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“...ประโยชนหรือการสรางสรรคในทางทีดี่น้ัน จะเกดิข้ึนไดกด็วยการลงมอืทำ

หมายความวาจะตองนำความรคูวามสามารถท่ีมอียน้ัูนมาใชงาน ลงมอืใชเมือ่ไหร เพยีงใด

ประโยชนกเ็กดิเมือ่น้ัน เพยีงน้ัน เมือ่ยังไมลงมือทำประโยชนกย็งัไมเกดิข้ึน

เพราะฉะน้ันจะมีความรคูวามสามารถมากมายเพยีงใด ถาไมนำมาใชกป็ราศจากประโยชน...”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

พระราชทานแกผสูำเรจ็การศกึษาจากวทิยาลัยเทคโนโลยีและอาชวีศกึษา

ณ อาคารใหม สวนอมัพร

วันท่ี 29 กรกฎาคม 2524
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ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2552 ยังคงเนื้อหาสาระท่ีเขมขนเชนเดิม อาทิจากคอลัมน “รูไวใชประโยชน” ซึ่งนำเสนอเรื่อง

มาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และเร่ือง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ

อันมีเกยีรติยศย่ิงมงกฎุไทย (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2552 เพือ่ใหสวนราชการไดถอืปฏิบัติตอไป

“เรือ่งเลาชาวอาลักษณ” นำเสนอเร่ือง ความสัมพนัธระหวางประเทศตามราชประเพณีตอจากฉบับทีแ่ลว โดยฉบับน้ีไดกลาวถึง

อนุมัติบัตรเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการแตงตั้งกงสุล “ทองตางแดน” พาผูอานไปรับลมหนาว ณ ประเทศสวิตเซอรแลนด

ประเทศซ่ึงถูกลอมรอบไปดวยภูเขาและมีภูมิประเทศที่งดงาม “นวัตกรรมรอบโลก” พาไปรูจักแบตเตอร่ีที่สามารถชารจใหม

ไดเพียงแคเขยา โดยท่ีนอกจากจะเปนการประหยัดเงินในกระเปาแลวยังชวยลดโลกรอนอีกดวย

เดือนพฤศจิกายนถือไดวาเขาหนาหนาวแลว ถึงแมวาประเทศไทยอากาศอาจไมหนาวมากนัก แตก็ขอแนะนำใหผูอาน

ระวังรักษาสุขภาพใหดี เพื่อจะไดมีแรงติดตาม สลค.สารฉบับตอไป

พบกันใหมฉบับหนา
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นวัตกรรมรอบโลก : ShakEnergy battery 6

เรื่องเลา...ชาวอาลักษณ : ความสัมพันธระหวางประเทศ 7

ตามราชประเพณี (ตอ)

ทองตางแดน : สมาพันธรัฐสวิส 10

องคความร ู : รูปแบบการตัดสินใจของคณะรฐัมนตรี 13

(ตอนจบ)

ปฏิทินตางประเทศ 17

ร ูรกั ภาษาไทย : ศรศิลปไมกนิกนั 17

ทองถิ่นควรรู : ผมูอีำนาจออกคำส่ังใหชดใชคาสนิไหม 18

ทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ

เจาหนาที ่พ.ศ. 2539 : กรณผีวูาราชการจังหวดัเปนผู

แตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง

ละเมิดของเจาหนาที่ที่ทำละเมิดตอเทศบาลตำบล

เร่ืองประกาศในราชกิจจานุเบกษาท่ีสำคัญ 21

มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ 23
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ร ูไว
ใชประโยชน

มาตรการและแนวทางการเรงรดัตดิตามการใชจายเงนิงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2553

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ลงมติเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตาม

การใชจายเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยใหกระทรวงการคลัง

รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ เห็นควรใหเขมงวดกับสวนราชการ

ในการจัดฝกอบรม ประชุมสัมมนา ใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกำหนด และใหกระจายการจัดประชุมและฝกอบรมไปยังตางจังหวัด

เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่ใหมากขึ้นไปพิจารณาดำเนินการดวย โดยมาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตาม

การใชจายเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มดัีงน้ี

1. มาตรการเรงรัดติดตาม

1.1 กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ไดรวมกันพิจารณาและเห็นสมควรกำหนดเปาหมาย ดังนี้

เปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณ กำหนดดังน้ี

 การเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ 75 ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุน

ของแตละหนวยงาน

 การเบิกจายงบประมาณในภาพรวมไมนอยกวารอยละ 94 ของวงเงินงบประมาณรายจาย 1,700,000

ลานบาท

 กรณีหนวยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ ได รับจัดสรรงบประมาณในงบรายจายอ่ืนและเบิกจาย

ในลักษณะรายจายลงทุน การเบิกจายงบประมาณในภาพรวมไมนอยกวารอยละ 92 ของวงเงินงบประมาณในภาพรวมของ

แตละหนวยงาน

โดยเปาหมายอัตราการเบิกจายรายจายลงทุนและรายจายภาพรวมแยกเปนรายไตรมาส ดังนี้

การกำหนดเปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ขางตนพิจารณาจาก

ปจจยัตาง ๆ ทีเ่กีย่วของ ดังนี้

(1) โครงสรางงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีสัดสวนของงบประมาณรายจายประจำ

รอยละ 84.5 รายจายลงทนุรอยละ 12.5 และรายจายชำระคืนตนเงนิกรูอยละ 3 ของวงเงนิงบประมาณ (1,700,000 ลานบาท)

ตามลำดับ

ไตรมาสท่ี

1

2

3

4

เปาหมายอตัราการเบิกจายรายจายลงทุน

สะสม ณ สิน้ไตรมาส (รอยละ)

12

33

56

75

เปาหมายอตัราการเบิกจายรายจายภาพรวม

สะสม ณ สิน้ไตรมาส (รอยละ)

20

43

68

94
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ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 177 ลงวันที ่2 ตุลาคม 2552

(2) การเบิกจายรายจายประจำ ไดแก เงินเดือน คาสาธารณูปโภค สวนใหญจะเบิกจายไดตามวงเงินงบประมาณ

ที่ไดรับ สำหรับรายจายลงทุนซ่ึงเปนรายการปเดียวปกติสวนราชการจะไดรับจัดสรรเงินงบประมาณเต็มวงเงินที่จะทำสัญญา

แตสวนใหญมกัประสบปญหาไมสามารถทำสัญญากอหน้ีผกูพนัไดตามแผน จงึตองมกีารกนัเงินไวเบกิเหลือ่มป เชน รายการซ้ือครุภณัฑ

หรือรายการกอสรางปเดียว เปนตน นอกจากน้ีรายการกอสรางที่ผูกพันขามปงบประมาณจะมีการจัดสรรงบประมาณ

ตามงวดงานในสัญญา สงผลใหการเบิกจายรายจายลงทุนไมสามารถเบิกจายไดทั้งหมด

สำหรับงบประมาณในสวนของการจัดซ้ืออาวุธยุธโธปกรณของหนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม

ไดรับจัดสรรงบประมาณในงบรายจายอ่ืน โดยจัดเปนประเภทรายจายประจำแตการเบิกจายเปนลักษณะรายจายลงทุน

ซึ่งประสบปญหาตาง ๆ เชน การจัดซ้ือในลักษณะรัฐตอรัฐตองปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 190 ประกอบกับรายการจัดซ้ือจัดจาง

จากตางประเทศมีขั้นตอนและหลักเกณฑในการดำเนินการมากกวาในประเทศจึงตองใชระยะเวลาดำเนินงาน

1.2 ใหนำอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน และอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวม

ตามเปาหมายท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนดเปนตัวช้ีวัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ

2. แนวทางการดำเนินงานของสวนราชการ จงัหวัด และรฐัวิสาหกิจ

2.1 ใหสวนราชการ และรัฐวิสาหกจิถือปฏบัิติตามระเบยีบวาดวยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยเรงดำเนินการ

โอนจัดสรรงบประมาณรายจายตามแผนงบประมาณ แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ ผลผลิตหรือโครงการ ประเภทงบรายจาย

และรายการในงบรายจายที่ตองดำเนินการในเขตพ้ืนที่จังหวัด ยกเวนงบบุคลากรประเภทเงินเดือนและคาจางประจำ ไปยังสำนัก

เบิกสวนภูมิภาคน้ัน ๆ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณท่ีกำหนดไวโดยไมชักชา แตอยางชาไมเกิน 15 วัน

นับต้ังแตวันท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ

2.2 ใหสวนราชการ จังหวัด และรัฐวิสาหกิจดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะ หรือแกไขครุภัณฑ แบบแปลน

รูปแบบ เปล่ียนแปลงรายการ ปรับเปล่ียนแผนงาน/โครงการเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย เหมาะสมกับการใชงาน สถานการณ

หรือภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน และวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ ใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 2

2.3 ใหสวนราชการ จงัหวดั และรัฐวสิาหกิจบันทกึใบส่ังซ้ือส่ังจาง (Purchasing Order: PO) ในระบบ GFMIS ใหเปนปจจุบัน

เพื่อติดตามสถานะการกอหน้ีผูกพันงบประมาณของแตละหนวยงาน รวมทั้งบันทึกขอมูลแผนงาน งวดงานและงวดเงิน

ตามระบบท่ีกระทรวงการคลังกำหนด และรายงานผลความกาวหนาตามแผนงาน งวดงานและงวดเงิน ที่สอดคลองกับความสำเร็จ

ของงานในแตละเดือน

2.4 ใหสวนราชการและจังหวัดเรงการจัดฝกอบรม ประชุมสัมมนา ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2553 และ

เบิกจายใหแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2553

2.5 การเรงรัดติดตามการใชจายเงิน

2.5.1 ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดกำกับหนวยงานในสังกัดใหปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน

อยางเครงครัด

2.5.2 ใหสวนราชการ และรัฐวสิาหกจิแตงตัง้คณะกรรมการหรอืคณะทำงานในการเรงรดัการใชจายเงนิงบประมาณ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

2.5.3 ใหผูวาราชการจังหวัดมอบหมายใหคลังจังหวัดดำเนินการเรงรัดการใชจายเงินของหนวยงานในจังหวัด

เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย

3. แนวทางการดำเนินงานของหนวยงานกลาง

3.1 ใหกรมบัญชีกลางรายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2553 รวมทั้ง

ปญหาอุปสรรค และมาตรการท่ีควรดำเนินการใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปนรายไตรมาส

3.2 ใหกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน รายงานผลการใชจายเงินและปญหาอุปสรรคขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พรอมทั้งแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคดังกลาว ใหคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณภาครัฐ

เปนรายไตรมาส
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ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอสิรยิาภรณอนัเปนท่ีเชดิชูย่ิงชางเผอืกและ

เคร่ืองราชอสิรยิาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย (ฉบบัท่ี 2)

พ.ศ. 2552

ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552 เห็นชอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

เพื่อแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลผูดำรงตำแหนงตาง ๆ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ไดนำระเบียบดังกลาวประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 126 ตอนพิเศษ 155 ง วันที่ 19

ตุลาคม 2552 แลว โดยในการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ประจำป 2552 สลค. ขอใหหนวยงานท่ีมีหนาที่เสนอขอ

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณดำเนินการ ดังน้ี

1. กรณีมีผูดำรงตำแหนงหรือบุคลากรในสังกัดที่เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑของระเบียบฯ (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2552 ทีย่งัไมไดเสนอขอพระราชทานใหสงเรือ่งเสนอขอพระราชทานเพ่ิมเตมิไปยงั สลค.

2. กรณีที่ไดเสนอขอพระราชทานใหแกผูใดไปแลว และผูน้ันอยูในเกณฑเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ

ช้ันตราสูงขึ้น ใหแจงขอแกไขเอกสารการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

3. กรณีที่เสนอขอพระราชทานใหแกผูที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอ

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536

ไปแลว แตผน้ัูนไมอยใูนเกณฑเสนอขอพระราชทานตามระเบียบฯ (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2552 ใหสามารถเสนอขอพระราชทานตอไปได

ทัง้น้ี โดยสงเรือ่งการเสนอขอพระราชทานเพ่ิมเตมิและปรับปรุงเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน (บัญชีช้ันตรา บัญชีรายช่ือ

และบัญชีคณุสมบติั) ใหถกูตอง ภายในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2552

วันสำคัญ
ของชาต*ิ เดือนพฤศจิกายน 2552

* คดัลอกจากประมวลมติคณะรัฐมนตรี เรือ่ง วันสำคญัของชาติ โดย : สำนกัพฒันายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษ สำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

วันสำคญัท่ีกำหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี

วันสปัดาหสขุภาพจติแหงชาติ ตรงกบัวันที ่ 1-7 พฤศจกิายน

วันพระบิดาแหงฝนหลวง ตรงกบัวันที ่ 14 พฤศจิกายน

วันนักถายภาพไทย ตรงกบัวันที ่ 21 พฤศจิกายน

วันสมเด็จพระมหาธรีราชเจา ตรงกบัวันที ่ 25 พฤศจกิายน

วันสรางสขุภาพแหงชาติ ตรงกบัวันที ่ 27 พฤศจิกายน

วันสำคัญอืน่ ๆ

วันลอยกระทง คอืวันข้ึน 15 ค่ำ เดือน 12 ซึง่ในปน้ีตรงกับวันที ่2 พฤศจิกายน

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ที ่นร 0508/ว 186 ลงวันที ่22 ตุลาคม 2552
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นวัตกรรม
รอบโลก ทัสสุ

แหลงท่ีมา : http://www.tuvie.com/shakenergy-shake-to-recharge-this-battery/#

http://designcrave.com/2009-09-02/shakenergy-rechargeable-battery-concept-needs-a-shake-to-charge/

