกวา่ 150 หน่วยจะถกูเรียกเกบ็ท่ี 40.90 บาทตอ่เดือนเทา่กันหมด 
2. ค่าเอฟที หรือค่าไฟฟ้าผันแปรโดยอัตโนมัติ
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
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เร่ืองเสร็จท่ี 605/2551
บันทกึสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา

เรื่อง การเรียกค่าตอบแทนและค่าป่วยการคืน
(กรณีการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลเพราะตกเป็นบุคคลล้มละลาย)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ที่ มท 0809.7/1259 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า นายชรัช สุวรรณ์ ซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชา
ถูกศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2550 แต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดมา
และเทศบาลเมืองศรีราชาได้ทราบว่านายชรัชฯ เป็นบุคคลล้มละลายเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2550 เทศบาลเมือง
ศรีราชาจึงได้หารือจังหวัดชลบุรีว่า เทศบาลเรียกคืนค่าตอบแทนและค่าป่วยการอื ่น ๆ ที่เกิดขึ ้นตั ้งแต่วันที ่
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงเพราะเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาจากบุคคลดังกล่าวได้
ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งจังหวัดชลบุรีมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนในระหว่างดำรงตำแหน่งขณะที่เป็นบุคคลต้องห้าม
สมัครรับเลือกตั้งฯ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลมาโดยตลอด ไม่มีบทกฎหมายใดให้เรียกค่าตอบแทน
คืนได้ตามนัยความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 262/2547 และได้หารือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นว่าความเห็นดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็น
ของจังหวัดชลบุรี อย่างไรก็ดี เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญและยังไม่มีแนวทางปฏิบัติมาก่อน จึงขอหารือ
ว่าความเห็นดังกล่าวถูกต้องหรือไม่

คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที ่ 1) ไดพิ้จารณาขอ้หารอืของกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ โดยมผู้ีแทน
กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดชลบุรี) เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว มีความเห็นว่า
บทบัญญัติมาตรา 19 (4) ประกอบกับมาตรา 15 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กำหนดให้
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงเมื่อขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการ

การที่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชาถูกศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้เป็น
บุคคลล้มละลายแล้ว แต่ยังปฏิบัติหน้าที่ตลอดมาโดยที่เทศบาลเมืองศรีราชามาทราบเรื่องในภายหลัง

ในกรณีนี้เทศบาลจะสามารถเรียกคืนค่าตอบแทนและค่าป่วยการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงเพราะเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาจากบุคคลดังกล่าวได้หรือไม่
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เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ ่น ซึ่งมาตรา 45 (2) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545 ได้กำหนดลกัษณะตอ้งห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังไว้ว่า ต้องไม่เป็น
บุคคลล้มละลาย ฉะนั้น เมื ่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษาให้ นายชรัช สุวรรณ์
เป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2550 จึงถือได้ว่านายชรัชฯ มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นสมาชิก
สภาเทศบาลและต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชาโดยผลของกฎหมายตั้งแต่วันที่
ศาลล้มละลายกลางมีคำพิพากษาว่านายชรัชฯ เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี เมื่อพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มิได้กำหนดเรื่องการออกจากตำแหน่งภายหลังจากที่
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงว่าจะเกิดผลอย่างไร กรณีจึงต้องอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ใกล้เคียงมาอนุโลมใช้ ซึ่งตามมาตรา 92 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กำหนดไว้ว่า การออกจาก
ตำแหนง่ของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชิกวุฒิสภาภายหลงัวันท่ีสมาชิกภาพสิน้สุดลง ย่อมไม่กระทบกระเทอืน
กิจการที่สมาชิกผู้นั ้นได้กระทำไปในหน้าที่สมาชิก รวมทั้งการได้รับเงินประจำตำแหน่งหรือประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื ่นก่อนที่สมาชิกผู ้นั ้นออกจากตำแหน่ง ประกอบกับมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่กำหนดรองรับบรรดาการกระทำของเจ้าหน้าที ่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มี
อำนาจพิจารณาทางปกครองที ่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือการแต่งตั ้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อันเป็นเหตุให้ผู ้นั ้นต้องพ้นจากตำแหน่งว่า การพ้นจากตำแหน่งเช่นว่านี ้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู ้นั ้น
ได้ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น แม้ว่านายชรัชฯ จะสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชา
ตั้งแต่วันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำพิพากษาก็ตาม แต่เมื่อในระหว่างนั้นนายชรัชฯ ยังคงปฏิบัติหน้าที่สมาชิก
สภาเทศบาลมาโดยตลอด การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจึงไม่ถูกกระทบกระเทือนและมีผลใช้ได้ การที่นายชรัชฯ ได้รับ
ค่าตอบแทนและค่าป่วยการอื่น ๆ อันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการรับไปโดยไม่มีมูล
อันจะอ้างได้ตามกฎหมาย ทางราชการจึงไม่อาจเรียกเงินดังกล่าวคืนได้

