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รัฐบาลใหมที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ซึ่งมีนายสมัคร

สนุทรเวช เปนนายกรฐัมนตร ีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมือ่วนัที ่18 - 20

กุมภาพันธ 2551 ซึ่งมีทั้งนโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดำเนินการในปแรก

และนโยบายหลกัทัง้ 7 ดานทีจ่ะดำเนนิการภายใน 4 ป หากอยากรทูศิทาง

ในการบรหิารประเทศของรฐับาลชดุนี ้ทานสามารถตดิตามอาน นโยบาย

รัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ในเลม และเพื่อให

ทานผูอานไดรับประโยชนอยางตอเนื่องจึงไมควรพลาดความรูเกี่ยวกับ

การแตงต้ังคณะกรรมการกำกับและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล

5 คณะ และคำสั่งตาง ๆ ในการมอบหมายและมอบอำนาจให

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับ

การบริหารราชการ และสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ติดตามอานภาคตอของคอลัมนคิดกลม ๆ (สลค.สาร เดือน

มกราคม 2551) เรือ่ง ทำไมไดอยางทีต่ัง้ใจ (ตอนจบ) จะมาตอบปญหา

คาใจวาเพราะอะไรถึงทำไมไดอยางที่ตั้ งใจเสียที  สำหรับคอลัมน

ทองตางแดน เรือ่ง ราชอาณาจกัรภฏูาน (ตอนจบ) ยงัมใีหตดิตามกนัตอ

และปดทายเอาใจนกัทองอนิเทอรเนต็คอลมัน CABINET dot THAIGOV

มีเอกสารนาสนใจมาแนะนำ
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www.cab ine t . tha igov .go . th
THAIGOVC

เอกสารรายการที่สอง คือ คูมือสนับสนุนการทำงานของ

รัฐมนตรี เปนคูมือที่ใหความรูเกี่ยวกับปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรี

เพือ่สนบัสนนุการบรหิารราชการแผนดนิ มคีมูอืสนบัสนนุการทำงาน

ของรฐัมนตรจีำนวน 10 เลมไวบรกิาร ดงันี้

1. การปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 เกีย่วกบัการจดัทำแผนการบรหิารราชการ

แผนดิน

2. การจัดทำแผนนิติบัญญัติ

3. การบริหารราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

4. การบริหารจัดการงบประมาณ

5. การกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ

6. การกำกับดูแลองคกรมหาชน

7. การจัดซื้อจัดจาง

8. การเสนอรางกฎหมายและการตรวจรางสัญญา

9. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชน

เขารวมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ

10. การดำเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

ผูที่สนใจสามารถคลิกที่ คูมือสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรี

(บริเวณกลางเว็บไซตของ สลค.) จะปรากฏหนาเว็บเพจ คู มื อ

การทำงานของรัฐมนตรีและชุดขอมูลสนับสนุนการทำงาน

ของรัฐมนตรี ทานสามารถคลิกเลือกเลมคูมือที่ตองการและ

ดาวนโหลดไดทันที

CABINET dot THAIGOV  ฉบับนี้ ขอแนะนำเอกสาร

ทีน่าสนใจในเวบ็ไซตของ สลค. 2 รายการ

รายการแรก คอื เอกสารคำแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรี

รัฐบาล นายสมัคร  สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภา

เมือ่วนัที ่ 18 กมุภาพนัธ 2551 เนือ้หาในเลมแยกเปน 2 สวนใหญ ๆ

คือนโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดำเนินการในปแรก และนโยบายที่จะ

ดำเนนิการภายในชวงระยะเวลา 4 ปของรฐับาล อกี 7 ดานดงันี้

1. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

2. นโยบายเศรษฐกิจ

3. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

5. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศ

6. นโยบายความมั่นคงของรัฐ

7. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

ทานที่สนใจสามารถเขาไปที่เว็บไซตของ สลค. http://

www.cabinet.thaigov.go.th จะปรากฏปอบอัพวินโดวสใหทาน

ดาวนโหลดไดทันที
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ทองตางแดนฉบับที่ผานมาไดนำเสนอสาระนารูเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป และขอมูลเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของราชอาณาจักร

ภูฏานไปแลว ทองตางแดนฉบับนี้ขอนำเสนอขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงทฤษฎีความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross

National  Happiness)

สภาแหงชาติ

ในขณะนี้รัฐบาลภูฏานใหความสำคัญแกเรื่องการรักษาความ

มั่นคงภายใน การผลักดันใหมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับแรกภายในป

พ.ศ. 2551 และการปฏริปูประเทศไปสรูะบอบประชาธปิไตย เพือ่ใหเอือ้ตอการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยมีเปาหมายสำคัญที่จะยกระดับความ

เปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น ทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข การเกษตร

โครงสรางพื้นฐานและการอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมทั้งไดใหความสำคัญ

แกเรื่องการขยายความสัมพันธกับประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศ

ในทวีปเอเชียและการมีบทบาทในองคการระหวางประเทศในภูมิภาค อาทิ

สมาคมความรวมมือแหงภูมิภาคเอเชียใต (South Asian Association for

Regional Cooperation: SAARC) ความริเริ่มแหงอาวเบงกอลสำหรับ

ความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal

Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation:

BIMSTEC) และความรวมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue: ACD)



สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมิ ซิงเย วังชุก ทรงริเริ่มใหภูฏานดำเนินนโยบายเปดประเทศและมองออกไปนอกประเทศมากขึ้น

(outward-looking policy) นอกจากนี้ภูฏานเริ่มดำเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ และอยูในระหวาง

การรางพระราชบัญญัติวาดวยการลงทุนเพื่อใหมีความชัดเจนแกนักธุรกิจตางประเทศในการเขามาลงทุนในภูฏานมากขึ้น อยางไรก็ดี

จุดมุงหมายที่สำคัญของภูฏานคือ ตองการพัฒนาประเทศอยางคอยเปนคอยไป โดยไมทำลายสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมของประเทศ

ในทางปฏิบัติจึงไมตองการการลงทุนจากตางประเทศมากจนเกินไป

รายไดหลักของภูฏานมาจากการสงออกไฟฟาใหแกประเทศเพื่อนบาน โดยไดสงออกกระแสไฟฟาจากพลังงานน้ำ เพื่อขายให