ShakEnergy battery

นวัตกรรมรอบโลกฉบับน้ี จะพาไปพบกับแบตเตอร่ีชารจใหมได หลายคนอาจสงสัยวาแบตเตอร่ีชารจใหมไดแปลกอยางไร

เพราะปจจุบันก็มีแบตเตอร่ีลักษณะดังกลาวอยูแลว อีกทั้งยังมีมากมายหลายยี่หอใหเลือกใช แตเปนที่ทราบกันดีอยูแลววา

แบตเตอร่ีชารจใหมไดน้ัน เปนการนำกลับมาใชใหมดวยการอัดกระแสไฟฟาผานเครื่องชารจแบตเตอร่ี ซึ่งหากไมมีเคร่ืองชารจ

ก็จะไมสามารถอัดกระแสไฟได ทั้งน้ี เพื่อเพ่ิมความสะดวกสบายในการนำแบตเตอร่ีมาใชใหม จึงไดมีผูคิดคนแบตเตอร่ี

ที่สามารถนำกลับมาใชใหมไดโดยไมตองผานการชารจไฟ ซึ่งในที่น้ีจะขอเรียกวา ShakEnergy battery

ShakEnergy battery มีรูปรางหนาตาเหมือนแบตเตอร่ีทั่วไปที่นำกลับมาใชใหมได แตที่พิเศษเหนือกวาแบตเตอร่ีชารจใหม

ไดทั่วไป คือ สามารถชารจไฟไดจากการส่ันแบตเตอร่ี โดยเม่ือผูใชเขยาตัวแบตเตอร่ี จะเปนการอัดกระแสไฟฟาใหแกแบตเตอร่ี

ดังกลาว ซึ่งกระแสไฟฟาน้ันเกิดจากการเคลื่อนท่ีของแมเหล็กที่อยูภายในแบตเตอร่ี ทั้งนี้ ปริมาณกระแสไฟฟาที่เกิดขึ้น

จะมีประมาณคร่ึงหนึ่งของแบตเตอร่ีขนาด AA ซึ่งนอกจากคุณสมบัติพิเศษดังกลาวแลว ShakEnergy battery ยังสามารถ

ชารจไฟผานเคร่ืองชารจปกติไดดวย นับวาเปนแบตเตอร่ีที่มีคุณสมบัติเหนือกวาแบตเตอร่ีชนิดอ่ืน ๆ มาก

ShakEnergy battery เปนอุปกรณที่เขามาชวยทำใหผูที่ตองใชแบตเตอร่ีเปนประจำมีความสะดวกสบายมากข้ึน ซึ่งแมวา

การชารจไฟฟาเขาไปจะไมเต็มที่เทากับแบตเตอร่ีกอนใหม แตก็เปนการแกปญหาเฉพาะหนาได เพราะหากไปในสถานท่ี

ซึ่งไมมีไฟฟาหรือเกิดไฟดับโดยไมคาดคิด ก็จะสามารถชารจแบตเตอร่ีและนำไปใชกับอุปกรณไฟฟาได
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ความสมัพนัธระหวางประเทศ

เร่ืองเลา
ชาวอาลักษณ อาลักษณหญิง

1 http://encyclopedia.jrank.org/EUD_FAT/EXEQUATUR.html สบืคนเมือ่ 20 ตุลาคม 2552

การแตงตั้ งกงสุลไทยประจำตางประเทศจะตองมี

เอกสารสำคัญประกอบ คือ “สัญญาบัตรตราต้ัง” ดังไดอธิบาย

รายละเอียดไวในตอนท่ีแลว สวนการแตงตั้งกงสุลตางประเทศ

ประจำประเทศไทย จะตองมีเอกสารสำคัญดวยเชนกัน เรียกวา

“อนุมัติบัตร”

อนุมัติบัตร (Exequatur) ตามความหมายของศัพท

ดานรัฐศาสตรที่ราชบัณฑิตยสถานไดบัญญัติไว หมายถึง

ใหปฏบัิติหนาทีก่งสลุ และความหมายดานนิติศาสตร หมายถงึรบัรอง

เปนกงสุล และจากคำอธิบายใน Encyclopedia Britannica,

Eleventh Edition ไดอธิบายความหมายของอนุมัติบัตรไววา

เปนเอกสารท่ีประมุขของประเทศออกใหแกกงสุลตางประเทศ

ที่ไดรับแตงต้ังใหมาประจำประเทศของตน เพื่อรับรองการแตงต้ัง

และเอกสิทธขิองกงสลุน้ัน (Exequatur is a patent which a head

of state issues to a foreign consul which guarantees the

consul’s rights and privileges of the office and ensures

recognition in the state to which the consul is appointed to

exercise such powers.)
1

ในดานความสัมพนัธระหวางประเทศน้ัน อนุมติับัตร คอื

เอกสารแจงการอนุมัติและรับรองใหบุคคลซ่ึงไดรับการแตงต้ัง

จากรัฐบาลของประเทศหนึ่ง (ประเทศผูสง) ใหดำรงตำแหนง

กงสุลประจำประเทศหน่ึง (ประเทศผูรับ) เขาทำการตามหนาที่

ในตำแหนงไดหลังจากที่รัฐบาลของประเทศผูสงไดมีสัญญาบัตร

ตราต้ังบุคคลผู น้ันแลว และใหมีเอกสิทธิ ความยกเวนและ

ความคุมกันทั้งปวงอันจะมีในตำแหนงนั้น โดยบุคคลดังกลาวจะ

ปฏิบัติหนาที่ไดตองไดรับอนุมัติบัตรรับรองการดำรงตำแหนง

ดังกลาวจากรัฐผูรับ

ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทาง

กงสลุ พ.ศ. 2506 ขอ 12 ไดอธิบายถึงความสำคญัของอนุมติับัตร

ไววา หวัหนาสถานทีท่ำการทางกงสลุ (Heads of Consular Posts)

จะเขาปฏิบัติหนาที่ของตนไดโดยอนุมัติจากรัฐผูรับ เรียกวา

“อนุมัติบัตร” ไมวาการใหอนุมัติน้ีจะเปนไปในรูปใดก็ตาม

รัฐซึง่ปฏเิสธไมใหอนุมติับัตร ไมมพีนัธะท่ีจะตองใหเหตผุลในการ

ปฏิเสธแกรัฐผูสง หัวหนาสถานที่ทำการทางกงสุลจะไมเขารับ

หนาที่ของตนจนกวาจะไดรับอนุมัติบัตรแลว และในขอ 13

กำหนดใหหัวหนาสถานท่ีทำการทางกงสุลอาจเขาปฏิบัติหนาที่

ของตนไดเปนการเฉพาะกาล (Provisional Admission)

ในระหวางที่รอรับอนุมัติบัตร

ตามราชประเพณี (ตอ)
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ดั ง เชนขอความตอนหน่ึงของสัญญาบัตรตรา ต้ัง

กงสุลไทยประจำตางประเทศจะระบุวา “…เราขอใหเอกอัคร-

ราชทูตไทยประจำ…(ชื่ อประเทศผู รั บ)…จงรับรอง…

(ชื่อผูไดรับแตงตั้งเปนกงสุลไทยประจำตางประเทศ)…

ในตำแหนงที่กลาวขางตน และขอใหชวยขออนุมัติบัตรจาก…

(ประมุขของประเทศผูรับ)…เพ่ือใหปฏิบัติการงานไดโดย

ปลอดอุปสรรคและไมมีขอขัดขวางกีดกันอยางใด”

ตัวอยางเชน เมื่อประเทศไทยจะแตงตั้ งบุคคลให

ดำรงตำแหนงกงสุลไทยประจำตางประเทศ ประเทศไทยจะตอง

จัดทำสัญญาบัตรตราต้ังบุคคลดังกลาวใหไปดำรงตำแหนงกงสุล

ประจำประเทศน้ัน และบุคคลดังกลาวจะสามารถปฏิบัติหนาที่

ไดโดยอนุมัติจากรัฐบาลประเทศน้ัน โดยรัฐบาลของประเทศน้ัน

ตองออกอนุมัติบัตรรับรองบุคคลดังกลาว ในทำนองเดียวกัน

เมือ่ประเทศหน่ึงตองการจะแตงต้ังบุคคลของชาติตนมาดำรงตำแหนง

กงสุลประจำประเทศไทย ประเทศนั้นก็ตองจัดทำสัญญาบัตร

ตราต้ังบุคคลดังกลาวใหมาดำรงตำแหนงกงสลุประจำประเทศไทย

และรัฐบาลไทยตองออกอนุมัติบัตรรับรองบุคคลดังกลาวดวย

จึงจะสามารถปฏิบัติหนาที่ได

การดำเ นินการดังกล าว เปนหลักสากลที่ ป ฏิ บั ติ

สืบเน่ืองกันมา ดังเชนเมื่อสาธารณรัฐฝรั่งเศสไดแตงตั้งนาย

Charles de Ferry de Fontnouvelle ใหไปดำรงตำแหนงกงสลุใหญ

สาธารณรัฐฝรัง่เศสประจำนครนวิยอรก สหรฐัอเมรกิา เม่ือ พ.ศ.

2481 (ค.ศ. 1938) ประธานาธิบดี Franklin D. Roosevelt ได

ลงนามในอนุมติัรับรองการแตงต้ังบคุคลดังกลาว และประทับตรา

ประเทศ
2
 (the Great Seal of the United States) ไวใน

เอกสารดังกลาวดวย

ขอความในอนุมัติบัตรรับรองกงสุลตางประเทศประจำ

ประเทศไทยเขียนดวยลายมืออาลักษณ และมีรูปแบบและขนาด

เชนเดียวกันกับสัญญาบัตรตราต้ังกงสุลประจำตางประเทศ

ตางกันที่รายละเอียดของขอความแสดงฐานะและขอบเขตอำนาจ

เทาน้ัน อนุมัติบัตรมี 2 แบบ คือ แบบที่ทูลเกลาฯ ถวายทรงลง

พระปรมาภิไธย และแบบท่ีพระราชทานพระบรมราชานุมัติให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนผูลงนาม

การลงนามในอนุมัติบัตรตามธรรมเนียมปฏิบัติน้ัน

กรณีที่ประเทศผูสงจัดทำสัญญาบัตรตราต้ังกงสุลมาประจำ

ประเทศไทยลงนามโดยประมุขของประเทศ รัฐบาลไทยจะออก

อนุมัติบัตรรับรองการแตงตั้งบุคคลดังกลาวโดยทูลเกลาฯ

ถวายทรงลงพระปรมาภิไธยและเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม

รับสนองพระบรมราชโองการ แตหากสัญญาบัตรตราต้ังกงสุล

ลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของประเทศ

ผสูง รัฐบาลไทยจะออกอนุมติับัตรรับรองโดยนำความกราบบังคมทลู

พระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุมัติใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศของไทยเปนผลูงนามในอนุมติับัตรรับรอง

ดังกลาว

2
รัฐบาลสหรัฐอเมรกิาไดยกเลกิการใชตราน้ีเมือ่ พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971)

อนุมัติรับรองกงสุลใหญสาธารณรัฐฝร่ังเศส

ประจำนครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา

The Great Seal of the United States

ดานหนา

ดานหลัง
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ฉบับที่ทรงลงพระปรมาภิไธยจะข้ึนตนวา “สมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแหงประเทศไทย

ขอประกาศแกผูที่จะไดเห็นอนุมัติบัตรฉบับน้ีวา …” และ

ลงทายอนุมติับัตรมีขอความวา “หนังสอืนีท้ำทีก่รุงเทพมหานคร

ณ วันท่ี .. เดอืน … พุทธศกัราช .... เปนปที ่.. ในรชักาลปจจบัุน”

สวนฉบับที่พระราชทานพระบรมราชานุมัติใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศลงนามขึ้นตนวา “ดวยทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

ผูลงนามในทายอนุมัติบัตรน้ี ประกาศใหทราบวา...” และ

ลงทายอนุมั ติ บัตรวา “กรุงเทพมหานคร วันท่ี..เดือน...