อนึ่ง แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในภายหลังว่า ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการล้มละลาย
กรณีของนายชรัชฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 แล้ว ก็หามีผลเปลี่ยนแปลงการสิ้นสมาชิกภาพของนายชรัชฯ ไม่
เพราะสมาชิกภาพได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วันที่ศาลพิพากษาให้นายชรัชฯ ล้มละลาย

                                                                                                               (ลงช่ือ)           พรทิพย์ จาละ

(คุณพรทิพย์ จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรกฎาคม 2551

สามารถดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่ www.krisdika.go.th
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เรื่อง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
กำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  สำหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

เลม่ 125 ตอนที ่109 ก วนัที ่14 ตลุาคม พ.ศ. 2551 หนา้ 1

เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ต้องหาว่ากระทำการอันกฎหมาย
บัญญัติเป็นความผิดและอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องรับโทษทางอาญา พ.ศ. 2551
กำหนดหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ต้องหาว่ากระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดและอายุยังไม่ถึง

เกณฑ์ต้องรับโทษทางอาญา
เลม่ 125 ตอนพเิศษ 162 ง วนัที ่9 ตลุาคม พ.ศ. 2551 หนา้ 4

เรื่อง ระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก่อนเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุม พ.ศ. 2551
หลักเกณฑ์และวิธ ีการขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรก่อนเข้าสู ่ระเบียบวาระการประชุม เพื ่อให้การ

ขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เลม่ 125 ตอนพเิศษ 172 ง วนัที ่31 ตลุาคม พ.ศ. 2551 หนา้ 5

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ตามปกติประเพณีของพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง และสมาชิก
ซ่ึงเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง พ.ศ. 2551
กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ตามปกติประเพณี

ที่พรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง และสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
จะให้แก่บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล

เลม่ 125 ตอนที ่106 ก วนัที ่7 ตลุาคม พ.ศ. 2551 หนา้ 31

เรื่อง ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี

และจังหวัดยะลา ออกไปอีกเป็นเวลาสามเดอืน ต้ังแต่วันท่ี 20 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป
เลม่ 125 ตอนพเิศษ 169 ง วนัที ่24 ตลุาคม พ.ศ. 2551 หนา้ 1

เร่ือง ประกาศ เร่ือง การให้ประกาศท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ
คณะรัฐมนตรีมีมติให้บรรดาประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่

จังหวัดนราธวิาส จังหวัดปัตตาน ีและจังหวัดยะลา ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และตามประกาศ เร่ือง การจัดต้ังหน่วยงานพเิศษ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2550 ยังคงมีผล
ใช้บังคับต่อไป จนกว่าคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเปน็อย่างอ่ืน ต้ังแต่วันท่ี 20 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป

เลม่ 125 ตอนพเิศษ 169 ง วนัที ่24 ตลุาคม พ.ศ. 2551 หนา้ 3
* ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ratchakitcha.soc.go.th