ประเทศอินเดียเปนหลัก และในอนาคตคาดวาภูฏานจะมีรายไดเขาประเทศมากขึ้น เนื่องจากยังอยูในระหวางการกอสรางเขื่อนสำคัญ

อกี 3 แหง คอื เขือ่นครูชิ ู(Kurichhu) เขือ่นบาโชช ู(Bashochhu) และเขือ่นทาลา (Tala) ซึง่เมือ่กอสรางเสรจ็สมบรูณแลวจะทำใหภฏูานสามารถ

ผลิตกระแสไฟฟาเพื่อสงไปขายในประเทศอินเดียไดมากขึ้น
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ทฤษฎีความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness

หรือ GNH) เปนพระราชดำริของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมิ ซิงเย วังชุก

เพื่อใชเปนปรัชญาในการพัฒนาประเทศ ความคิดดังกลาวเนนการพัฒนา

เพื่อใหประชาชนมีความสุขและความพึงพอใจมากกวาวัดการพัฒนาดวย

ผลติภณัฑมวลรวมประชาชาต ิ(Gross National Product: GNP) ทัง้นี ้พระองค

ไดขอสรุปจากบทเรียนความผิดพลาดในการพัฒนาของโลกในรอบ 50 ป

ที่ผานมา และเห็นวาประเทศจำนวนมากเขาใจวาการพัฒนาคือ การแสวงหา

ความสำเร็จทางวัตถุเพียงอยางเดียว ซึ่งประเทศเหลานี้ไดแลกความสำเร็จ

ในการพฒันาเศรษฐกจิกบัการสญูเสยีวฒันธรรม สิง่แวดลอมทีด่ทีางธรรมชาติ

และเอกลักษณของชาติ ซึ่งหลายประเทศไดพิสูจนแลววาประชาชนไมได

มีความสุขที่แทจริง



สถาบันกษัตริยยังคงเปนสถาบันที่เปนศูนยรวมจิตใจของชาวภูฏาน

โดยเฉพาะอยางยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมิ ซิงเย วังชุก เปนที่เคารพรักของ

ประชาชนมาก เนื่องจากทรงเปนกษัตริยนักพัฒนา และเสด็จเยี่ยมเยียน

ราษฎรอยูเสมอ นอกจากนี้สังคมภูฏานยังคงสภาพเปนสังคมเกษตรกรรม

ที่เรียบงาย ประชาชนดำเนินชีวิตตามวิถีทางพุทธศาสนานิกายมหายาน

และยังคงไวซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิมที่มีมาชานาน

ทั้งนี้ สวนหนึ่งนั้นมาจากพระราโชบายของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมิ ซิงเย

วังชุก พระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองคปจจุบันที่ตองการใหภูฏาน

อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของตนไว เชน การสงเสริมใหประชาชนภูฏาน

ใสชุดประจำชาติ การอนุรักษภาษาทองถิ่น และสถาปตยกรรมแบบภูฏาน

ดังนั้น แมจะมีนโยบายเปดประเทศแตภูฏานก็สามารถอนุรักษจารีตทาง

สังคมไวได

ขอมลูจาก -  กระทรวงการตางประเทศ (www.mfa.go.th)

- National Portal of Bhutan (www.bhutan.gov.bt)

-  วษิณ ุเครอืงาม (2550), ภฏูานวมิานปลายฟา (กรงุเทพ : มตชิน)

ปจจุบันนี้ประเทศภูฏานเปนที่สนใจของคนทั่วโลกและมีนักทองเที่ยวจำนวนมากตองการไปเยือน สำหรับผูที่ยังไมสะดวกจะเดินทาง

ไปเยือนภูฏานก็สามารถติดตามอานเรื่องราวเพิ่มเติมไดจากหนังสือที่มีวางขายทั่วไป หรือหากผูอานทานใดมีโอกาสไปเยือนภูฏานมาแลว

จะเขียนมาเลาสูกันฟงบางก็ยินดี

ปรชัญาสำคญัของ GNH คอื 1. การรักษาและอนุรักษความสมบูรณของสภาพแวดลอมตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ

2. ใหความสำคัญกับการพัฒนาจิตใจและสงเสริมคุณธรรมมากกวาการพัฒนาดานวัตถุ

3. สงเสริมและคุมครอง ปองกันศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมดั้งเดิมของภูฏาน

4. สงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยไมละทิ้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เปนธรรม
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คอลมัน CPLO corner ฉบบันี ้ขอนำเสนอประเดน็คำถามทีส่วนราชการตาง ๆ สอบถามมายงั สลค. ซึง่จะเปนประโยชนตอการ

จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีของสวนราชการ

เหตุใดการประชุมคณะรัฐมนตรีจึงไมมีการบันทึกรายงานการประชุมในลักษณะเดียวกับการประชุมคณะกรรมการ

ตาง ๆ

การประชุมคณะรัฐมนตรีเปนวิธีการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรีอยางหนึ่งซึ่งไมสามารถนำไปเทียบเคียงกับการประชุม

คณะกรรมการอื่น ๆ ได เพราะวิธีการประชุมคณะรัฐมนตรีไทยตั้งแตอดีตเปนตนมาถือเปนประเพณีปฏิบัติที่ทำสืบตอกันมา

นอกจากนี้การลงมติของคณะรัฐมนตรีก็เปนไปตามหลักความรับผิดชอบรวมกัน มิไดใชหลักเสียงขางมาก ในสวนของผล

การประชุมนั้นไมไดจัดทำเหมือนรายงานการประชุมของคณะกรรมการโดยทั่วไปแตจะจัดทำเปน “สรุปผลการประชุม

คณะรัฐมนตรี” เทานั้น ซึ่งเปนการสรุปวากระทรวงเสนออะไร หนวยงานที่เกี่ยวของมีความเห็นวาอยางไร และคณะรัฐมนตรี

มีมติวาอยางไร ไมไดมีการจดบันทึกละเอียดวาใครกลาวอะไรในที่ประชุมรวมทั้งไมมีการรับรองสรุปผลการประชุมดังกลาว