พุทธศักราช....” เฉพาะอนุมัติบัตรที่ทรงลงพระปรมาภิไธยและ

นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ จะตอง

ประทับพระราชลัญจกรพระครุฑพาหกำกับพระปรมาภิไธยดวย

จึงจะถือวาสมบูรณเชนเดียวกับสัญญาบัตรตราต้ังกงสุล และซอง

ที่ใสอนุมัติบัตรจะมีลักษณะเชนเดียวกับซองสัญญาบัตรตราต้ัง

โดยเขียนหนาซองวา “อนุมัติบัตรรับรอง…(ชื่อ–ชื่อสกุล)…เปน

กงสุล (อาชีพ)/กงสุล (กิตติมศักด์ิ)…(ประเทศผูสง)…

ประจำประเทศไทย”

ทัง้นี ้การจดัทำเอกสารดงักลาวรวมท้ังขัน้ตอนการเสนอ

เพื่อลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและการจัดสงให

หน วยงานท่ี เกี่ ยวของจะตอง จัดทำด วยความระมัดระ วัง

เนื่องจากเปนเอกสารสำคัญในนามประมุขของประเทศ
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ทอง
ตางแดน JK Polak

สมาพันธรัฐสวิส

ทองตางแดนฉบับน้ีพาบินลัดฟาไปยังประเทศสวิตเซอรแลนด ประเทศท่ีไดช่ือวามีความเปนกลางทางการเมือง

และสนับสนุนแนวคิดการสรางความรวมมือระหวางประเทศอยางเต็มที่ ดังจะเห็นไดจากสวิตเซอรแลนดไดรับเลือกใหเปน

ที่ต้ังขององคกรระหวางประเทศหลายแหง

สมาพันธรัฐสวิสหรือสวิตเซอรแลนดต้ังอยูกลางทวีปยุโรป โดยเปนประเทศท่ีไมมีทางออกทะเล และถูกลอมรอบดวย

เทอืกเขาแอลป ทศิเหนอืติดกบัประเทศเยอรมน ีทศิตะวันออกติดกบัประเทศออสเตรยีและประเทศลคิเตนสไตน ทศิใตติดกบัประเทศ

อิตาลี และทิศตะวันตกติดกับประเทศฝร่ังเศส การท่ีมีภูมิประเทศลอมรอบดวยภูเขาเปนปจจัยหน่ึงที่ทำใหสภาพภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสูงของพ้ืนที่ ต้ังแตภูมิอากาศแบบเทือกเขาแอลปจนถึงแบบเมดิเตอรเรเนียน ฤดูหนาวจะมีอากาศ

หนาวจัดและอากาศหนาว มีฝน และหิมะ ในขณะท่ีฤดูรอนอากาศอบอุน เย็นช้ืน มีฝนบางคร้ัง สวนทางตอนใตของประเทศ

มกัจะมีฝนชุก

ประเทศสวิตเซอรแลนดมีประชากรประมาณ 7.6 ลานคน เปนชาวสวิสเยอรมันรอยละ 65 สวิสฝร่ังเศสรอยละ 18

สวิสอิตาเลียนรอยละ 10 โรมานช (Romansch) รอยละ 1 และอ่ืน ๆ รอยละ 6 ซึ่งความหลากหลายของเช้ือชาติน้ีเองทำให

สวิตเซอรแลนดมีภาษาราชการถึง 4 ภาษา คือ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝร่ังเศส ภาษาอิตาเลียน และภาษาโรมานช

สำหรับประเด็นการนับถือศาสนาประชาชนชาวสวิสรอยละ 48 นับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาธอลิก รอยละ 44

นับถือนิกายโปรเตสแตนท และรอยละ 8 นับถือศาสนาอ่ืน ๆ หรือไมไดนับถือศาสนา

ต้ังแต ค.ศ.1848 สวิตเซอรแลนดไดใชระบบการปกครองประชาธิปไตยแบบรัฐสภา แตมีลักษณะเปนสมาพันธรัฐ

(Confederation) เนือ่งจากมกีารรวมตัวของมณฑลหรือ Canton ตาง ๆ อยภูายใตรัฐบาลกลางจำนวน 26 มณฑล และในจำนวนน้ี

3 มณฑลถูกแบงออกเปนกึ่งมณฑล (half-canton) 6 แหง ซึ่งแตละ Canton มีรัฐธรรมนูญและผูปกครองมณฑลของตนเอง

โดยมีอิสระจากการบริหารราชการของสวนกลาง ในการบริหารราชการสวนกลาง อำนาจบริหารจะอยูที่คณะรัฐมนตรีเรียกวา
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the Federal Council ซึง่มสีมาชิกเรยีกวา Federal Councillor (มนตรีแหงสมาพันธ) ทัง้หมด 7 คน ทำหนาทีค่วบคุมการบริหารงาน

ในหนวยงานระดับกระทรวง 7 แหง โดยมนตรีแหงสมาพนัธจะไดรับการแตงตัง้จากรฐัสภาแหงสมาพนัธและมีวาระการดำรงตำแหนง

4 ป และในจำนวนมนตรีแหงสมาพันธทั้ง 7 คน จะไดรับเลือกจากรัฐสภาแหงสมาพันธผลัดเปล่ียนกันคร้ังละหน่ึงคน

เพื่อดำรงตำแหนงประธานาธิบดีซึ่งมีวาระการดำรงตำแหนง 1 ป โดยมีสถานะเปน “the first among equals” ซึ่งแตกตางจาก

ระบบประธานาธิบดีทั่วไป ดังนั้น ประธานาธิบดีสวิสจึงไมมีการเยือนตางประเทศในฐานะ State Visit

อำนาจนติิบัญญัติของสมาพนัธรัฐสวสิอยทูีรั่ฐสภาแหงสมาพนัธ (Federal Assembly) ซึง่ประกอบดวยสภาแหงชาติ (National

Council) และสภาแหงรัฐ (Council of States) ซึง่ทัง้สองสภาจะรวมกันทำงานและมอีำนาจหนาทีเ่ชนเดียวกัน โดย National Council

ไดรับเลือกต้ังจากประชาชนโดยตรงมีจำนวน 200 คน แตละ Canton จะมีจำนวนผูแทนของตนมากนอยตามจำนวนประชากร

(ปจจบัุนใชอัตราสวน 1:34,000) แตอยางนอยทีส่ดุ แตละ Canton จะมผีแูทน 1 คน และ สมาชกิสภาแหงรฐัม ี46 คน เปนผแูทน

จากมณฑลละ 2 คน จาก 20 มณฑล และ 1 คนจากก่ึงมณฑล 6 แหง โดยสมาชิกทั้งสองสภาอยูในตำแหนงวาระละ 4 ป ทั้งนี้

การดำเนนิงานท่ีสำคญัของรัฐสภาแหงสมาพนัธ จะดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมาธิการถาวร (standing committees) ดานตาง ๆ

อาทิ การคลัง การตางประเทศ เศรษฐกจิ วิทยาศาสตรและการวิจยั การทหาร สขุภาพและส่ิงแวดลอม การคมนาคม และพลังงาน

สภาแหงรฐั

 46 คน

 ผแูทนจาก 20 มณฑล มณฑลละ 2 คน

และผแูทนจากก่ึงมณฑล 6 แหง แหงละ 1 คน

สภาแหงชาติ

 200 คน

 ประชาชนเลือกตัง้โดยตรง

รฐัสภาแหงสมาพนัธ

มนตรีแหงสมาพนัธ (7 คน)

ประธานาธบิดี

สลบักนัดำรงตำแหนงคร้ังละ 1 ป
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ดานอำนาจตุลาการ ศาลช้ันตนและศาลช้ันกลางจะเปนศาลของมณฑล โดยใชกฎหมายสมาพันธรวมดวย และประชาชน

เปนผูเลือกต้ังผูพิพากษาโดยตรง แมแตผูพิพากษาสมทบก็อาจเปนบุคคลท่ีประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ที่ไดรับเลือกจากคนในทองถ่ิน

สวนศาลฎีกาแหงสมาพันธ (Federal Supreme Court) มีที่ต้ังอยูที่เมืองโลซานน เพื่อเนนการแบงแยกอำนาจจากรัฐบาลกลาง

ที่กรุงเบิรน ศาลฎีกาเปนท้ังศาลแพงและศาลอาญา ประกอบดวยผูพิพากษาประมาณ 30 คน ที่ไดรับเลือกต้ังจากรัฐสภา

แหงสมาพันธรัฐ

การบริหารราชการแผนดินของสวิตเซอรแลนดคอนขางมีแบบแผนท่ีชัดเจน โดยนับต้ังแต ค.ศ.1959 เปนตนมา

สวิตเซอรแลนดไดปกครองและบริหารโดยพรรคการเมืองหลัก 4 พรรค ไดแก พรรค Radical Democratic Party (RDP) พรรค

Social Democratic Party (SDP) พรรค Christian Democratic People’s Party (CDP) และพรรค Swiss People’s Party (SPP)

ซึ่งเปนธรรมเนียมปฏิบัติวาแตละพรรคจะไดรับจัดสรรตำแหนงมนตรีของสมาพันธพรรคละ 2 คน ยกเวนพรรค SPP จะไดโควตา

เพยีง 1 คน นอกจากน้ัน ผจูะดำรงตำแหนงมนตรีแหงสมาพันธจะมาจาก Canton เดยีวกันเกนิ 1 คนไมได และเปนธรรมเนียมวา

จะตองมีผแูทนจาก 3 Canton หลกั ไดแก Zurich, Berne และ Vaud แหงละ 1 คน ลักษณะพเิศษของระบบประชาธิปไตยแบบสวิสคอื

อำนาจสูงสุดในทางนิติบัญญัติมิไดอยูที่สภาแตอยูที่ประชาชนโดยตรง เพราะตามรัฐธรรมนูญประชาชนมีสิทธิในการ

ออกเสียงประชามติ (referendum) และการริเริ่ม (initiative) กลาวคือ กฎหมายทุกฉบับที่ผานสภาแหงสมาพันธแลว จะยังไมมีผล

บังคบัใชเปนกฎหมาย จะตองรอใหครบ 90 วันเสยีกอน ในระหวางน้ันประชาชนจะมีสทิธคิดัคานโดยจะตองเขาช่ือรวมกนัไมนอยกวา

50,000 คน เพื่อใหมีการออกเสียงประชามติ สวนอำนาจในการริเริ่มของประชาชนจะสามารถใชในการแกไขรัฐธรรมนูญ

โดยประชาชนตองเขาช่ือรวมกันไมนอยกวา 100,000 คน เพือ่ใหประชาชนท้ังประเทศลงประชามติ

ที่มา http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=243

http://th.wikipedia.org/

ทำไมสวติเซอรแลนดถึงไดชือ่วาเปนประเทศทีม่คีวามเปนกลาง

ช่ือเสียงดานความเปนกลางน้ีไดมาจากบทบาทของสวิตเซอรแลนดในสมัยสงครามโลกคร้ังที่

1 และ 2 โดยสวิตเซอรแลนดไมไดสงทหารเพื่อเขารวมรบกับฝายใด และยังสงสภากาชาดเขาไป

ใหความชวยเหลือแกประเทศท้ังสองฝายดวย
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องคความรู

* สรุปรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาเชิงเปรียบเทียบองคประกอบและกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี

ต้ังแตรัฐบาลนายธานินทร กรยัวิเชยีร ถงึรัฐบาลพลเอก สรุยุทธ จลุานนท. สำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตร,ี 2551

 การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีโดยผานคณะกรรมการ

รัฐมนตรี

การมีคณะกรรมการรัฐมนตรี (cabinet committee)

ยอมเปนประโยชนตอคณะรัฐมนตรี เพราะคณะกรรมการมิใช

ผูตัดสินใจแทนคณะรัฐมนตรีจึงไมมีปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับ

อำนาจหนาท่ีแตสามารถพิจารณาใหความเหน็เกีย่วกับเร่ืองตาง ๆ

ในทางท่ีลึกและละเอียดรอบคอบไดมากกวาคณะรัฐมนตรี เพราะ

มีเวลาในการพิจารณามาก ผูพิจารณามีจำนวนนอยกวาและ

สามารถใชกระบวนการปกติทีไ่มอาจทำในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีได

เชน การรับฟงความเห็นจากประชาชนผูมีสวนไดเสีย การรับฟง

ความเห็นจากวงวิชาการท่ีเปนกลาง

คณะกรรมการรัฐมนตรีทีม่ใีนประเทศตาง ๆ  ไมวาจะเปน

อังกฤษ นิวซีแลนด ออสเตรเลีย มาเลเซีย หรือสิงคโปรก็ตาม

จะแตกตางกันในเร่ืององคประกอบของคณะกรรมการและอำนาจ

หนาท่ีตลอดจนกระบวนการในการพิจารณา บางประเทศ เชน

องคความรูฉบับเดือนพฤศจิกายนน้ีเปนเน้ือหาตอนจบของรูปแบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีอีก 2 รูปแบบ ไดแก

การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีโดยผานคณะกรรมการรัฐมนตรี และการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีเต็มคณะ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

รปูแบบการตดัสนิใจของคณะรฐัมนตรี *
(ตอนจบ)

นิวซีแลนดคณะกรรมการรัฐมนตรีจะมีลักษณะเปนคณะกรรมการ

กลั่นกรอง โดยในประเทศใหญองคประกอบของคณะกรรมการ

รัฐมนตรีจะประกอบดวยรัฐมนตรีจากกระทรวงที่ เกี่ยวของ

แตสำหรบัประเทศสิงคโปรซึง่เปนประเทศเล็กและจำนวนรัฐมนตรี

มไีมมากการกลัน่กรองจงึมใีนรูปของคณะกรรมการระดบักระทรวง

สำหรบัคณะกรรมการรฐัมนตรขีองไทยอยใูนรูปของคณะกรรมการ

กลัน่กรอง (screening committee) มอีำนาจหนาทีต่รวจสอบและ

กลั่นกรองเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรีชุดใหญเทาน้ัน

รูปแบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีสำหรับประเทศไทย

จดักลมุได 3 รปูแบบ คือ (1) การตัดสนิใจของคณะรัฐมนตรี

โดยมอบอำนาจใหมีผูตัดสินใจแทน (2) การตัดสินใจของ

คณะรัฐมนตรีโดยผานคณะกรรมการรัฐมนตรี และ (3)

การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีเต็มคณะ
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ผูดำรงตำแหนงประธาน

จำนวนและประเภท

ของคณะกรรมการ
ขอสังเกตอำนาจหนาที่

สมยัรฐับาล

(คณะท่ี)

คณะกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีของไทยต้ังแตสมยัรัฐบาล

พลเอก เปรม ตณิสูลานนท ถึงสมยัรัฐบาลพลเอก สรุยุทธ จลุานนท (พ.ศ. 2523-พ.ศ.2551)

นายธานินทร

กรัยวิเชยีร (39)

พล.อ. เกรยีงศักดิ์

ชมะนันทน (40)

พล.อ. เกรยีงศักดิ์

ชมะนันทน (41)

พล.อ. เปรม

ติณสลูานนท (42)

พล.อ. เปรม

ติณสลูานนท (43)

พล.อ. เปรม

ติณสลูานนท (44)

พล.ต. ชาติชาย

ชุณหะวัน (45)

พล.อ. ชาติชาย

ชุณหะวนั (46)