⌫*



สลค.สาร
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สลค.สาร
ปีที่ 16  ฉบับที่ 11  เดือนพฤศจิกายน 2551 25

เรื่อง ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ยังคงมีผลใช้บังคับ
กำหนดให้บรรดาประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่

จังหวัดนราธวิาส จังหวัดปัตตาน ีและจังหวัดยะลา ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2548  คำส่ังนายกรฐัมนตรี ท่ี 1/2550 เร่ือง การแตง่ต้ัง
พนักงานเจา้หน้าท่ีหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแกไ้ขสถานการณฉุ์กเฉิน ลงวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2550 และตามประกาศขยายระยะเวลา
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ดังกล่าวเท่าที่ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้มีผล
ใช้บังคบัต่อไป จนกวา่นายกรฐัมนตรจีะกำหนดเปน็อยา่งอืน่

เลม่ 125 ตอนพเิศษ 169 ง วนัที ่24 ตลุาคม พ.ศ. 2551 หนา้ 4

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการคำนวณยอดเงินฝากถัวเฉลี่ย
และประเภทเงนิฝากทีไ่ด้รับการคุม้ครอง พ.ศ. 2551
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการคำนวณยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยและประเภทเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครอง โดยเงินฝากที่ได้รับการ

คุ้มครอง ได้แก ่ เงนิฝากสกลุเงนิบาทภายในประเทศ  ตามทีก่ำหนดไวใ้นประกาศ
เลม่ 125 ตอนพเิศษ 171 ง วนัที ่30 ตลุาคม พ.ศ. 2551 หนา้ 27

เรื่อง ประกาศสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เร่ือง แผนการบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2552 - 2554
เลม่ 125 ตอนพเิศษ 175 ง วนัที ่12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 หนา้ 1

เรื่อง คำวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนญู คำวินิจฉยัที ่ 5/2551
เร่ือง ประกาศคณะปฏรูิปการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับท่ี 30 เร่ือง การตรวจสอบ

การกระทำทีก่่อให้เกิดความเสยีหายแกรั่ฐ ลงวันท่ี 30 กันยายน พุทธศักราช 2549 และพระราชบญัญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะปฏรูิป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 30 เรื่อง การตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่รัฐ ลงวันท่ี 30 กันยายน พุทธศักราช 2549 พ.ศ. 2550 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หรือไม่

เลม่ 125 ตอนที ่107 ก วนัที ่9 ตลุาคม พ.ศ. 2551 หนา้ 1

เรื่อง คำวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนญู คำวินิจฉยัที ่ 6-7/2551
เรื ่อง ประธานวุฒิสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับคำแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชา ฉบับลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 เป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับ
ความเหน็ชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 หรือไม่

เลม่ 125 ตอนที ่108 ก วนัที ่10 ตลุาคม พ.ศ. 2551 หนา้ 1

เรื่อง คำวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนญู คำวินิจฉยัที ่ 9/2551
เร่ือง ประธานวฒิุสภาส่งคำร้องของสมาชกิวุฒิสภา ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ความเปน็รัฐมนตรีของนายไชยา สะสมทรัพย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 182
วรรคหนึง่ (7) ประกอบมาตรา 269 หรือไม่