แตสงใหคณะรัฐมนตรีทุกทานทราบ

หากสวนราชการเจาของเรื่องตรวจพบขอผิดพลาดหรือมีขอแกไขภายหลังจากไดเสนอเรื่องไปยัง สลค. แลว

สวนราชการเจาของเรื่องสามารถขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอผิดพลาดดังกลาวโดยมิตองขอถอนเรื่องกลับคืน

ไดหรือไม อยางไร

หากเปนการแกไขที่ไมใชสาระสำคัญและไมใชการเปลี่ยนแปลงประเด็นขอเสนอหรือสาระสำคัญของเรื่อง สวนราชการสามารถ

ประสานเพื่อขอแกไขกับเจาหนาที่ สลค. ที่รับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ ได แตหากเปนขอผิดพลาดในสาระสำคัญ เชน ตัวเลขวงเงิน

งบประมาณ หรือเปลี่ยนแปลงขอเสนอ สวนราชการอาจจะตองดำเนินการขอถอนเรื่องหรือจัดทำหนังสือสง สลค. ขอแกไข

ขอความหรือสาระสำคัญนั้น ๆ โดยใหรัฐมนตรีวาการเปนผูลงนาม

หากตองการถอนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีควรดำเนินการอยางไร

ในกรณีเรื่องที่เสนอยังอยูในระหวางการดำเนินการโดยยังไมมีการจัดเขาวาระการประชุม ใหสวนราชการทำหนังสือ

ขอถอนเรื่อง โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูลงนามในหนังสือขอถอนเรื่องแตในกรณีเรื่องที่จัดเขาวาระแลว ใหรัฐมนตรี

ขอถอนเรื่องในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ เปนไปตามระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี

พ.ศ. 2548 ขอ 8
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เรื่องที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (คกก. กลั่นกรองฯ) แลว มติ คกก.

กลั่นกรองฯ นั้น สามารถนำไปใชอางอิงเปนมติคณะรัฐมนตรีไดหรือไม

มติ คกก. กลั่นกรองฯ ไมใชมติคณะรัฐมนตรี จึงยังไมสามารถนำไปใชอางอิงเปนมติคณะรัฐมนตรีไดเนื่องจากการพิจารณา

ของ คกก. กลัน่กรองฯ ถอืวาเปนขัน้ตอนหนึง่กอนการพจิารณาตดัสนิใจของคณะรฐัมนตร ี โดยเมือ่ คกก. กลัน่กรองฯ พจิารณา

เรือ่งตาง ๆ แลวมมีตเิปนประการใด ฝายเลขานกุาร คกก. กลัน่กรองฯ จะตองจดัทำบนัทกึลงนามโดยประธาน คกก. กลัน่กรองฯ

เพื่อกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหนำเสนอคณะรัฐมนตรีกอน หากคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวมีมติอนุมัติตาม

มติ คกก. กลั่นกรองฯ หรือมีมติเปนประการอื่นใด จึงจะถือเปนมติคณะรัฐมนตรีที่ใชสำหรับการดำเนินการหรืออางอิงได ทั้งนี้

เรื่องที่เสนอ คกก. กลั่นกรองฯ บางเรื่อง คกก. กลั่นกรองฯ อาจมีมติใหหนวยงานเจาของเรื่องหรือหนวยงานที่เกี่ยวของรับไป

พจิารณาทบทวน หรอืดำเนนิการอืน่ใด แลวนำเสนอ คกก. กลัน่กรองฯ อกีครัง้หนึง่ เรือ่งในกรณดีงักลาวจะยงัไมมกีารนำเสนอ

คณะรฐัมนตร ีแตฝายเลขานกุารจะแจงมต ิคกก. กลัน่กรองฯ ไปยงัหนวยงานเจาของเรือ่งหรอืหนวยงานทีเ่กีย่วของเพือ่ดำเนนิ

การตามมต ิคกก. กลัน่กรองฯ ตอไป

เรื่องที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (คกก. กลั่นกรองฯ) และมีมติให

สวนราชการรบักลบัไปดำเนนิการแลวนำเสนอ คกก. กลัน่กรองฯ อกีครัง้หนึง่ เมือ่สวนราชการดำเนนิการตามมตแิลว

และตองการเสนอเรือ่ง จะตองสงเรือ่งไปยงัฝายเลขานกุาร คกก. กลัน่กรองฯ หรอืสงไปทีใ่ด

เมื่อสวนราชการดำเนินการตามมติ คกก. กลั่นกรองฯ แลว ใหสวนราชการเสนอเรื่องมายัง สลค. เชนเดียวกับการเสนอเรื่อง

ตอคณะรัฐมนตรี และเมื่อ สลค. ไดรับเรื่องแลวจะตรวจสอบเรื่องเดิมและดำเนินการจัดทำบันทึกเพื่อเสนอ รองนายกรัฐมนตรี

ซึ่งเปนประธานกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณาสั่งการอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากประเดน็คำถาม-คำตอบทีเ่ผยแพรในคอลมัน CPLO corner นีแ้ลว

ทานยังสามารถอานคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม

ไดจากเว็บไซต สลค.สัญจร http://www.mobilesoc.soc.go.th/ ที่หัวขอ

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับเรื่องเสนอ ครม. ซึ่งแบงเปนหมวดหมูชัดเจน

ไดแก การจัดทำเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรี การประสานความเห็น

คณะกรรมการกลัน่กรองเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตร ีการจดัและสงระเบยีบวาระ

การประชุมคณะรัฐมนตรี การประชุมคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี

และเรือ่งอืน่ ๆ
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หลังจากที่มีการตัดถนนราชดำเนินใน ราชดำเนินนอก ราชดำเนินกลางเรียบรอยแลว