                  -

                  -

                  -

1. คณะกรรมการเร่ืองเสนอ

คณะรัฐมนตรี

2. คณะกรรมการรัฐมนตรี

ฝายเศรษฐกิจ

คณะกรรมการรัฐมนตรี

ฝายเศรษฐกิจ

1. คณะกรรมการเร่ืองเสนอ

คณะรัฐมนตรี

2. คณะกรรมการรัฐมนตรี

ฝายเศรษฐกิจ

1. คณะกรรมการรัฐมนตรี

ฝายเศรษฐกิจ

2. คณะกรรมการรัฐมนตรี

ฝายสังคม

1. คณะกรรมการรัฐมนตรี

ฝายเศรษฐกิจ

2. คณะกรรมการรัฐมนตรี

ฝายสังคม

                 -

                 -

                 -

1. รองนายกรัฐมนตรี

เปนประธาน

2. นายกรัฐมนตรี

เปนประธาน

นายกรัฐมนตรี

เปนประธาน

1. รองนายกรัฐมนตรี

เปนประธาน

2. นายกรัฐมนตรี

เปนประธาน

1. นายกรัฐมนตรี

เปนประธาน

2. นายกรัฐมนตรี

เปนประธาน

1. นายกรัฐมนตรี

เปนประธาน

2. นายกรัฐมนตรี

เปนประธาน

                  -

                  -

                  -

1. กลั่นกรองจำนวนเรื่อง

2. กลั่นกรองเรื่องเศรษฐกิจ

กลั่นกรองเรื่องเศรษฐกิจ

1. กลั่นกรองจำนวนเรื่อง

2. กลั่นกรองเรื่องเศรษฐกิจ

1. กลั่นกรองเรื่องเศรษฐกิจ

2. กลั่นกรองเร่ืองสังคม

1. กลั่นกรองเรื่องเศรษฐกิจ

2. กลั่นกรองเร่ืองสังคม

เริม่ใชมตคิณะรัฐมนตรี

13 ธ.ค. 2520 มอบให

นายกรัฐมนตรี,

รองนายกรัฐมนตรี

พิจารณาอนุมัติเห็นชอบ

เรื่องที่ไมใชนโยบาย

แทนคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีของไทยมีขึ้นเปนคร้ังแรกในสมัยรัฐบาลของพลเอก เปรม ติณสูลานนท

และมีทกุสมยัหลงัจากน้ันเปนตนมา แตจำนวนคณะกรรมการกลัน่กรอง การเรียกช่ือ องคประกอบ และอำนาจหนาทีแ่ตกตางกนับาง
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สมยัรฐับาล

(คณะท่ี)
ผูดำรงตำแหนงประธาน

จำนวนและประเภท

ของคณะกรรมการ
ขอสังเกตอำนาจหนาที่

นายอานันท

ปนยารชุน (47)

พล.อ. สจุนิดา

คราประยูร (48)

นายอานันท

ปนยารชุน (49)

นายชวน

หลีกภัย(50)

นายบรรหาร

ศลิปอาชา (51)

พล.อ. ชวลิต

ยงใจยุทธ (52)

นายชวน

หลกีภยั (53)

1. คณะกรรมการกล่ันกรอง

งานฝายเศรษฐกิจ

2. คณะกรรมการกล่ันกรอง

งานฝายความมั่นคงและ

การตางประเทศ

3. คณะกรรมการกล่ันกรอง

งานฝายสังคมและ

กฎหมาย

1. คณะกรรมการรัฐมนตรี

ฝายเศรษฐกิจ

2. คณะกรรมการรัฐมนตรี

ฝายสังคม

                  -

1. คณะกรรมการรัฐมนตรี

ฝายเศรษฐกิจ

2. คณะกรรมการรัฐมนตรี

ฝายสังคม

1. คณะกรรมการรัฐมนตรี

ฝายเศรษฐกิจ

2. คณะกรรมการรัฐมนตรี

ฝายสังคม

1. คณะกรรมการกล่ันกรอง

ฝายเศรษฐกิจ

2. คณะกรรมการกล่ันกรอง

ฝายสังคม

1. คณะกรรมการรัฐมนตรี

วาดวยนโยบายเศรษฐกิจ

2. คณะกรรมการรัฐมนตรี

ฝายเศรษฐกิจ

3. คณะกรรมการรัฐมนตรี

ฝายสังคม

1. รองนายกรัฐมนตรี

เปนประธาน

2. รองนายกรัฐมนตรี

เปนประธาน

3. รองนายกรัฐมนตรี

เปนประธาน

1. นายกรัฐมนตรี

เปนประธาน

2. นายกรัฐมนตรี

เปนประธาน

                -

1. นายกรัฐมนตรี

เปนประธาน

2. นายกรัฐมนตรี

เปนประธาน

1. นายกรัฐมนตรี

เปนประธาน

2. นายกรัฐมนตรี

เปนประธาน

1. รองนายกรัฐมนตรี

เปนประธาน

2. รองนายกรัฐมนตรี

เปนประธาน

1. นายกรัฐมนตรี

เปนประธาน

2. นายกรัฐมนตรีหรือ

รองนายกรัฐมนตรี

เปนประธาน

3. นายกรัฐมนตรีหรือ

รองนายกรัฐมนตรี

เปนประธาน

1. กลั่นกรองเรื่องเศรษฐกิจ

2. กลั่นกรองเรื่อง

ความม่ันคงและ

การตางประเทศ

3. กลั่นกรองเร่ืองสังคม

และกฎหมาย

1. กลั่นกรองเรื่องเศรษฐกิจ

2. กลั่นกรองเร่ืองสังคม

                 -

1. กลั่นกรองเรื่องเศรษฐกิจ

2. กลั่นกรองเร่ืองสังคม

1. กลั่นกรองเรื่องเศรษฐกิจ

2. กลั่นกรองเร่ืองสังคม

1. กลั่นกรองเรื่องเศรษฐกิจ

2. กลั่นกรองเร่ืองสังคม

1. กำหนดนโยบายเศรษฐกิจ

2. กลั่นกรองเรื่องเศรษฐกิจ

3. กลั่นกรองเร่ืองสังคม
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สมยัรฐับาล

(คณะท่ี)
ผูดำรงตำแหนงประธาน

จำนวนและประเภท

ของคณะกรรมการ
ขอสังเกตอำนาจหนาที่

พ.ต.ท. ทกัษณิ

ชินวัตร (54)

พ.ต.ท. ทกัษณิ

ชินวัตร (55)

พล.อ. สรุยทุธ

จลุานนท (56)

คณะกรรมการกล่ันกรอง

เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะท่ี 1 - คณะท่ี 8

คณะกรรมการกล่ันกรอง

เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะที ่1- คณะที ่7

1. คณะกรรมการกล่ันกรอง

เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะท่ี 1 - คณะท่ี 2

2. คณะกรรมการกล่ันกรอง

เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะท่ี 3

รองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับ

มอบอำนาจกำกับดูแลงาน

แตละดานเปนประธาน

รองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับ

มอบอำนาจกำกับดูแลงาน

แตละดานเปนประธาน

1. รองนายกรัฐมนตรี

ที่ไดรับมอบอำนาจ

กำกับดูแลงานแตละดาน

เปนประธาน

2. รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ

เปนประธาน

แตละคณะกล่ันกรองเร่ือง

ตามฝายท่ีรับผิดชอบ

แตละคณะกล่ันกรองเร่ือง

ตามฝายที่รับผิดชอบ

แตละคณะกล่ันกรองเร่ือง

ตามงานที่รับผิดชอบ

การกำหนดใหคณะใด

รับผิดชอบฝายใด

ขึ้นอยูกับจำนวน

รองนายกรัฐมนตรีและ

ภารกิจงานของกระทรวง

ที่รองนายกรัฐมนตรี

ไดรับมอบอำนาจให

กำกับดูแล

การกำหนดใหคณะใด

รับผิดชอบฝายใด

ขึ้นอยูกับจำนวน

รองนายกรัฐมนตรีและ

ภารกิจงานของกระทรวง

ที่รองนายกรัฐมนตรี

ไดรับมอบอำนาจให

กำกับดูแล

โดยสรุป การตัดสินใจโดยผานทางคณะกรรมการรัฐมนตรีมิใชการมอบอำนาจใหตัดสินใจเด็ดขาด แตเปนการมอบหมาย

ใหเปนผูชวยตรวจสอบกล่ันกรองเทาน้ัน

 การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีเต็มคณะ

สำหรบัประเทศไทย คณะรัฐมนตรปีระกอบดวย นายกรฐัมนตรแีละรัฐมนตรทีกุคน ไมวาจะมีช่ือเรียกวา รองนายกรฐัมนตรี

รัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง รัฐมนตรีสัง่ราชการ หรอืรัฐมนตรี โดยในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี

ทำหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม อาศัยเสียงขางมากเปนมติที่ประชุม รัฐมนตรีทุกคนตางมีคะแนนเสียงคนละหน่ึงเสียงเทากัน

มติของท่ีประชุมมีผลผูกพันรัฐมนตรีทุกคน

ฉบับหนาจะเร่ิมเนื้อหาเร่ืองใหม กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี โปรดติดตามอาน
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พฤศจกิายน 2552

อา.  จ.  อ. พ. พฤ.  ศ.  ส.

* ทีม่า : ปฏิทนิหลวง พทุธศกัราช 2552

ปฏิทิน
ตางประเทศ*

• 1 พ.ย. วันปฏิวัติสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนแอลจีเรยี (ค.ศ. 1954)

• 1 พ.ย. วันเอกราชแอนติกาแอนดบารบูดา (ค.ศ. 1980)

• 3 พ.ย. วันเอกราชสาธารณรัฐปานามา (ค.ศ. 1903)

• 9 พ.ย. วันเอกราชราชอาณาจักรกมัพชูา (ค.ศ. 1953)

• 11 พ.ย. วันชาติสาธารณรัฐแองโกลา (ค.ศ. 1975)

• 18 พ.ย. วันเอกราชสาธารณรัฐลัตเวีย (ค.ศ. 1918)

• 18 พ.ย. วันชาติรัฐสลุตานโอมาน (ค.ศ. 1940)

• 19 พ.ย. วันชาติราชรัฐโมนาโก (ค.ศ. 1857)

• 22 พ.ย. วันชาติสาธารณรัฐเลบานอน (ค.ศ. 1943)

• 25 พ.ย. วันชาติบอสเนียและเฮอรเซโกวนีา (ค.ศ. 1943)

• 25 พ.ย. วันเอกราชสาธารณรัฐซริูนาเม (ค.ศ. 1975)

• 28 พ.ย. วันเอกราชสาธารณรัฐแอลเบเนีย (ค.ศ. 1912)

• 28 พ.ย. วันเอกราชสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนยี (ค.ศ. 1960)

• 30 พ.ย. วันชาติบารเบโดส (ค.ศ. 1966)

ร ูรกั
ภาษาไทย

คดัลอกจากหนังสอื ร ูรัก ภาษาไทย เลม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยราชบัณฑิตยสถาน

ศรศิลปไมกินกัน

ในท่ีน้ี ศลิป หมายถึง คนัธนู สวน ศร คอื ลูกธนู

ศรศิลปไมกินกัน หมายความวา ลูกธนูที่แตละฝาย

ยิงใสกันน้ันไมสามารถทำอันตรายกันได ขอความน้ี

ปรากฏในวรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิตอนท่ีพระราม

ตอสูกับพระมงกุฎซึ่งเปนลูก โดยที่ไมรูวาเปนพอลูกกัน

พระรามแผลงศรเพ่ือสังหารพระมงกุฎ แตศรน้ัน

กลับกลายเปนอาหารทิพยตกลงหน าพระมง กุฎ

และเม่ือพระมงกุฎแผลงศรไปยังพระราม ศรก็กลายเปน

ขาวตอกดอกไมแสดงความเคารพพระราม สำนวนน้ี

แตเดิมจึงหมายความวาทำรายกันไมได แตตอมา

กลายความหมายไป หมายถึง การทีค่น 2 ฝายไมถกูกนั

ไมลงรอยกัน
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เรือ่งเสรจ็ที ่335/2550

บันทึกสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา

เรือ่ง ผมูอีำนาจออกคำสัง่ใหชดใชคาสนิไหมทดแทนตามพระราชบญัญัติ

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที ่พ.ศ. 2539 : กรณีผวูาราชการจงัหวัดเปนผแูตงตัง้

คณะกรรมการสอบขอเทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิของเจาหนาทีท่ีท่ำละเมดิตอเทศบาลตำบล

สำนักงานเทศบาลตำบลตนเปาไดมีหนังสือ ที่ ชม 63301/135 ลงวันที่ 30 มกราคม 2550 ถึงสำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือเกี่ยวกับการออกคำส่ังใหเจาหนาที่ผูกระทำละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับเอกสารที่สงมาดวยแลว สรุปขอเท็จจริงไดดังนี้

(1) อนุญาโตตุลาการไดมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 ใหเทศบาลตำบลตนเปาชดใชคาเสียหายที่เกิดจาก

การแกไขงานตามสัญญากอสรางคลองสงน้ำของเทศบาลฯ ใหแกผูรับจางเปนเงินจำนวน 475,000 บาท โดยเทศบาลไดชดใชเงิน

จำนวนดังกลาวใหแก ผูรับจางเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548 ตอมาเทศบาลตำบลตนเปา โดยนายจำนงค เปรมประชา

นายกเทศมนตรีตำบลตนเปาไดมคีำสัง่ ที ่605/2548 ลงวันที ่8 สงิหาคม 2548 และคำสัง่ ที ่825/2548 ลงวันที ่3 ตุลาคม 2548

แตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑ

การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 เพื่อสอบสวนหาผูตองรับผิดชดใชคาเสียหายในกรณีดังกลาว