เลม่ 125 ตอนที ่113 ก วนัที ่24 ตลุาคม พ.ศ. 2551 หนา้ 1

เรื่อง คำแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรี นายสมชาย วงศ์สวัสด์ิ นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันอังคารท่ี 7 ตุลาคม 2551
เลม่ 125 ตอนพเิศษ 164 ง วนัที ่10 ตลุาคม พ.ศ. 2551 หนา้ 1
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หนังสือพลานุภาพแห่งความไว้วางใจ (The Speed of Trust) เป็นผลงานการเขียน
ของ Stephen M. R.  Covey (สตีเฟ่น เอ็ม อาร์ โควีย์) และ Rebecca R. Merrill (รีเบกก้า อาร์
เมอร์ริลล์) แปลเป็นภาษาไทยโดย นพดล  เวชสวัสดิ์ เป็นหนังสือที่ผู้นำควรหาเวลาอ่าน เพื่อเร่ง
ฟื้นฟูความไว้วางใจ หนังสือเล่มนี้สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรม
ที่เข้าใจได้ง่าย โดยเฉพาะการพัฒนาผู้นำให้เกิดขึ ้นต้องเริ ่มจากการรู ้จักวางใจตนเอง และ
เคารพตนเองก่อน ทำให้ตนเองน่าเชื ่อถือซึ ่งจะเป็นต้นทุนทางสังคมที่จำเป็นต่อการทำงาน
ให้สัมฤทธิผล

หนงัสือพลานภุาพแหง่ความไวว้างใจ จะช่วยเปลีย่นกรอบความคดิของผูอ่้าน เปล่ียนวธีิ
การทำงานให้ราบรื่นและยั่งยืนด้วยอานุภาพอันยิ่งใหญ่แห่งความไว้วางใจ ที่จะส่งผลในทางบวก
ทั ้งในระดับบุคคล ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติ สิ ่งเดียวที ่จะเปลี ่ยนแปลง
ทุกสิ่งทุกอย่างได้ คือ ความไว้วางใจ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ประสบผลสำเร็จได้
แต่กลับกลายเป็นสิ่งที่ผู้นำส่วนใหญ่มักจะมองข้าม และไม่เคยให้ความสำคัญ

มีผู้ที่กล่าวไว้ว่า “ความไว้วางใจเป็นองค์ประกอบสำคัญในสังคม มนุษย์เป็นสัตว์สังคม
สมาชิกในสังคมจะมีชีวิตเป็นปกติสุขและเจริญก้าวหน้าได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง
คือ การได้รับความไว้วางใจ และการให้ความไว้วางใจแก่บุคคลรอบข้างได้มากน้อยแค่ไหน
หากไม่มีความไว้วางใจแล้ว สังคมจะล่มสลายไปในที่สุด” ซึ่งได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว
นอกจากนี้ ยังได้อธิบายถึงความหมายและขอบเขตของความไว้วางใจไว้อย่างชัดเจน

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านประเมินตนเองว่า ยังมีช่องว่างระหว่างความคิด คำพูด
การกระทำของตนหรอืไม่ มีความกลา้หาญทีจ่ะยนืหยดัในสิง่ทีถู่กตอ้งชอบธรรมหรอืไม่ ให้สัญญา
หรอืรักษาสญัญาตอ่ตนเองหรอืไม่ รู้จักทีจ่ะเปดิใจใหก้วา้งรบัฟงัความคดิเหน็ทีแ่ตกตา่งดว้ยความ
นอบน้อมถ่อมตนหรือไม่ และมีเจตนาและความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว
หรือไม่ มีความสามารถหรือฝีมือที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ ทั้งหมดนี้เป็นแก่น
แห่งความน่าเชื่อถือที่ทุกคนสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้



Stephen M. R. Covey เป็นนักเขียนชาวอเมริกันและนักธุรกิจผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหาร
บริษัท Covey Link Worldwide ซึ่งเป็นองค์กรด้านการพัฒนาภาวะผู้นำชั้นนำของโลก เป็นนักพูดและที่ปรึกษา
การสร้างความไว้วางใจและภาวะผู ้นำ รวมทั ้งเป็นลูกของนักเขียนชื ่อดังคือ Stephen R. Covey ซึ ่ง
ประสบความสำเร็จอย่างสูง ทางด้านการเขียนเกี่ยวกับด้านภาวะผู้นำและการบริหารเวลา เช่น The 7 Habits
of Highly Effective People และ First Things First
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ท่ีมา : http: //www.surin.go.th
http: //www.surinfestival.th.gs
http://www.thaitambon.com
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สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน ไปไหนไปกันฉบับเดือนพฤศจิกายนนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านไปจังหวัดสุรินทร์ซึ ่งเป็นจังหวัดทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกจังหวัดหนึ่งที่น่าสนใจ จังหวัดสุรินทร์มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นป่าทึบและมีภูเขาสลับซับซ้อน
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และมีพื้นที่ราบสูงอยู่บางตอน ประชาชนมีการใช้ภาษาพื้นเมืองที่แตกต่างกันถึง 3 ภาษา คือ ภาษาเขมร
ภาษาส่วย และภาษาอีสาน