รัชกาลที่ 5 ก็ขนานนามบริเวณลานกวางของพระราชวังดุสิตสวนนั้นวาพระลานพระราชวัง

ดุสิต หรือที่เรียกกันวาลานพระบรมรูปทรงมา ในป 2450 รัชกาลที่ 5 ก็เสด็จประพาสยุโรป

เปนครั้งที่ 2 ทานมีพระวิสัยทัศนกวางไกล อีกทั้งนานาประเทศทางตะวันตกก็ลวนแตสราง

พระรูปปนของพระมหากษัตริยของตนประดิษฐานไวตามสถานที่สำคัญดวยกัน ทั้งนั้น

เพื่อปองกันคนหลงลืมวาทำอะไรใหบานเมืองไวบาง ทานก็ทรงพระราชอุตสาหะประทับให

คนปนพระบรมรูปทานเพื่อที่จะเปนพระบรมรูปทรงมาใหญมาก โดยที่มีมกุฎราชกุมาร

ในขณะนั้น เจาฟามหาวชิราวุธเปนแมงานดำเนินการ เพราะฉะนั้นพระบรมรูปทรงมาไมใช

พระบรมราชานุสาวรีย แตเปนพระบรมราชานุสรณ เหมือนกับพระบรมรูปรัชกาลที่ 1

ที่เชิงสะพานพระพุทธยอดฟาเปนพระบรมราชานุสรณไมใชพระบรมราชานุสาวรีย เพราะ

เมื่อครั้งรัชกาลที่ 7 ครองราชย และเมื่อพระมหานครครบ 150 ป ก็คิดกันวาจะทำอะไร

เพื่อรำลึกถึงรัชกาลที่ 1 ซึ่งมีความคิดเปนสองอยาง คือ สรางสวนสาธารณะตั้งแตบริเวณ

หนาวัดสุทัศนจนถึงถนนราชดำเนิน ก็จะผานที่ทำการศาลาวาการกรุงเทพมหานครที่ขณะนั้น

ยังไมมีตึกศาลาวาการกรุงเทพมหานคร หรือจะสรางสะพาน แลวก็มีพระบรมรูปรัชกาลที่ 1 ประดิษฐานอยู สรุปแลวก็ไดความวา

เปนสะพานขามแมน้ำเจาพระยากับพระบรมรูปรัชกาลที่ 1 ทั้งสองสิ่งรวมกันเรียกวาปฐมบรมราชานุสรณ ดังนั้น พระบรมรูปรัชกาลที่ 1

จึงไมใชพระบรมราชานุสาวรีย จะเห็นไดวาวันจักรีจะวางพานพุม ไมใชวางพวงหรีด วางพวงมาลา การวางพวงมาลานี่วางวันสวรรคต

หรือวันตาย เมื่อกอนนี้ก็ไมมีวาง มีที่เดียวคือพระบรมรูปทรงมา วันที่ 23 ตุลาคม ซึ่งเปนวันคลายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 5 ก็วางพวงหรีด

ตอมาก็มีการวางที่อื่น ๆ ก็ถือเอานัยตรงนั้นไปวางพวงหรีดดวย จนผูใหญทานทักทวงวาพวงหรีดวางสำหรับวันตายไมใชวันเกิดหรือ

ถือกำเนิดอะไรสักอยางหนึ่ง จึงมีการเปลี่ยนแปลง อะไรก็แลวแตถาไมใชวันตายก็วางพุมแทนไมใชวางพวงหรีด รัชกาลที่ 6 ก็เหมือนกัน

ก็วางพวงหรีดเนื่องจากกำหนดเปนวันคลายวันสวรรคต แตนอกนั้นก็วางพานพุมทั้งหมด แลวพานพุมที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ไปทรงวางถาสังเกตดี ๆ จะเปนพานพุมยอดไมใชพานพุมแลวใชฉัตร 9 ชั้นปกแทนยอด แตเปนสิบปมาแลวที่ผมเห็นใครตอใคร เอาฉัตรไปใส

บนพานพุมแทนยอด ก็ไมรูวาพานพุมเปนเจาตั้งแตเมื่อไหร มีฉัตรดวย ฉัตรนี้เปนเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว

     

คำวานอมเกลานอมกระหมอมถวาย กับทูลเกลาทูลกระหมอมถวายนี้ คำกริยาแทคือคำวาถวาย แตทูลเกลาทูลกระหมอม

นอมเกลานอมกระหมอม เปนคำทีป่ระกอบเขาไปเปนการแสดงพระอสิรยิยศของผทูีม่พีระอสิรยิยศสงูต่ำแตกตางกนั  นอมเกลานอมกระหมอม

ถวาย ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย ในรัชกาลปจจุบันจะใชกับสี่พระองคดวยกัน คือใชกับพระมหากษัตริย สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

(อานตอหนา 21)

(ตอจากฉบับที่แลว)




โดย นายอาลกัษณ  พงษอาลกัษณ
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หนังสืออานไวใน 7 วัน : Speed Reading in a Week เปนหนังสือเทคนิค

การอานที่แนะนำวิธีอานหนังสือเร็ว เขียนโดย Tina Konstant และแปลเปนภาษาไทย

โดยโอฬาร  สุนทรภูษิต การอานเร็วไมใชเพียงแตการอานใหเร็ว แตเปนการอาน

อยางฉลาด ซึ่งจะชวยใหสามารถทราบในสิ่งที่ตองการจากหนังสือประเภทตาง ๆ และ

เปนการอานที่มีประสิทธิภาพ ทำใหจดจำสิ่งที่อานได การฝกฝนการเรียนรูเทคนิค

การอานเร็วนี้เปนการฝกแบบงาย ๆ สบาย ๆ เปาหมายของหนังสือเลมนี้ตองการให

ผูอานสามารถฝกและนำเทคนิคนี้ไปใชในชีวิตประจำวันได ซึ่งจะชวยเปลี่ยนนิสัย

การอานของคุณ เทคนิคสำคัญในการอานเร็วคือ การมีสมาธิซึ่งเปนสิ่งที่ตองฝก

เปนอยางแรกในการพัฒนาพฤติกรรมการอาน

หนังสืออานไวใน 7 วัน : Speed Reading in a Week เลมนี้จะชวยพัฒนา

ทักษะการอานใหดีขึ้นภายใน 1 สัปดาห เนื้อหาประกอบดวยเทคนิคการอาน 5 ขั้นตอน

ไดแก

1. Prepare (การเตรียมตัวอาน)

2. Preview (การอานแบบผาน)

3. Passive (การอานแบบขาม)

4. Active Reading (การอานแบบสรปุ)

5. Selective Reading (การเลอืกอาน)

นอกจากเทคนคิ 5 ขัน้ตอนนีจ้ะทำใหการอานเรว็เปนไปอยางมปีระสทิธภิาพแลว ยงัมเีทคนคิตาง ๆ ทีผ่อูานตองฝกเพิม่เตมิดวย