ซึ่งผลการสอบสวนปรากฏวา นายจำนงคฯ นายกเทศมนตรีฯ เปนผูหนึ่งที่ตองรับผิดดวย

(2) นายจำนงคฯ เห็นวา เมื่อผลการสอบสวนปรากฏวา ตนเปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการทำละเมิด ประกอบกับผูแตงต้ัง

คณะกรรมการฯ จะตองออกคำส่ังใหผูทำละเมิดชดใชคาเสียหายตอไป จึงเปนกรณีที่เจาหนาที่ผูมีอำนาจพิจารณาทางปกครอง

เปนคกูรณเีองซึง่มาตรา 13 (1) แหงพระราชบัญญติัวิธปีฏบัิติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กำหนดวา กรณน้ีีเจาหนาทีจ่ะทำการ

พจิารณาทางปกครองไมได ดังนัน้ นายจำนงคฯ จงึไดดำเนนิการตามมาตรา 14 ประกอบกับมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว

โดยแจงตอผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนผูกำกับดูแลใหมีคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการฯ ขึ้นใหม ซึ่งตอมาผูวาราชการ

จังหวัดเชียงใหมไดมีคำสั่ง ที่ 3474/2548 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2548 แตงตั้งคณะกรรมการฯ ชุดเดิมใหทำการสอบสวนตอไป

และรายงานผลใหจังหวัดทราบ

(3) ตอมาคณะกรรมการฯ ไดรายงานผลการสอบสวนคร้ังเดิมตอผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมซึ่งเปนผูแตงตั้ง

เพื่อพิจารณาส่ังการ ซึ่งผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมพิจารณาแลวเห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการฯ เทศบาลตำบลตนเปา

จึงไดรายงานผลการสอบสวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบตอไปตามขอ 17 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑ

การปฏิบัติเกีย่วกบัความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ ทัง้น้ี กระทรวงการคลังพจิารณาแลว มคีวามเห็นใหเจาหนาทีข่องเทศบาลฯ

ที่มีสวนเกี่ยวของกับการทำละเมิดรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน สวนนายจำนงค เปรมประชา นายกเทศมนตรีฯ ไมตองรับผิด

ทองถ่ิน
ควรรู

ในกรณีทีผ่แูตงตัง้คณะกรรมการสอบขอเทจ็จริงความรับผดิทางละเมิดไมใชหวัหนาหนวยงานของรัฐทีเ่สยีหาย

ใครคือผมูอีำนาจในการออกคำส่ังใหใชคาสินไหมทดแทน
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(4) สำนกังานเทศบาลตำบลตนเปาไดมหีนงัสอื ที ่ชม 63301/1118 ลงวนัที ่8 สงิหาคม 2549 แจงผลการพจิารณาของ

กระทรวงการคลังใหจังหวัดเชียงใหมซึ่งเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการฯ ทราบวาจะเห็นดวยกับความเห็นของกระทรวงการคลัง

หรือไมและใหมีคำสั่งแจงใหผูที่เกี่ยวของทราบตอไปตามนัยขอ 18 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ

เกีย่วกบัความรับผดิทางละเมดิของเจาหนาทีฯ่ อยางไรกดี็ ผวูาราชการจังหวดัเชยีงใหมไดมหีนงัสอื ที ่มท 0827.4/1168 ลงวันที่

29 พฤศจิกายน 2549 ถึงนายอำเภอสันกำแพงใหดำเนินการแจงใหเทศบาลตำบลตนเปาทราบวา จังหวัดเชียงใหมพิจารณาแลว

เห็นวา ตามขอ 18 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เมื่อกระทรวงการคลังไดพิจารณาสำนวนการสอบขอเท็จจริงแลว

ใหผูบังคับบัญชาของหนวยงานน้ันมีคำส่ังตามความเห็นของกระทรวงการคลังและแจงคำสั่งใหผูที่เกี่ยวของทราบ ประกอบกับ

มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ กำหนดใหหนวยงานของรัฐที่เสียหายมีอำนาจออกคำส่ัง

ใหเจาหนาที่ผู เกี่ยวของชำระเงินภายในเวลาท่ีกำหนด จึงใหเทศบาลตำบลตนเปาออกคำส่ังใหเปนไปตามความเห็นของ

กระทรวงการคลังซึ่งตอมานายอำเภอสันกำแพงไดมีหนังสือ ที่ มท 0827.22/38 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2549 แจงใหเทศบาล

ตำบลตนเปาออกคำส่ังใหเจาหนาที่ผูทำละเมิดชดใชเงินตามความเห็นของกระทรวงการคลัง แลวรายงานผลใหจังหวัด

เชียงใหมทราบตอไป

(5) เทศบาลตำบลตนเปาพิจารณาแลวเห็นวา ความเห็นของจังหวัดเชียงใหมที่ใหเทศบาลฯ ออกคำส่ังตามความเห็นของ

กระทรวงการคลังนั้นไมนาจะถูกตอง เน่ืองจากขอ 18 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ กำหนดใหผูแตงตั้งมีคำสั่งตามความเห็น

ของกระทรวงการคลัง แตกรณีที่เปนราชการสวนทองถิ่นใหวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นวาถูกตอง โดยไมจำตองยึดถือตามความเห็น

ของกระทรวงการคลังแตอยางใด เมื่อผูแตงต้ังในกรณีน้ีไดแกผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมจึงตอง

พิจารณาวาจะเห็นชอบดวยกับความเห็นของกระทรวงการคลังหรือไม ซึ่งหากเห็นชอบดวยกับความเห็นของกระทรวงการคลังแลว

ก็ตองออกคำส่ังใหเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของชดใชเงินตอไป หาใชเทศบาลฯ ซึ่งมิใชผูแตงต้ังคณะกรรมการฯ ที่จะตองออกคำส่ัง

แตอยางใดไม เพราะหากกำหนดใหเทศบาลฯ ตองออกคำสัง่ใหเจาหนาทีช่ดใชเงนิ อาจมีปญหาตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ที่กำหนดใหผูรับคำส่ังทางปกครองอุทธรณตอเจาหนาที่ผูทำคำสั่ง ซึ่งเจาหนาที่ผูออกคำส่ังจะตอง

เปนผูพิจารณาทางปกครองมาต้ังแตตน หากกำหนดใหมีการอุทธรณตอเทศบาลฯ ซึ่งมิใชผูพิจารณาทางปกครองมาตั้งแตตน

ก็นาจะเปนการไมถูกตอง

จากขอเท็จจริงและขอกฎหมายขางตน สำนักงานเทศบาลตำบลตนเปาจึงขอหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวา

ความเห็นของจังหวัดเชียงใหมหรือความเห็นของเทศบาลตำบลตนเปานาจะถูกตอง หรือจะมีความเห็นเปนประการอ่ืนใด

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดพิจารณาปญหาดังกลาวโดยมีผูแทนจังหวัดเชียงใหมและผูแทนเทศบาล

ตำบลตนเปาเปนผูช้ีแจงรายละเอียดขอเท็จจริงแลว ไดขอเท็จจริงเพิ่มเติมวา นายจำนงค เปรมประชา นายกเทศมนตรีตำบลตนเปา

ซึ่งถูกสอบสวนในกรณีน้ี ไดพนจากตำแหนงต้ังแตวันที่ 23 สิงหาคม 2549 เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหนงโดย

นายศรีฑูรย ไชยซาววงศ เปนนายกเทศมนตรีตำบลตนเปาในปจจุบัน

สำหรับประเด็นปญหาที่สำนักงานเทศบาลตำบลตนเปาหารือมาน้ัน เห็นวา โดยที่มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติ

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 กำหนดใหหนวยงานของรัฐที่เสียหายจากการทำละเมิดของเจาหนาที่

มีอำนาจออกคำส่ังเรียกใหเจาหนาที่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ผูมีอำนาจออกคำส่ังใหชดใชคาสินไหมทดแทนจึงไดแก

หัวหนาหนวยงานของรัฐที่เสียหาย สวนการท่ีขอ 18 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับ

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 กำหนดใหผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ดำเนินการเพื่อออกคำส่ังใหชดใชคาสินไหมทดแทนนั้น มีประเด็นตองพิจารณาวา ผูแตงตั้งจะมีอำนาจตามกฎหมายที่จะออกคำส่ัง

ใหชดใชคาสินไหมทดแทนหรือไม

ประเด็นน้ี เหน็วา จำตองแยกพจิารณาเปนสองกรณ ี ไดแก

กรณีทีห่น่ึง หากขอเทจ็จริงปรากฏวา ผแูตงตัง้เปนหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเสียหาย ซึ่งเปนกรณีทั่วไปตามขอ 8 ของ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ กรณน้ีีผแูตงต้ังยอมมีอำนาจในฐานะหัวหนาหนวยงานของรัฐทีเ่สยีหายท่ีจะออกคำสัง่ใหชดใชคาสินไหม

ทดแทน ทัง้นี ้ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผดิทางละเมดิของเจาหนาทีฯ่



 ⌫  ⌫   20

สามารถดูขอมูลเพ่ิมเตมิไดที ่ www.krisdika.go.th

กรณีที่สอง หากขอเท็จจริงปรากฏวา ผูแตงต้ังไมใชหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีเสียหายแตเปนบุคคลอ่ืน เชน กรณี

ตามขอ 12 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ที่กำหนดใหผูบังคับบัญชาหรือผูกำกับดูแลหรือผูควบคุมการปฏิบัติงานของ

หัวหนาหนวยงานของรัฐเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการแทนหัวหนาหนวยงานของรัฐ กรณีน้ียอมตองแปลความขอ 18 ของระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรีฯ ในแนวทางที่สอดคลองกับมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ

ซึ่งเปนกฎหมายแมบท โดยแปลความวา การท่ีขอ 18 กำหนดใหผูแตงต้ังดำเนินการเพ่ือออกคำส่ัง ใหชดใชคาสินไหมทดแทนน้ัน

มงุหมายเพียงใหผแูตงต้ังดำเนินการใดๆ เพือ่ใหมกีารออกคำส่ัง ใหชดใชคาสินไหมทดแทนเทาน้ัน สวนผทูีม่อีำนาจออกคำส่ังใหชดใช

คาสินไหมทดแทนตอไปก็ยังคงตองเปนหนวยงานของรัฐที่เสียหาย ทั้งนี้ ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิด

ทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ

กรณีที่หารือมาน้ี ขอเท็จจริงปรากฏวา ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง

ความรับผิดทางละเมิดแทนนายกเทศมนตรีตำบลตนเปาซ่ึงเปนหัวหนาหนวยงานของรัฐที่เสียหาย ดังนั้น เมื่อผูวาราชการ

จงัหวดัเชียงใหมในฐานะผแูตงต้ังไดแจงใหเทศบาลตำบลตนเปาออกคำส่ังใหเจาหนาทีผ่ทูำละเมดิชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเห็น

ของกระทรวงการคลังแลว จึงเปนกรณีที่ผูแตงตั้งไดดำเนินการเพื่อใหมีการออกคำสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามขอ 18

ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ แลว เทศบาลตำบลตนเปาในฐานะหนวยงานของรัฐที่เสียหายจึงมีอำนาจหนาที่ออกคำสั่งให

เจาหนาท่ีชดใชคาสินไหมทดแทนตอไปตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ

โดยนายกเทศมนตรีตำบลตนเปาปจจุบันซ่ึงมิไดเปนผูมีสวนรวมหรือมีสวนเกี่ยวของกับการทำละเมิดยอมมีอำนาจออกคำส่ัง

ใหชดใชคาสินไหมทดแทนโดยไมมีเหตุอันจะทำใหขาดความเปนกลางในการพิจารณาออกคำสั่ง

สวนประเด็นที่เทศบาลตำบลตนเปาอางวา หากกำหนดใหเทศบาลฯ ตองออกคำส่ังใหชดใชคาสินไหมทดแทนแลว

อาจมีปญหาในการพิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพราะเทศบาลฯ

ตองเปนผูพิจารณาอุทธรณทั้งที่มิใชผูพิจารณาทำคำส่ังมาต้ังแตตนน้ัน เห็นวา กรณีที่นายกเทศมนตรีตำบลตนเปาไดพิจารณา

มีคำสั่งใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลังหรือไดมีคำสั่งตามการวินิจฉัยสั่งการของผูวาราชการ

จงัหวดัเชียงใหมไปแลว หากมกีารยืน่อุทธรณคำสัง่ นายกเทศมนตรตีำบลตนเปายอมตองผกูพนัตามความเหน็ของกระทรวงการคลงั

หรือตามการวินิจฉัยสั่งการของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมดวย แลวแตกรณี ไมอาจวินิจฉัยอุทธรณแตกตางไปจากคำสั่งเดิมได

ทัง้นี ้ โดยเทยีบเคยีงหลกัการทีค่ณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะพิเศษ) เคยวินิจฉัยไวในเร่ืองเสร็จที ่ 194/2549

       (ลงช่ือ)                 พรทิพย จาละ

(คุณพรทิพย จาละ)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พฤษภาคม 2550
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เร่ืองประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาที่สำคัญ

พระราชกฤษฎกีา

เรื่อง พระราชกฤษฎกีากำหนดบรเิวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแหงกองทพับก ในทองทีอ่ำเภอคลองทอม จงัหวัดกระบ่ี

พ.ศ. 2552

กำหนดบริเวณโดยรอบพ้ืนที่อันเปนที่ต้ังของกองพันทหารราบท่ี 1 กรมทหารราบท่ี 15 กองทัพบก ใหเปนเขตปลอดภัย