จังหวัดสุรินทร์ห่างจากกรงุเทพมหานครประมาณ 450 กิโลเมตร สามารถเดนิทางไดโ้ดยรถยนต ์รถไฟ และรถโดยสารประจำทาง
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ วนอุทยานพนมสวาย เขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้สนสองใบ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง หมู่บ้านช้างตากลาง
ปราสาทศีขรภูมิ ปราสาทหินบ้านพลวง กลุ่มปราสาทตาเมือน เป็นต้น สำหรับอาหารและของฝากของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ ผ้าทอ
ผ้าฝ้าย เคร่ืองหวาย เคร่ืองเงิน งาช้างแกะสลกั หัวผักกาดดอง กุนเชียง หมูยอ หมูแผ่น หมูหยอง และกาละแม เป็นต้น

ในปีนี้จังหวัดสุรินทร์จะจัดงานช้างและกาชาดสุรินทร์ ประจำปี 2551 ครั้งที่ 48 ในระหว่างวันที่ 20-27 พฤศจิกายน 2551
ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ และสถานที่ต่าง ๆ ภายในจังหวัดสุรินทร์ โดยกิจกรรมจะประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการ การออกร้านของ
ส่วนราชการ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นเมือง การออกร้านกาชาด งานต้อนรับช้างและเลี้ยงอาหารช้าง การประกวดสาวงาม
เมืองช้าง งานแสดงช้างสุรินทร์ และการแสดงแสงเสียงตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ
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มีผู้บอกวา่น่ังสมาธไิปสักเทา่น้ันเทา่น้ีช่ัวโมง หรือเทา่น้ันเทา่น้ีวัน ก็จะบรรลธุรรม อยากทราบวา่การศกึษาอบรมปญัญาจะทำไปเพือ่อะไร
เพราะปัจจุบันชาวพุทธประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์ สนใจแต่การน่ังสมาธิ?

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของเหตุและผลต้ังแต่ต้นจนถึงท่ีสุด แม้แต่ว่าปัญญาคืออะไร?

ปัญญา ก็คือ ความรู้

ความรู ้คือ อะไร?