เชน เทคนิคการอานเร็ว การจำสิ่งที่อาน การใชสายตาเพิ่มประสิทธิผลในการอาน การกำจัดสิ่งรบกวนในการอานเพื่อรักษาสมาธิ

การอานหนงัสอืประเภทตาง ๆ และการเรยีนรปูจจยัทีม่ผีลตอการพฒันาศกัยภาพการอาน ปจจบุนัมขีอมลูขาวสารเขามาในชวีติประจำวนั

เปนปริมาณมาก ผูเขียนไดหาวิธีอานขอมูลจำนวนมากเหลานี้ใหเร็วขึ้นและมีเงื่อนไขวาตองเขาใจดวย ไมวาจะเปนขอมูลที่ปรากฏ

อยูในหนาหนังสือพิมพ หนังสือ เอกสาร วารสารและแมแตอี-บุคในอินเทอรเน็ต หนังสือเลมนี้จึงเหมาะสำหรับผูอานทุกเพศทุกวัย

โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ขาราชการและผูบริหารที่ไมคอยมีเวลามากนัก

: Speed Reading in a Week




Tina Konstant เปนชาวสวีเดน อายุ 30 ป เปนผูเชี่ยวชาญในการอานเร็วและการจดจำ

ขอมูลตาง ๆ เปนนักเขียนที่มีประสบการณ และเปนผูผลิตรายการโทรทัศน เกี่ยวกับการเรียนรูและ

การคิดอยางมีประสิทธิผล นอกจากนี้ Tina Konstant ยังเปนนักวิจัยและผูสอนงานเกี่ยวกับการเรียนรู

การอานเร็วและการพัฒนาความจำ รวมทั้งชอบที่จะคนหาศักยภาพในตัวคนทั้งดานรางกายและ

จิตใจมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด หนังสืออานไวใน 7 วัน เปนหนังสือที่ไดรับความสนใจจากผูอาน

เปนจำนวนมากและเปนหนงัสอืทีต่ดิอนัดบัขายดใีนหลาย ๆ ประเทศ
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* สรปุจากคำแถลงนโยบายรฐับาล นายสมคัร  สนุทรเวช นายกรฐัมนตร ี แถลงตอรฐัสภา วนัจนัทรที ่18 กมุภาพนัธ 2551

เมือ่วนัที ่18 - 20 กมุภาพนัธ 2551 คณะรฐัมนตรซีึง่มนีายสมคัร  สนุทรเวช นายกรฐัมนตรี

ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา โดยมีนโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดำเนินการในปแรก และนโยบายหลัก

7 ดาน ที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาการบริหารงาน 4 ปของรัฐบาล สลค.สาร ฉบับนี้จึงขอ

นำเสนอนโยบายของคณะรัฐมนตรี พรอมทั้งการมอบหมายรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบแตละนโยบาย (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26

กมุภาพนัธ 2551 เรือ่งการจดัทำแผนการบรหิารราชการแผนดนิ พ.ศ. 2551 - 2554) เพือ่ประโยชน

แกทานผูอานตอไป

10

⌫⌫⌫⌫⌫

1. สรางความปรองดองสมานฉนัทของคนในชาตแิละฟนฟปูระชาธปิไตย (กลุมที่ 7)

2. แกไขปญหาความไมสงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต (กลมุที ่ 7)

3. เรงรัดแกไขปญหายาเสพติดและปราบปรามผูมีอิทธิพล (กลุมที่ 7)

4. ดำเนินมาตรการในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการ (กลุมที่ 1)

5. เพิม่ศกัยภาพของกองทนุหมบูานและชมุชนเมอืง (กลมุที ่ 3)

6. จดัสรรงบประมาณตามขนาดประชากร (Small Medium Large : SML) ใหครบทกุหมบูานและชมุชน

(กลมุที ่3)

7. สานตอโครงการธนาคารประชาชน (กลมุที ่ 3)

8. สนบัสนนุสนิเชือ่แกผปูระกอบการขนาดกลาง ขนาดยอม และวสิาหกจิชมุชน (กลมุที ่ 3)

9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ (กลุมที่ 3)

10. พักหนี้ของเกษตรกรรายยอยและยากจน (กลุมที่ 3)

11. สรางระบบประกันความเสี่ยงใหเกษตรกร (กลุมที่ 2)

12. ขยายบทบาทของศนูยซอมสรางเพือ่ชมุชน (Fix-it Center) และสถาบนัอาชวีศกีษา (กลมุที ่2)

13. สรางโอกาสใหประชาชนไดมทีีอ่ยอูาศยัอยางทัว่ถงึ (กลมุที ่ 2)

14. เรงรดัการลงทนุทีส่ำคญัของประเทศ (กลมุที ่ 4)

15. ดำเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคาพลังงาน (กลุมที่ 1)

16. ฟนความเชือ่มัน่ดานการลงทนุและสงเสรมิการทองเทีย่วของประเทศไทย (กลุมที่ 4, 5)

17. วางระบบการถือครองที่ดินและกำหนดแนวเขตการใชที่ดินใหทั่วถึงและเปนธรรม (กลุมที่ 2)

18. ขยายพืน้ทีช่ลประทานและเพิม่ประสทิธภิาพระบบชลประทาน (กลุมที่ 4)

19. เรงรัดมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโลกรอน (กลุมที่ 6)




หมายเหต ุ :

กลมุที ่1 ดแูลปญหาความเดอืดรอนของประชาชน รองนายกรฐัมนตรทีีร่บัผดิชอบ นายสรุพงษ  สบืวงศล ี / นายมิง่ขวญั  แสงสวุรรณ

กลมุที ่2 การลดรายจายของประชาชน รองนายกรฐัมนตรทีีร่บัผดิชอบ นายสมชาย  วงศสวสัดิ ์ / พลตร ีสนัน่  ขจรประศาสน

กลมุที ่ 3 การเพิม่รายไดของประชาชน รองนายกรฐัมนตรทีีร่บัผิดชอบ นายสรุพงษ  สบืวงศลี