ในราชการทหาร

เลม 126 ตอนท่ี 70 ก วันที ่23 กนัยายน 2552 หนา 1

เรื่อง พระราชกฤษฎกีากำหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแหงกองทพับก ในทองทีอ่ำเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา

พ.ศ. 2552

กำหนดบริเวณโดยรอบพื้นที่อันเปนที่ต้ังของกองพันทหารปนใหญที่ 5 ในคายพระปกเกลา กองทัพบก ใหเปนเขตปลอดภัย

ในราชการทหาร

เลม 126 ตอนท่ี 70 ก วันที ่23 กนัยายน 2552 หนา 4

เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และ

กรรมการวินิจฉยัรองทกุข พ.ศ. 2552

มาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติใหกรรมการวินิจฉัยอุทธรณและ

กรรมการวินิฉัยรองทุกขไดรับเงินประจำตำแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนตามท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา

เลม 126 ตอนท่ี 70 ก วันที ่23 กนัยายน 2552 หนา 16

เรื่อง พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้องคการตลาดเพือ่เกษตรกร (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2552

แกไขระยะเวลาการจางผูอำนวยการองคการตลาดเพ่ือเกษตรเปนคราวละส่ีป และเหตุแหงการพนจากตำแหนงของ

กรรมการองคการตลาดเพ่ือเกษตรกรซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

เลม 126 ตอนท่ี 70 ก วันที ่23 กนัยายน 2552 หนา 20

กฎกระทรวง

เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ วิธกีาร และเงือ่นไขการขอรบัใบอนุญาต และการออกใบอนญุาตใหผลิต นำเขา หรือ

สงออกซึง่ยาเสพตดิใหโทษในประเภท 2 พ.ศ. 2552

กำหนดหลกัเกณฑ วิธกีาร และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหผลิต นำเขา หรอืสงออก ซึง่ยาเสพตดิ

ใหโทษประเภท 2

เลม 126 ตอนท่ี 71 ก วันที ่28 กนัยายน 2552 หนา 8

เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดคาธรรมเนยีมสำหรบัผรูบัอนญุาตตามกฎหมายวาดวยยาเสพตดิใหโทษ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2552

แกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดคาธรรมเนียมสำหรับผูรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2547

เพื่อยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหนำเขาหรือสงออกซ่ึงยาเสพติดใหโทษประเภท 2 ในกรณีที่ผูปวยเดินทางระหวางประเทศ

นำยาเสพติดใหโทษประเภท 2 ติดตัวเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรสำหรับใชรักษาเฉพาะตัวภายในสามสิบวัน

เลม 126 ตอนท่ี 71 ก วันที ่28 กนัยายน 2552 หนา 15

เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดคาธรรมเนียมสำหรบัการประกอบกิจการเก่ียวกับสนิคาเกษตร พ.ศ. 2552

กำหนดคาธรรมเนียมการอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการเกี่ยวกับสินคาเกษตร

เลม 126 ตอนท่ี 71 ก วันที ่28 กนัยายน 2552 หนา 17
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เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดคาธรรมเนยีมสำหรบัธุรกจิประกนัชวิีต พ.ศ. 2552

กำหนดคาธรรมเนียมสำหรับธุรกิจประกันชีวิตใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2551 ทีไ่ดมกีารปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม

เลม 126 ตอนท่ี 71 ก วันที ่28 กนัยายน 2552 หนา 19

เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดคาธรรมเนียมสำหรบัธุรกิจประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552

กำหนดคาธรรมเนียมสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535

ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2551 ทีไ่ดมกีารปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม

เลม 126 ตอนท่ี 71 ก วันที ่28 กนัยายน 2552 หนา 22

เรื่อง กฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตและการประกอบกจิการรานวดีทิศัน พ.ศ. 2552

กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

รานวีดิทัศน ตลอดจนวัน เวลา และเง่ือนไขการประกอบกิจการรานวีดิทัศน

เลม 126 ตอนท่ี 72 ก วันที ่29 กนัยายน 2552 หนา 7

เรื่อง กฎกระทรวงแบงสวนราชการสำนกังานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2552

แกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงแบงสวนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2550 เพื่อจัดต้ัง

คณะผแูทนถาวรไทยประจำอาเซียนเปนสวนราชการเพ่ิมเตมิและเปล่ียนช่ือคณะทูตถาวรประจำองคการสหประชาชาติ เปนคณะผแูทน

ถาวรไทยประจำสหประชาชาติ

เลม 126 ตอนท่ี 75 ก วันที ่8 ตุลาคม 2552 หนา 1

เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดสถานที่อื่นท่ีใชในการขัง จำคุก หรือควบคุมผูตองหา จำเลย หรือผูซ่ึงตองจำคุกตามคำพิพากษา

ถึงทีส่ดุ พ.ศ. 2552

กำหนดลักษณะของสถานท่ีอ่ืนนอกจากสถานีตำรวจหรือสถานท่ีควบคุมผูตองหาของพนักงานสอบสวน เรือนจำ หรือ

สถานท่ีที่กำหนดไวในหมายจำคุก เพื่อใชขังผูตองหาหรือจำเลยจำคุกผูซึ่งตองจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือควบคุมจำเลย

ที่ไดรับการทุเลาการบังคับใหจำคุก และกำหนดวิธีการควบคุมมาตรการปองกันการหลบหนีหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

และการบำบัดรักษา

เลม 126 ตอนท่ี 78 ก วันที ่15 ตุลาคม 2552 หนา 1

กฎ ก.พ.

เรื่อง กฎ ก.พ. วาดวยการเล่ือนเงินเดือน พ.ศ. 2552

กำหนดหลักเกณฑและวิธีการเล่ือนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ

เลม 126 ตอนท่ี 78 ก วันที ่15 ตุลาคม 2552 หนา 9

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง ระเบยีบสำนกันายกรัฐมนตรีวาดวยการดำเนนิงานดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2552

ปรับปรุงองคประกอบคณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ

เลม 126 ตอนพิเศษ 143 ง วันที ่30 กนัยายน 2552 หนา 1

เรื่อง ระเบยีบสำนกันายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชพีแหงชาต ิพ.ศ. 2552

กำหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ และการประสานงานเก่ียวกับการพัฒนาแรงงานและการฝกอาชีพของ

ผูอยูในกำลังแรงงานใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตลอดจนการประสานแผนการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ระหวางระบบการศึกษากับระบบการพัฒนากำลังแรงงาน ใหสอดคลองตามนโยบายแหงรัฐเปนไปอยาง

ตอเน่ือง มีระบบและมีประสิทธิภาพ

เลม 126 ตอนพิเศษ 145 ง วันที ่1 ตุลาคม 2552 หนา 2
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มติคณะรัฐมนตรี
ที่สำคัญ

เรือ่ง แนวทางการดำเนินการในการเสนอเรือ่งทีเ่ก่ียวกับการเปล่ียนแปลงรายการ หรือการเพิม่วงเงนิ

กอหน้ีผกูพันเกินกวาวงเงนิท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมตัขิองหนวยงานตาง ๆ

คณะรัฐมนตรไีดประชุมปรึกษาเมือ่วันที ่15 กนัยายน 2552 มมีตอินุมติัแนวทางการดำเนนิการในการเสนอเร่ืองทีเ่กีย่วกบั

การเปล่ียนแปลงรายการ หรือการเพ่ิมวงเงินกอหน้ีผูกพันเกินกวาวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติของหนวยงานตาง ๆ มาเพื่อ

ดำเนนิการ ดังน้ี

1. อนุมัติใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเปล่ียนแปลงรายการหรือการเพ่ิมวงเงินกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ

เกินกวาวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติไวแลว ทั้ง 25 รายการ ตามที่กระทรวงตาง ๆ เสนอโดยปรับลดวงเงินกอหน้ีผูกพันขามป

ตามผลการพิจารณาความเหมาะสมของสำนักงบประมาณในวงเงินงบประมาณ รวม 10,277.83 ลานบาท

2. มอบหมายใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเจาของโครงการเรงรัดการลงนามในสัญญาและกำกับติดตามเรงรัด

การดำเนินโครงการใหเปนไปตามกรอบเวลาและวงเงินงบประมาณท่ีกำหนดตอไปดวย

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 172 ลงวนัที ่22 กนัยายน 2552

เรือ่ง ขอใหคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวย

การปองกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐัชดุใหม

คณะรัฐมนตรไีดมมีตเิมือ่วันที ่ 29 กนัยายน 2552 ตามทีก่ระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ

2. ใหสวนราชการและหนวยงานภาครัฐพิจารณาปรับแผนการใชจายจากงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ

พ.ศ. 2553 ของหนวยงานไปใชจายดำเนินการสนับสนุนในโครงการ/กิจกรรมตามแผนมาตรการปองกันและปราบปราม

การทุจริตของสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548

และท่ีแกไขเพิ่มเติม และใหรายงานคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ทราบดวย ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

3. มอบหมายใหสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเรงรัดดำเนินการกำหนดระเบียบ

ที่เกี่ยวของกับการจัดทำแผน แนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริตเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐใชเปนกรอบและทิศทางการดำเนินงานตอไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 176 ลงวันที ่2 ตุลาคม 2552

เรือ่ง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธนัวาคม 2552

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552 รับทราบเร่ือง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ตามท่ีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอวา

นายกรัฐมนตรีไดมคีำสัง่สำนกันายกรฐัมนตรีเร่ืองแตงตัง้คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 โดยมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ

เทือกสุบรรณ) เปนประธานกรรมการ และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนกรรมการและเลขานุการ

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ที ่นร 0506/ว 179 ลงวันที ่8 ตุลาคม 2552
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เรือ่ง ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ คร้ังที ่13/2552

คณะรัฐมนตรีไดมมีติเมือ่วันที ่ 6 ตุลาคม 2552 รับทราบและเห็นชอบตามท่ีเลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ (สศช.) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจเสนอผลการประชุมคณะกรรมการ

รัฐมนตรเีศรษฐกจิ (รศก.) คร้ังที ่13/2552 โดยการประชุมดงักลาวไดมกีารพจิารณาเรือ่งตาง ๆ รวม 4 เรือ่ง ดังนี้

1. การฟองรองตอศาลปกครองกลางเพื่อบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามกฎหมายทุกขั้นตอนตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67 กระทรวงอุตสาหกรรม ไดรายงานความคืบหนาการดำเนินการ

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67 ทั้งในสวนของกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการ

สขุภาพแหงชาติ โดย รศก. มมีตดัิงน้ี

1.1 รับทราบความคืบหนาการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67

ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

1.2 มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรม เปนหนวยงานหลักในการอุทธรณคำสั่งศาลปกครองโดยเร็ว และหารือ

ขอกฎหมายและแนวทางดำเนินการกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานอัยการสูงสุดตอไป โดยในระหวาง

การอุทธรณคำสั่งศาลปกครองกลางใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของชะลอการออกใบอนุญาตใหมจนกวาจะมีผลการตัดสินของ

ศาลปกครองกลาง และประสานโดยดวนกับศาลปกครองกลาง เพือ่ขอคำแนะนำเกีย่วกบัแนวทางและวิธปีฏบัิติใหเปนไปตามคำสัง่ศาล

ตอไป

1.3 มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจสอบโครงการของผูประกอบการท้ังหมดที่ได รับใบอนุญาตแลว

และประเมินผลกระทบจากคำพิพากษาของศาลปกครองกลางแลวนำเสนอ รศก. ตอไป

2. ขอทบทวนภารกิจของคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลภาคใตและแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา

เขตอุตสาหกรรมนิเวศน สศช. ไดเสนอเรื่อง ขอทบทวนภารกิจของคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเลภาคใตและแตงตั้ง

คณะกรรมการพฒันาเขตอุตสาหกรรมนเิวศน โดย รศก. มมีตดัิงนี้

2.1 มอบหมาย สศช. ทบทวนภารกิจและองคประกอบของคณะกรรมการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมนิเวศน และนำเสนอ

คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจพิจารณาตอไป

2.2 มอบหมาย สศช. ดำเนินการศึกษาทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เชื่อมโยงกับ

การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ และนำเสนอ รศก. ภายใน 3 เดอืน โดยใหนำเสนอกรอบการศกึษาให รศก. พจิารณาภายใน 1 เดอืน

3. กรอบการศกึษาทาอากาศยานสวุรรณภูม ิและทาอากาศยานดอนเมอืง และแนวทางการใชประโยชนทาอากาศยาน

ดอนเมอืง สศช. ไดเสนอเร่ือง กรอบการศึกษาทาอากาศยานสุวรรณภูม ิและทาอากาศยานดอนเมือง และแนวทางการใชประโยชน

ทาอากาศยานดอนเมือง โดยคณะกรรมการ รศก. มีมติรับทราบกรอบการศึกษาแนวทางการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

และทาอากาศยานดอนเมืองตามท่ีเสนอ โดยใหนำความเห็นเพ่ิมเติมในสวนของการพิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสม

ทางดานเทคนิคและกายภาพในการพัฒนาทาอากาศยานภายใตแนวคิดระบบ 2 ทาอากาศยาน หรือระบบทาอากาศยานเดียว

โดยคำนึงถึงการใชประโยชนโครงสรางพ้ืนฐานของทาอากาศยานดอนเมืองใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้ ใหนำเสนอ

ผลการศึกษาเบ้ืองตนให รศก. พจิารณาภายใน 90 วัน

4. แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจในระยะตอไป

นายกรัฐมนตรีไดเสนอวา ขณะน้ีภาวะเศรษฐกิจเริ่มคล่ีคลายแลว จึงเห็นวา รศก. ควรพิจารณาในประเด็น

ดานนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศท่ีสำคัญ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาในระยะปานกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ

ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เชน การพัฒนาขนสงระบบราง การพัฒนาระบบการใหบริการโครงขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ยุคที่ 3 (3G) รวมทั้งการสงเสริมสนับสนุนใหเอกชนเขารวมงานหรือลงทุนในกิจการของรัฐเพิ่มขึ้น เปนตน

นอกจากน้ี การลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ในสวนท่ีใชเงินจากพระราชกฤษฎีกาใหอำนาจ

กระทรวงการคลังกู เพื่อฟนฟูและเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ .ศ . 2552 จำนวน 200,000 ลานบาทน้ัน

เปนการลงทุนเพื่อกระตุนเศรษฐกิจในระยะส้ันที่เนนการลงทุนในโครงการท่ีสามารถเบิกจายไดในป 2553 และกอใหเกิด

การกระจายการจางงานไปทัว่ประเทศ ซึง่ไดดำเนนิการไปแลว สำหรบัการลงทนุในระยะตอไปทีจ่ะใชจายจากพระราชบัญญัติใหอำนาจ

กระทรวงการคลังกเูพือ่ฟนฟูและเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกจิ พ.ศ. .... จำนวน 400,000 ลานบาท น้ัน ขณะน้ีกระบวนการ
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ยังอยูในข้ันตอนของรัฐสภาจึงควรพิจารณารายละเอียดเพื่อใหการลงทุนที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ

ในระยะปานกลางและระยะยาวไดมากขึ้น โดย รศก. มีมติเห็นชอบตามดำริของนายกรัฐมนตรี และมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ

บรรจุเรื่องของการพัฒนาระบบขนสงทางรางและการพัฒนาดานโทรคมนาคมในวาระการประชุม รศก. ในคร้ังตอไป

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 180 ลงวันที ่8 ตุลาคม 2552

เรือ่ง ขอขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการเพ่ิมความคลองตัวในการปฏิบัติ

ตามระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดดุวยวิธกีารทางอเิล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549

กระทรวงการคลงัไดเสนอคณะรัฐมนตรพีจิารณาเรือ่ง ขอขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรเีกีย่วกบัการเพิม่ความคลองตัว

ในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ซึ่งคณะรัฐมนตรี

ไดประชุมปรึกษาเมือ่วันที ่6 ตุลาคม 2552 ลงมติวา

1. เห็นชอบการผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

พ.ศ. 2549 ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอ่ืนของรัฐที่อยูในสังกัดการบังคับบัญชา หรือการ

กำกับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือกฎหมายจัดต้ังหนวยงานดังกลาว ทั้งน้ี

ใหมาตรการผอนผันมผีลต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2552 ถงึวันทีร่ะเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธกีารทางอิเลก็ทรอนิกส

พ.ศ. 2549 ฉบับท่ีแกไขเพิม่เติมมผีลใชบังคบัตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ (หนงัสอืกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสดุ ที ่กค 0421.3/17477

ลงวันที ่6 ตุลาคม 2552)

2. ใหกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เรงรัดการดำเนินการปรับปรุงแกไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน 2552 [เรื่อง ผลการประชุม

คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) คร้ังที ่ 4/2552] ใหแลวเสร็จโดยเร็ว

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 182 ลงวันที ่12 ตุลาคม 2552

เรือ่ง ขออนมุตัโิครงการลงทุนภายใตแผนปฏบัิตกิารไทยเขมแขง็ 2555 (เพ่ิมเติมคร้ังที ่2)

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมือ่วันท่ี 13 ตุลาคม 2552 ลงมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอเร่ือง ขออนุมติัโครงการ

ลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 (เพิ่มเติมคร้ังที่ 2) ซึ่งเปนการดำเนินการตอเน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18

สงิหาคม 2552 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติดังน้ี

1. อนุมติัใหดำเนนิโครงการลงทนุภายใตแผนปฏบัิติการไทยเขมแขง็ 2555 (เพิม่เตมิครัง้ที ่2) ในวงเงินรวม 227,939.0193

ลานบาท โดยในกรณีโครงการใดเขาขายตองดำเนินการตามข้ันตอนของระเบียบและกฎหมายใด ใหหนวยงานเจาของโครงการ

ดำเนินการตามข้ันตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของโดยเครงครัดตอไปดวย

2. อนุมัติใหโครงการประกันรายไดใหเกษตรกรและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประกันราคาขาวเปลือก วงเงิน

40,013.0000 ลานบาท และโครงการจำนำผลผลิตการเกษตรปการผลิต 2551/2552 (ภาระดอกเบ้ียเงนิกใูหสถาบันการเงิน) วงเงิน

1,919.6680 ลานบาท เปนโครงการภายใตวัตถุประสงคขอ 8 : วัตถุประสงคอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด ตามระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 พ.ศ. 2552

3. เห็นชอบใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินโครงการใหเปนไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร

โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการใชจายเงินตามแผนงาน

ใหแลวเสร็จภายใน 31 ธนัวาคม 2553 และใหคณะกรรมการกล่ันกรองและบริหารโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแขง็ 2555

เปนผูกำหนดหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติตอไป

4. อนุมติการขอโอนหรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 จำนวน

3 โครงการไดแก

1) โครงการปรับปรุงทางที่ไมปลอดภัยสำหรับการเดินรถของการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.)
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2) โครงการระบบขนสงมวลชนทางรางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของการรถไฟแหงประเทศไทยและ

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.)

3) โครงการพัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุขระดับตติยภูมิของมหาวิทยาลัยนเรศวร

5. อนุมัติกรอบวงเงินกูตามพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคง

ทางเศรษฐกจิ พ.ศ. 2552 เพือ่นำมาสนบัสนุนโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัตกิารไทยเขมแขง็ 2555 ในวงเงิน 150,000 ลานบาท

และมอบหมายใหคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 พิจารณาจัดสรรเงินกู

ใหแกโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหดำเนินการแลว โดยใหความสำคัญกับ

โครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่ตองเรงดำเนินการในปงบประมาณ 2553 รวมท้ังโครงการของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ

ทีม่คีวามพรอมท่ีจะเร่ิมดำเนินการไดในปงบประมาณ 2553

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 184 ลงวันที ่16 ตุลาคม 2552

เรือ่ง การเตรียมการจัดทำงบประมาณและการกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2554

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ลงมติเห็นชอบการเตรียมความพรอมและการกำหนดปฏิทิน

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อใหกระทรวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนใชเปนแนวทาง

ประกอบการวางแผนเตรียมการดำเนินงานใหสอดคลองกับกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตอไป ตามท่ีสำนกังบประมาณเสนอ ดังน้ี

1. การเตรียมความพรอมในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อใหการจัดทำ

ขอมูลพ้ืนฐานงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ถูกตอง ครบถวน จึงมีความจำเปนที่จะตองขอใหกระทรวง

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนดำเนินการ ดังนี้

1.1 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ และวิเคราะหระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน

จากการใชจายงบประมาณ (PART) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 พรอมท้ังทบทวนการกำหนดเปาหมาย กลยทุธ ผลผลิต กจิกรรม

และตัวช้ีวัดผลสำเรจ็ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพือ่ใหกระบวนการวางแผนงบประมาณมีประสิทธภิาพ สามารถใชเปนฐานขอมูล

ในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดอยางถูกตองและสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน

1.2 ปรับปรุงฐานขอมูลประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลางจากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร

การจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยทบทวนเปาหมาย ผลผลิต กิจกรรม ตัวช้ีวัด ตามนัยขอ 1.1

ทั้งน้ี เพ่ือใหทราบภาระงบประมาณตามภารกิจและนโยบายตอเน่ือง และใชเปนกรอบในการกำหนดทางเลือกและจัดลำดับ

ความสำคญในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลภายใตวงเงินงบประมาณรายจายประจำป

ที่มีอยูอยางจำกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.3 ประมาณการรายจายประจำข้ันต่ำที่จำเปนที่มี ลักษณะเปนรายจายเพ่ือคงไวตามสิทธิหรือขอกำหนด

ตามกฎหมายท่ีสอดคลองกับฐานขอมูลประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง

1.4 ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำป 2553 ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป เสนอรองนายกรัฐมนตรี

ที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณาใหความเห็นชอบ

1.5 การเตรียมการดานงบประมาณใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช

2550 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ อาทิ การสนับสนุนใหจังหวัดมีแผนและงบประมาณเพ่ือพัฒนาจังหวัด การนำเสนอราง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ และองคประกอบของเอกสารประกอบรางพระราชบัญญัติฯ

การต้ังงบประมาณรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลังในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณถัดไป และการกำหนด

แหลงที่มาของรายไดเพื่อชดใชเงินคงคลัง เปนตน
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2. การกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปนการกำหนดแผนและข้ันตอน

การปฏิบัติงานในการจัดทำรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ใหเปนไปตามกรอบระยะเวลา

ทีรั่ฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2550 กำหนดไว โดยสรุปสาระและลำดับขัน้ตอนท่ีสำคญัของปฏิทนิงบประมาณได

ดังนี้

2.1 คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบการเตรียมการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในวันองัคารที ่20 ตลุาคม 2552

2.2 สำนกังบประมาณเสนอยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทีส่อดคลองกับ

แผนการบริหารราชการแผนดินตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ ในวันองัคารท่ี 15 ธนัวาคม 2552

2.3 สำนักงบประมาณเสนอนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสรางงบประมาณรายจาย และวงเงินรายจายประจำข้ันต่ำ

ทีจ่ำเปนและรายจายตามขอผูกพนั ตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ ในวันองัคารท่ี 26 มกราคม 2553

2.4 สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนรับนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจาสังกัด

เพือ่จัดทำรายละเอยีด วงเงนิ และคำของบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทีส่อดคลองกบัแผนการบริหารราชการ

แผนดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจำป และบูรณาการงบประมาณในมิติพื้นที่ใหสอดคลองกับ

แผนพัฒนาจังหวัด รวมท้ังจัดทำประมาณการรายไดประจำป เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณา

ใหความเห็นชอบ และสงสำนกังบประมาณ ในวันจนัทรที ่ 1 กุมภาพันธ 2553 เพือ่ใหสำนกังบประมาณพจิารณาและจัดทำขอเสนอ

รายละเอียดงบประมาณเพ่ือนำเสนอคณะรฐัมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบพรอมหลกัเกณฑการปรับปรุงงบประมาณรายจายประจำปฯ

ในวันองัคารท่ี 30 มนีาคม 2553

2.5 รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจาสังกัดมอบนโยบายใหกระทรวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ

และหนวยงานอ่ืนปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในระหวางวนัพุธท่ี 31 มนีาคม-วันศุกรที่

9 เมษายน 2553 และสงสำนักงบประมาณในวันศุกรที่ 9 เมษายน 2553 เพื่อใหสำนักงบประมาณพิจารณาและนำเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ ในวันองัคารท่ี 27 เมษายน 2553

2.6 สำนักงบประมาณจัดพิมพรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเอกสาร

งบประมาณเสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ และนำเสนอตอสภาผูแทนราษฎร ในวันอังคารท่ี 11 พฤษภาคม

2553

2.7 การพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสภาผูแทนราษฎร

วาระท่ี 1 ประมาณวันพุธท่ี 26-วันพฤหัสบดีที ่ 27 พฤษภาคม 2553 และวาระที ่ 2-3 ประมาณวันพุธท่ี 18-วันพฤหัสบดีที่

19 สงิหาคม 2553

สำหรับการพิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของวุฒิสภา

ประมาณวันจันทรที่ 6 กันยายน 2553 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2554 ขึน้ทลูเกลาฯ ถวายประมาณวันศุกรที ่ 10 กันยายน 2553 เพือ่ประกาศบังคบัใชเปนกฎหมายตอไป

ปฎทินิงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554

คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบการเตรียมการจัดทำงบประมาณ

และปฏิทินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554

สวนราชการ รฐัวิสาหกจิและหนวยงานอืน่

- รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณป 2552 สงสำนักงบประมาณ

- รายงานการวิเคราะหระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใชจายงบประมาณ

(PART) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สงสำนกังบประมาณ

20 ตุลาคม 2552

ตุลาคม 2552

มกราคม 2553

1

2
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สวนราชการ รฐัวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนรวมกับสำนกังบประมาณ

- ทบทวนการกำหนดเปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต กจิกรรม และตัวช้ีวัดผลสำเรจ็

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

- ปรับปรุงฐานขอมูลประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง

- จัดทำประมาณการรายจายประจำขั้นต่ำที่จำเปนที่สอดคลองกับฐานขอมูล

ประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง

สวนราชการ รฐัวิสาหกิจและหนวยงานอืน่ ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำป 2553

ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือ

รัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณาใหความเห็นชอบ

สำนกังบประมาณ สำนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ

รวมกันพิจารณาและจัดทำขอเสนอเปาหมาย/ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน

คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน

กระทรวงการคลงั สำนกังบประมาณ สำนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ

และสังคมแหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทยประชุมรวมกันเพ่ือทบทวน

ประมาณการรายได และพิจารณากำหนดวงเงินงบประมาณรายจายและโครงสราง

งบประมาณ และประมาณการลวงหนา 3 ป

คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสราง

งบประมาณรายจายประจำป และวงเงินรายจายประจำขั้นต่ำที่จำเปน

และรายจายตามขอผูกพัน

รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจาสังกัดมอบนโยบายใหกระทรวง

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนจัดทำเปาหมายและยุทธศาสตรกระทรวง

ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ

พ.ศ. 2554 ตามทีค่ณะรัฐมนตรใีหความเหน็ชอบ

สวนราชการ รฐัวิสาหกจิและหนวยงานอืน่จดัทำรายละเอียดวงเงนิและคำของบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจำป รวมทั้งบูรณาการงบประมาณ