ความรู ้ คือ ความเขา้ใจ ถ้าไม่มีความเขา้ใจเลย จะเปน็ความรูไ้ด้ไหม? ไม่ว่าจะเปน็วชิาการใด ๆ ท้ังส้ิน แม้แตใ่นวชิาการทางโลก ขณะใดช่ือวา่รู้
ขณะน้ันเพราะเข้าใจ เม่ือเข้าใจข้ึน ๆ  พิจารณามากข้ึน ศึกษามากข้ึนก็เป็นความรู้ทันทีได้
เพราะฉะน้ัน ถ้าไม่มีความเข้าใจอะไรเลย จะน่ังสัก 3 ช่ัวโมงน่ีจะเกิดประโยชน์อะไร? จะมีความเข้าใจอะไร? ถ้าไม่มีความเข้าใจอะไรเลย สมควรไหม
ท่ีจะน่ัง? เพราะว่าจุดประสงค์ คือ เพ่ือความรู้ เพ่ือความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมซึง่เคยยึดถือว่าเป็นตัวเรา เป็นเราจริง ๆ  เห็นก็เป็นเรา ได้ยินก็เป็นเรา
คิดนกึกเ็ป็นเรา ซ่ึงตามความจรงิแลว้ไม่ว่าจะเปน็ คิดนึก หรือเหน็ หรือได้ยิน ก็เป็น อนตัตา เกิดข้ึน แล้วก็ดับไป ในขณะทีคิ่ด ไม่ใช่ในขณะทีเ่หน็
เพราะเหตวุ่าคิดโดยไมเ่ห็นก็ได้ และเหน็ก่อนท่ีจะคิดก็ได้ เพราะฉะนัน้ ขณะท่ีคิด ต่างกับขณะทีก่ำลังเห็น หรือได้ยิน เช่น ขณะท่ีกำลังได้ยินเสียง ท่านลอง
พิจารณาวา่ ได้ยินอะไรขณะนี?้ ได้ยินคำ เขา้ใจคำ หรือไดยิ้นเสยีง ได้ยินเสยีงแตไ่ม่คิดคำกไ็ด้ เพราะฉะนัน้ ได้ยินเสยีงเปน็ขณะหนึง่ กำลงัคดิคำหรอื
ความหมายของเสยีงท่ีกำลังได้ยินเกิดต่อภายหลัง เป็นคนละขณะ ไม่ใช่พร้อมกัน
เพราะฉะน้ัน การท่ีจะเจริญปัญญาเพ่ือท่ีจะรู้ว่า สภาพธรรมไม่ใช่ตัวตน ต้องเป็นผู้ท่ีละเอียดท่ีจะต้องรู้ลักษณะท่ีต่างกันของ ทางตา ทางหู ทางจมูก
ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ แล้วสภาพธรรมจึงจะสามารถปรากฏตามความเป็นจริงทีละลักษณะ ให้รู้ชัดว่าแต่ละลักษณะปรากฏเพียงเล็กน้อย
แล้วดับไป แล้วสภาพธรรมอีกอย่างหน่ึงก็เกิดข้ึน ปรากฎ แล้วดับไป จึงจะเป็นสภาพท่ีประจักษ์แจ้งการเกิดข้ึนและดับไปของนามธรรมและรูปธรรม
ตามความเป็นจริง

แตถ้่าไปนัง่อยูห่ลายชัว่โมง แล้วกไ็ม่รู้อย่างนี ้ไม่เขา้ใจอยา่งนี ้ก็จะไม่มีประโยชน ์แล้วทำไมจงึตอ้งนัง่? ในเมือ่เดนิกเ็หน็ ยืนกเ็หน็ พิจารณารูลั้กษณะของ
เห็น ได้ไหม? เดนิกไ็ด้ยิน น่ังกไ็ด้ยิน นอนกไ็ด้ยิน พูดกไ็ด้ยิน จะพจิารณาลกัษณะของสภาพที ่ได้ยิน ในขณะนีไ้ด้ไหม? ในเม่ือเป็นธรรม เป็นสัจจธรรม คือ
เป็นของจริง ย่อมทนต่อการพิสูจน์
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเร่ืองของนามธรรมและรูปธรรม ชีวิตปกติประจำวันทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย ทางใจ เพ่ือให้พุทธบริษัท
พิสูจน์ว่าพระธรรมท่ีทรงแสดงถูกต้องเป็นความจรงิอย่างน้ันหรือไม่ ไม่ใช่บังคับให้ใครเช่ือ แต่ทรงแสดงโดยละเอยีดเพือ่จะให้เห็นว่าสภาพธรรม
ท้ังหมดไม่ใช่ตัวตนซ่ึงสามารถจะพิสูจน์ได้ และก็มีผู้ท่ีพิสูจน์จนประจักษ์แจ้งแล้วด้วย แต่ต้องอาศัยการอบรมด้วยการฟงัจนกว่าจะเข้าใจเร่ืองของ ตา
หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เพิม่ข้ึน ๆ

คัดลอกจากหนงัสือ “ธรรมาภิสมัย” 80 ประเด็นธรรมจากการบรรยายและสนทนาธรรมของ ท่านอาจารยสุ์จินต์ บริหารวนเขตต ์