กลมุที ่4 การลงทนุและการใชจายภาครฐั รองนายกรฐัมนตรทีีร่บัผดิชอบ นายสรุพงษ  สบืวงศล ี/ นายสหสั  บณัฑติกลุ / นายสวุทิย  คณุกติติ

กลมุที ่ 5 การหารายไดเขาประเทศ รองนายกรฐัมนตรทีีร่บัผดิชอบ พลตร ีสนัน่  ขจรประศาสน

กลมุที ่ 6 การดแูลทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม รองนายกรฐัมนตรทีีร่บัผดิชอบ นายสหสั  บณัฑติกลุ

กลมุที ่7 กลมุฟนฟคูวามเชือ่มัน่ดานสงัคมและความไมสงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต รองนายกรฐัมนตรทีีร่บัผดิชอบ นายสมชาย วงศสวสัดิ์
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1. สงเสริมการนำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาประเทศ

2. สรางเสริมความรูความคิดของประชาชน

ทางดานวิทยาศาสตร

3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมีคุณภาพ และ

ปรมิาณทีเ่พยีงพอกบัความตองการ และสนบัสนนุ

การสรางทรัพยสินทางปญญาของคนไทย

4. ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศใหสอดคลอง

กับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ


⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 

1. อนรุกัษ พฒันา และใชประโยชนจากความหลากหลาย

ทางชีวภาพอยางยั่งยืนใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ

2. เรงรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมภายใตการมีสวนรวมของประชาชน

3. อนุรักษทรัพยากรดินและปาไม

4. จัดใหมีมาตรการปองกันและพัฒนาระบบขอมูล

และเตือนภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

5. เรงรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย

กลิ่นและเสียง ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค

6. สงเสริมใหภาครัฐและภาคเอกชนวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษพลังงาน

7. สงเสริมการสรางความตระหนักทางดานสิ่งแวดลอม

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 


1. นโยบายการศึกษา

2. นโยบายแรงงาน

3. นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

4. นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

5. นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม

⌫⌫⌫⌫⌫

1. นโยบายการเงินการคลัง

2. นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ

3. นโยบายโครงสรางพื้นฐาน และระบบบริหาร

จัดการขนสงมวลชน สินคาและบริการ

4. นโยบายพลังงาน

5. นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ



1. สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน

2. สงเสริมความรวมมือกับประเทศในเอเชีย กรอบความรวมมือเอเชียและเพิ่มบทบาทในการสรางความแข็งแกรงของอาเซียน

3. มีบทบาทที่สรางสรรคในองคกรระหวางประเทศ

4. กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศ และกลุมประเทศที่มีบทบาทสำคัญของโลก

5. ดำเนินงานเชิงรุกทางการทูตเพื่อประชาชน วัฒนธรรม และการศึกษาตลอดจนการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน

กับนานาประเทศ

6. คุมครองผลประโยชนของคนไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ
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1. เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย

2. เสริมสรางระบบปองกันประเทศใหมีความมั่นคง มีศักยภาพในการรักษาเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแหงเขตอำนาจรัฐ

และผลประโยชนของชาติ

3. เรงพัฒนาระบบการจัดการเพื่อแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ยังไมมีสถานะ

ที่ชัดเจน

4. พัฒนาและเสริมสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการปองกัน และแกไขปญหาการกอการราย

และอาชญากรรมขามชาติ

5. ปฏิรูประบบขาวกรองใหเกิดประโยชนตอการรักษาความมั่นคง และการเสริมสรางผลประโยชนของชาติ

6. พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ โดยเนนการบริหารวิกฤติการณ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษยสรางขึ้น



1. ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน

2. กฎหมายและการยุติธรรม

3. สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นไดอยางกวางขวาง ถูกตอง

เปนธรรม และรวดเร็ว

⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการกำกับและขับเคลื่อน

นโยบายรัฐบาล 5 คณะ เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลในระยะปแรก และนโยบาย

ระยะ 4 ป ดงันี้

1. คณะกรรมการพัฒนาระบบขนสงทางอากาศและทาอากาศยาน

2. คณะกรรมการพัฒนาระบบขนสงทางรางและระบบขนสงมวลชน

3. คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการชลประทาน

4. คณะกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนรู

5. คณะกรรมการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
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⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫
⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫



* มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 และคำสั่งสำนัก

นายกรัฐมนตรี ที่ 28/2551 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551 เรื่อง

มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

และมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนัก

นายกรฐัมนตรปีฏบิตัริาชการแทนกนั

นายกรฐัมนตรมีอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรฐัมนตรี

ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรี

ไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ

ราชการแทนกนั ตามลำดบั ดงันี้

1.  นายสมชาย  วงศสวสัดิ์ 1.  นายสรุพงษ   สบืวงศลี

2.  นายมิง่ขวญั  แสงสวุรรณ

2.  นายสรุพงษ   สบืวงศลี 1.  นายมิง่ขวญั  แสงสวุรรณ

2.  นายสมชาย  วงศสวสัดิ์

3.  นายมิง่ขวญั  แสงสวุรรณ 1.  นายสมชาย  วงศสวสัดิ์

2.  นายสรุพงษ   สบืวงศลี

4.  นายสหสั  บณัฑติกลุ 1.  นายสรุพงษ   สบืวงศลี

2.  นายมิง่ขวญั  แสงสวุรรณ

5.  พลตร ีสนัน่  ขจรประศาสน 1.  นายสวุทิย  คณุกติติ

2.  นายสหสั  บณัฑติกลุ

6.  นายสวุทิย  คณุกติติ 1.  พลตร ีสนัน่  ขจรประศาสน

2.  นายสหสั  บณัฑติกลุ

รองนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี

ที่ปฏิบัติราชการแทนตามลำดับ

สวนที ่2
นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอำนาจใหรัฐมนตรีประจำ

สำนกันายกรฐัมนตรปีฏิบตัริาชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกรณทีี่

รฐัมนตรปีระจำสำนกันายกรฐัมนตรไีมอยหูรอืไมอาจปฏบิตัริาชการได

ใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ปฏบิตัริาชการแทนกนั ตามลำดบั ดงันี้