ในมิติพื้นที่ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือ

รัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณาใหความเห็นชอบ และสงสำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณพิจารณาและจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ

พ.ศ. 2554 เพือ่นำเสนอคณะรฐัมนตรี

ตุลาคม-ธันวาคม

2552

ตุลาคม-ธันวาคม

2552

ตุลาคม-ธันวาคม

2552

15 ธนัวาคม 2552

ธนัวาคม 2552-

มกราคม 2553

26 มกราคม 2553

16-18 ธนัวาคม

2552

16 ธนัวาคม 2552-

1 กมุภาพนัธ 2553

(48 วัน)

2 กมุภาพนัธ-

26 มนีาคม 2553

(53 วัน)

3

4

5

6

7

8

9
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คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2554 พรอมหลักเกณฑการปรับปรุงงบประมาณฯ

รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจาสังกัดมอบนโยบายใหกระทรวง

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจาย

ประจำปฯ ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและสงสำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจำปฯ

เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงงบประมาณรายจายประจำปฯ

สำนักงบประมาณจัดพิมพรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปฯ

และเอกสารงบประมาณ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และนำเสนอสภาผแูทนราษฎร

สภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ

พ.ศ. 2554 ในวาระท่ี 1

สภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ

พ.ศ. 2554 ในวาระท่ี 2-3

วุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ

พ.ศ. 2554

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2554 ข้ึนทลูเกลาฯ ถวายเพ่ือประกาศใชบังคับเปนกฎหมายตอไป

30 มนีาคม 2553

31 มนีาคม-

9 เมษายน 2553

(10 วัน)

12-26 เมษายน

2553 (15 วัน)

27 เมษายน 2553

28 เมษายน-

7 พฤษภาคม 2553

11 พฤษภาคม 2553

26-27 พฤษภาคม

2553

18-19 สงิหาคม

2553

6 กนัยายน 2553

10 กนัยายน 2553

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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หมายเหต ุ : ตามกฎหมายรฐัธรรมนูญมาตรา 168

“สภาผูแทนราษฎรจะตองพิจารณาใหเสร็จภายใน 105 วัน นับต้ังแตวันที่คณะรัฐมนตรีสงรางพระราชบัญญัติฯ

  ถงึสภาผแูทนราษฎร” (ถาคณะรัฐมนตรีสงสภาผแูทนราษฎร 11 พฤษภาคม 2553 ครบ 105 วัน ในวันที่

  23 สงิหาคม 2553)

“วุฒิสภาจะตองใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบภายใน 20 วันนับแตวันท่ีรางพระราชบัญญัติฯ น้ันมาถึง

  วุฒสิภา” (ถาสภาผแูทนราษฎรสงวุฒสิภา 24 สงิหาคม 2553 ครบ 20 วัน ในวันที ่12 กนัยายน 2553)

ตุลาคม 2552

สำนักงบประมาณ

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ที ่นร 0506/ว 188 ลงวันที ่26 ตุลาคม 2552
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ดอกไมประจำจังหวัด

ดอกบัวผุด

ตราสัญลักษณประจำจังหวัด

รูปพระบรมธาตุไชยา

ไปไหน
ไปกัน

กันยนี

ที่มา http://thai.tourismthailand.org/destination-guide/

http://th.wikipedia.org/wiki/จงัหวดักาญจนบุรี

ดอกไมประจำจังหวัด

ดอกกาญจนิกา

ตราสัญลักษณประจำจังหวัด

เจดียสามองค

สวัสดีผูอานทุกทาน ไปไหนไปกันฉบับเดือนพฤศจิกายน ขอเชิญชวน

ไปจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเปนจังหวัดหน่ึงในภาคกลาง เปนแหลงอารยธรรมเกาแก

ยุคกอนประวัติศาสตร และเปนสถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตรของไทยในสมัย

สงครามโลกคร้ังที่ 2 ซึ่งมีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญ

จะเปนปา ซึ่งจะมีทั้งปาดงดิบและปาโปรง

จังหวัดกาญจนบุรีหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 129 กิโลเมตร

สามารถเดินทางไดโดยรถยนต รถโดยสารประจำทาง และรถไฟ สถานที่ทองเที่ยว

ที่นาสนใจ ไดแก อุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห เขื่อนเขาแหลม เขื่อนศรีนครินทร

น้ำตกไทรโยค น้ำตกหวยแมขมิ้น น้ำตกเอราวัณ สะพานขามแมน้ำแคว ทางรถไฟ

สายมรณะ พพิธิภณัฑสงครามโลก พรอมมิตรฟลมสตดิูโอ สวนสัตวเปดซาฟารีปารค

ดานเจดียสามองค สะพานมอญ วัดวาอารามท่ีสำคัญ เชน วัดวังกวิเวการาม

และวัดถ้ำเสอื สำหรับของฝากท่ีระลึกทีข่ึน้ช่ือมี พลอย ผาทอพ้ืนเมอืง วนุเสน ทองมวน

มะขามกวน หนอไม  และน้ำพริก เปนตน

ในปน้ีทางจังหวัดกาญจนบุรีไดจัดงานสัปดาหสะพานขามแมน้ำแคว

ประจำป 2552  ระหวางวันที ่25 พฤศจิกายน-8 ธนัวาคม 2552 ณ บริเวณสะพาน

ขามแมน้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี โดยกิจกรรมจะประกอบดวยการประกวด

นางงามสันติภาพ ขบวนแหบุปผชาติ การจัดแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงแสง สี

เสียง การจำลองเหตุการณสงครามโลกครั้งที่ 2 และการแสดงมหรสพตางๆ

เปนตน

“แควนโบราณ ดานเจดยี มณีเมอืงกาญจน

สะพานขามแมน้ำแคว แหลงแร น้ำตก”
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Malcolm Gladwell เปนชาวอังกฤษ เกิดเมื่อวันที่ 3 กันยายน

ค.ศ. 1963 อายุ 46 ป เปนทัง้นกัหนงัสอืพิมพ นักเขยีน และนักสงัคมวทิยาทีม่ี

ช่ือเสยีง รวมทัง้เปนหวัหนานักเขยีนของหนงัสอื The New Yorker Magazine

เคยไดรับรางวัล National Magazine Award และเปนนักเขียนเจาของหนังสือ

ที่ติดอันดับหนังสือขายดีของ The New York Times หลายเร่ือง เชน The

Tipping Point : How Little Thing Make a Big Difference, Blink : The Power

of Thinking Without Thinking และ Outliers : The Story of Success

ป ร ะ วั ติ ผู เ ขี ย น

หิ้ง
หนังสือ

( O u t l i e r s )
สัมฤทธ์ิพิศวง

หนังสือสัมฤทธิ์พิศวง (Outliers) เปนหนังสือที่ใหมุมมองของ

ความสำเรจ็ทีค่าดไมถงึ เขยีนโดย มลัคอลม แกลดเวลล (Malcolm Gladwell)

แปลเปนภาษาไทย โดยพูลลาภ  อุทยัเลิศคุณ  วิโรจน  ภทัรทปีกร และวิญู

กิ่งหิรัญวัฒนา หนังสือเลมนี้ผูเขียนไดนำเสนอเรื่องความสำเร็จที่ไดมาจาก

ผลการสำรวจและวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยแหงความสำเร็จวา ปจจัยอะไร

ที่ทำใหคนเราประสบความสำเร็จในระดับสูงสุด และทำไมคนเราถึง

ประสบความสำเร็จไม เทากัน แมวาจะมีระดับสติปญญาและความ

พยายามเทา ๆ กันก็ตาม นับวาเปนหนังสือที่ใหทั้งความรูและอานสนุก

อีกเลมหนึ่ง

หนังสือสัมฤทธิ์พิศวง (Outliers) มีเนื้อหาท่ีนาสนใจชวนติดตาม โดยมีเนื้อหาแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1

เปนเ ร่ืองของโอกาส ซึ่ งจะทำใหทราบวาทำไมคนเราถึงได รับโอกาสไม เทากัน เชน ทำไมเด็กอัจฉริยะจำนวนมาก

ที่มีไอคิวสูงกวาไอนสไตนถึงเติบโตข้ึนมาเปนผูใหญที่มีชีวิตที่ลมเหลว เพราะอะไรนักกฎหมายระดับแนวหนาของนิวยอรก

สวนใหญถึงมาจากครอบครัวที่ตัดเย็บเสื้อผา บิล เกตสและวงเดอะบีเทิลสเหมือนกันตรงไหน และสวนที่ 2 เปนเรื่องเกี่ยวกับ

มรดกท่ีตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา เชน ทำไมบางสายการบินถึงประสบเหตุเคร่ืองบินตกซ้ำแลวซ้ำอีก และอะไรทำให

สายการบินเหลาน้ันพลิกกลับมาเปนหน่ึงในสายการบินที่ปลอดภัยสูงที่สุดในโลก การมาจากครอบครัวที่ทำนาปลูกขาว

ทำใหนักเรียนจีนเรียนเกงกวานักเรียนตะวันตกอยางไร และเด็กที่มีฐานะยากจนกับเด็กที่มีฐานะร่ำรวย ใครจะมีผลการเรียน

ที่โรงเรียนดีกวากัน หนังสือเลมนี้จะชวยคนหาคำตอบและจะบอกถึงวิธีการวาจะทำอยางไรใหประสบความสำเร็จ และวิธีที่ทำให

มีคนท่ีประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นในทุกสาขาอาชีพในโลกใบน้ี และอาจทำใหมุมมองของความสำเร็จของคุณเปล่ียนไป







  ⌫ 

  ⌫ ⌫   
⌫⌦  ⌫ ⌫ ⌫⌦⌫ 
    
  ⌫ ⌫  

⌫
⌫  ⌫     
  

ที่บอกวาพยายามกำหนดสติ เปนความคิดนึกใชไหม คือ ถูกส่ังสอนมาวา

ในขณะเดนิใหกำหนดรวูาเดนิ ยกใหรวูายก ลงใหรวูาลง ในขณะทีฟ่งอาจารยพูด

แลวไปปฏิบัต ิ คือ ก็นึกคิดตามอาจารย แตไมใชสภาพธรรมท่ีเกิดเปนปกติ

ใชไหม?

ขณะน้ีลองจับอะไรสักอยาง แข็งไหม ถาบอกวาแข็งหนอ จะเปนสติหรือเปลา แลวถาไมบอกวาแข็งหนอ

แตรใูนลักษณะท่ีแขง็ ขณะน้ันเปนสติหรือเปลา งายเหลือเกนิ ถาเพยีงแคใครรแูข็งแลวเปนสติ เดก็ ๆ กร็วูาแข็ง

เพราะฉะน้ัน เรายังไมมปีญญาท่ีเปนสัมมาทฏิฐ ิทีจ่ะเกิดรวมกบัสัมมาสติ และมัคคมอีงคอ่ืน ๆ ทีจ่ะรลัูกษณะของ

สภาพธรรมท่ีไมใชตัวตน

ไมใชวาพอไปถึงพระวิหารเชตวัน พระพุทธเจาก็บอกใหทุกคนกำหนดแข็ง กำหนดเสียง กำหนดไดยิน

ไมใชอยางน้ันเลย ควรฟงพระธรรมใหเขาใจในความเปนสภาพธรรมแตละอยาง แลวตองเขาใจ

อยางละเอยีดดวย พสิจูนไดงายนิดเดยีว แขง็ไหม บอกวาแข็ง ถามวาเปนสติไหม บอกวาเปนสติทีร่แูขง็ น่ีไมใชสติ

แตเขาใจเอาเองวาเปนสติ แตความจริงปญญาขณะน้ันตองเกิดพรอมสัมมาสติที่จะศึกษา การศึกษาถาศึกษาจาก

หนังสือหรือคำที่ไดยินไดฟงก็เปนการศึกษาเรื่องราว แตขณะน้ีมีสภาพธรรมจริง ๆ แข็งก็มี เห็นก็มี

สิง่ทีป่รากฏทางตากม็ ีเสยีงกม็ ีถาคนในคร้ังโนนทีอ่บรมปญญามามาก ทนัททีีไ่ดฟง ศกึษาลกัษณะของสภาพธรรม

ทีก่ำลงัปรากฏ ขณะน้ันคือศึกษาตัวจริง ๆ  แตคนในยุคน้ีไมเขาใจเร่ืองของการศึกษา คดิวาการศึกษาเปนเร่ืองหนังสอื

ไปเรียนตามท่ีตาง ๆ แลวก็รูเรื่องราว แตคนในคร้ังโนนเขาใจในเร่ืองราวของสิกขา คือ ศึกษา มีสภาพธรรม

กำลังปรากฏ ใหเขาใจถูกจากการฟง แลวศึกษาจนกระทั่งเขาใจลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ

ในขณะนั้นจริง ๆ เพราะฉะน้ัน เปนปญญาคนละระดับ แตคนน้ันตองเขาใจลักษณะวาศึกษาลักษณะของ

สภาพธรรมที่กำลังปรากฏคืออยางไร? พรอมสติอยางไร? และปญญาจะคอย ๆ เจริญขึ้นอยางไร?

น่ันจึงจะเปนการอบรมเจริญปญญา ไมใชวาพอใครถามวา แข็ง แลวตอบวา แข็ง แลวคิดตอวาน่ันคือ สติ

น่ันไมใชสติแต คอื กายวญิญาณ เปนสภาพรแูขง็ธรรมดาท่ัว ๆ ไป ใคร ๆ กร็ไูด

คดัลอกจากหนงัสอื “ธรรมาภิสมยั” 80 ประเด็นธรรมจากการบรรยายและสนทนาธรรมของทานอาจารยสจุนิต  บริหารวนเขตต