   1.  นายชศูกัดิ ์ ศรินิลิ 1.  นายจกัรภพ   เพญ็แข

2.  นายสมชาย  วงศสวสัดิ์

   2.  นายจกัรภพ   เพญ็แข 1.  นายชศูกัดิ ์ ศรินิลิ

2.  นายมิง่ขวญั  แสงสวุรรณ

รัฐมนตรีประจำ

สำนักนายกรัฐมนตรี

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่ปฏิบัติราชการแทนตามลำดับ

สวนที ่3

คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

1. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมอาจปฏิบัติราชการได คณะรฐัมนตรมีอบหมายใหรองนายกรฐัมนตรเีปนผรูกัษาราชการแทน

นายกรฐัมนตร ีตามลำดบั ดงันี้

1.1 นายสมชาย  วงศสวสัดิ์

1.2 นายสรุพงษ  สบืวงศลี

1.3 นายมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ

1.4 นายสหสั  บณัฑติกลุ

1.5 พลตร ีสนัน่  ขจรประศาสน

1.6 นายสวุทิย  คณุกติติ

2. ในระหวางการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผูรักษาราชการแทนขางตน จะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหาร

งานบุคคลและการอนมุตัเิงนิงบประมาณอนัอยใูนอำนาจของนายกรฐัมนตรไีด ตองไดรับความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีเสียกอน

สวนที ่1



¡ÒÃÁÍºÍÓ¹Ò¨ãËéÃÍ§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕáÅÐÃÑ°Á¹µÃÕ»ÃÐ¨ÓÊÓ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕµÒÁÁÔµÔ¡ÃÐ·ÃÇ§  ÁÔµÔ¾×é¹·Õè ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§àÃ×èÍ§àÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ
¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ¹ÒÂÊÁÑ¤Ã  ÊØ¹·ÃàÇª

ÃÍ§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ¹ÒÂÊËÑÊ  ºÑ³±Ôµ¡ØÅÃÍ§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ¹ÒÂÊØÃ¾§Éì  Ê×ºÇ§ÈìÅÕ ÃÍ§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ¹ÒÂÁÔè§¢ÇÑ  áÊ§ÊØÇÃÃ³ìÃÍ§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ¹ÒÂÊÁªÒÂ  Ç§ÈìÊÇÑÊ Ốì ÃÍ§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ¾ÅµÃÕ Ê¹Ñè¹  ¢¨Ã»ÃÐÈÒÊ¹ì ÃÍ§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ¹ÒÂÊØÇÔ·Âì  ¤Ø³¡ÔµµÔ ÃÑ°Á¹µÃÕ»ÃÐ¨ÓÊÓ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ¹ÒÂ Ñ̈¡ÃÀ¾  à¾çá¢
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⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫
⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫

  ⌫⌦  ⌫⌦  ⌫⌦  ⌫⌦  ⌫⌦

1. คกก. ขอมลูขาวสารของราชการ

รฐัมนตรปีระจำสำนกันายกรฐัมนตรี

นายจกัรภพ  เพญ็แข

1. คกก. นโยบายการทองเทีย่วแหงชาติ

2. คกก. กองทนุฟนฟแูละพฒันาเกษตรกร

3. คกก. สงเสรมิวสิาหกจิชมุชน

รองนายกรฐัมนตรี

พลตร ีสนัน่  ขจรประศาสน

1. คกก. สงเสรมิการลงทนุ

2. คกก. สงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม

รองนายกรฐัมนตรี

นายสวุทิย  คณุกติติ

1. คกก. พจิารณาการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราช-

อสิรยิาภรณอนัเปนทีส่รรเสรญิยิง่ดเิรกคณุาภรณ

2. คกก. จดัระบบการจราจรทางบก

3. คกก. สิง่แวดลอมแหงชาติ

4. คกก. นโยบายพลงังานแหงชาติ

5. คกก. กองทนุเพือ่สงเสรมิการอนรุกัษพลงังาน

6. คกก. พลงังานปรมาณเูพือ่สนัติ

7. คกก. นโยบายวทิยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวตักรรมแหงชาติ

รองนายกรฐัมนตรี

นายสหสั  บณัฑติกลุ

1. คกก. ขาราชการพลเรือน

2. คกก. พัฒนาระบบราชการ

3. คกก. สงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ

4. คกก. ผสูงูอายแุหงชาติ

5. คกก. สงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาติ

6. คกก. สงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร

7. คกก. ปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั

8. สภานายกสภาลกูเสอืแหงชาติ

รองนายกรฐัมนตรี

นายสมชาย วงศสวสัดิ์
รองนายกรฐัมนตรี

นายสรุพงษ  สบืวงศลี
1. คกก. นโยบายทนุรฐัวสิาหกจิ

2. คกก. กองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ

3. คกก. สขุภาพแหงชาติ

4. คกก. อาหารแหงชาติ

5. คกก. สขุภาพจติแหงชาติ

6. คกก. กองทนุหมบูานและชมุชนเมอืงแหงชาติ

1. คกก. คมุครองผบูริโภค

2. รองประธานกรรมการใน คกก. พฒันาระบบราชการ

รฐัมนตรปีระจำสำนกันายกรฐัมนตรี

นายชศูกัดิ ์ ศรินิลิ

1. คกก. การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่

2. สภาวจิยัแหงชาติ

รองนายกรฐัมนตรี

นายมิง่ขวญั  แสงสวุรรณ

* มตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่26 กมุภาพนัธ 2551 และคำสัง่สำนกันายกรฐัมนตรี

ที ่29/2551 ลงวนัที ่25 กมุภาพนัธ 2551 เรือ่ง มอบหมายและมอบอำนาจ

ใหรองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรปีระจำสำนกันายกรฐัมนตรปีฏบิตัหินาที่

ประธานกรรมการ
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⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫
⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫

  ⌫⌦⌫⌫  ⌫⌦⌫⌫  ⌫⌦⌫⌫  ⌫⌦⌫⌫  ⌫⌦⌫⌫

* มตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่ 26 กมุภาพนัธ 2551 และคำสัง่สำนกันายกรฐัมนตร ีที ่ 29/2551 ลงวนัที ่ 25 กมุภาพนัธ 2551 เรือ่ง มอบหมายและมอบอำนาจให

รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรปีระจำสำนกันายกรฐัมนตรปีฏบิตัหินาทีป่ระธานกรรมการ

รองนายกรฐัมนตร ีนายสมชาย  วงศสวสัดิ์
1. คกก. กองทุนเงินชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย

สำนักนายกรัฐมนตรี

2. คกก. กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

3. คกก. จัดทำแผนการบริหารราชการแผนดิน

4. คกก. สงเสริมและประสานงานสตรีและสถาบันครอบครัว

แหงชาติ

5. คกก. สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ

6. คกก. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการประปาแหงชาติ

7. คกก. สนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

8. คกก. พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ

รองนายกรฐัมนตร ีนายสรุพงษ  สบืวงศลี
1. คกก. พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

2. คกก. บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน

3. คกก. กำกับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ

4. คกก. บริหารสินเชื่อเกษตรแหงชาติ

5. คกก. แหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส

รองนายกรฐัมนตร ีนายมิง่ขวญั  แสงสวุรรณ
1. คกก. อำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ

2. คกก. อำนวยการจัดระบบศูนยราชการ

3. คกก. นโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ

4. คกก. นโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร

5. คกก. บริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง

รองนายกรฐัมนตร ีนายสหสั  บณัฑติกลุ
1. คกก. พิจารณาการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นสายสะพาย

2. คกก. ทรัพยากรน้ำแหงชาติ

3. คกก. อนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา

4. คกก. นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ

5. คกก. นโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

6. คกก. นโยบายนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

7. คกก. นโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

8. คกก. ภูมิสารสนเทศแหงชาติ

รองนายกรฐัมนตร ีพลตร ีสนัน่  ขจรประศาสน
1. คกก. บริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ

2. คกก. บริหารกองทุนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทย

3. คกก. ชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน

4. คกก. ประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง

5. คกก. นโยบายและฟนฟูทะเลไทย

6. คกก. แกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

รองนายกรฐัมนตร ีนายสวุทิย  คณุกติติ
1. คกก. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงชาติ

2. คกก. บริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ

3. คกก. พัฒนาอุตสาหกรรมแหงชาติ

รฐัมนตรปีระจำสำนกันายกรฐัมนตร ีนายชศูกัดิ ์ ศรินิลิ
1. คกก. บริหารพนักงานราชการ

2. คกก. ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

3. คกก. ควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ

รฐัมนตรปีระจำสำนกันายกรฐัมนตร ีนายจกัรภพ  เพญ็แข
1. คกก. ประชาสัมพันธแหงชาติ

2. คกก. พิจารณาการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นต่ำกวาสายสะพาย

3. รองประธานกรรมการใน คกก. เอกลักษณของชาติ
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ความจริงไมไดตั้งใจวาจะมี “ตอนจบ” ของหัวขอเรื่องนี้

เพราะเทาที่เคยเขียนไปก็คิดวาจะจบเพียงแคนั้นจริง ๆ แมวา

บรรณาธิการจะบอกวาที่เขียนมาทั้งหมดนั้น ดูเหมือนจะไมได

ตอบคำถามตามหัวขอเลย

แตก็จบไมไดเพราะตัวเองก็ติดใจอยูวาบรรณาธิการ

ทักแลว และยอนกลับไปอานดูอีกครั้งเมื่อตีพิมพแลว ก็เห็นวา

เปนอยางนั้นจริง ๆ อีกอยางมีทานผูอานบางทานก็อยากที่จะให

แสดงความเห็นใหชัดเจนมากกวานั้น ก็จึงตองมี “ตอนจบ” ของ

หวัขอนีด้งัตอไปนี้

ถาตามกรอบที่กำหนดไวก็คือ “การทำงานไมไดอยางที่

ตั้งใจ”

“ตัง้ใจ” ในทีน่ีก้จ็ะมกีรอบอกีชัน้วา หมายถงึตัง้ใจใหงาน

ออกมาดี

ทานที่ไมไดอานเรื่องนี้ในฉบับกอนหนานี้ ถาจะเริ่มตนที่

ฉบบันีก้ค็งจะไมเปนไร นาจะไมเสยีเนือ้ความไปมากนกัเพราะฉบบั

ตอนจบนี้จะไมเลียบคายอีกแลว

การที่เราทำงานไมไดอยางที่ตั้งใจมีหลายสาเหตุ ที่จะ

กลาวตอไปนี้เปนเพียงอีกบางแงมุมที่จะนำเสนอใหลองพิจารณาดู

 ⌫⌫⌫⌫⌫


คำตอบขอนี้ดูเหมือนจะกลาวหากันซึ่ง ๆ หนา

(ซึ่งก็จะทำ)

อะไรที่สะทอนใหเห็นวาเราไมไดมีความตั้งใจจริง ?

อยางแรกคือ ไมมีความมุงมั่นหรือพยายามที่จะ

ทำในสิ่งที่ตั้งใจจะทำ สำหรับบางคนแลวจะพบวาวันหนึ่ง ๆ

มีความตั้งใจจะทำงานอะไรตอมิอะไรตั้งหลายอยาง แตสุดทาย

ทำไมเสรจ็สกัอยาง หรอืเสรจ็ไมหมดตามทีต่ัง้ใจ หรอืทำออกมาแลว

ไมไดคุณภาพอยางที่ตัวเองตองการ สวนหนึ่งเปนเพราะในขณะที่

ทำนัน้ใจวอกแวกไปคดิเรือ่งอืน่บาง ไดยนิใครเขาคยุอะไรกนัขางตวั

ก็คอยแตจะเงี่ยหูฟงหรือไมก็หันไปคุยกับเขาดวย หรือไมทำไป

สกัหนอยกล็กุเดนิไปทำอยางอืน่ ถาลกุขึน้ไปเขาหองน้ำกพ็อทำเนา

แตบางคนลุกไปหยิบหนังสือพิมพมาอาน เดินไปกินขนมบนโตะ

เพื่อนที่อยูขาง ๆ กิจกรรมเหลานี้เราอาจใหเหตุผลกับตัวเองวา

เปนการเปลี่ยนอิริยาบถหรือเปลี่ยนบรรยากาศก็ตามแตจะหามา

อธบิาย หากพจิารณาลกึ ๆ แบบไมเขาขางตวัเองบางทกีเ็ปนเรือ่งที่

ลวนแลวแตแสดงใหเห็นวาเราไมมีสมาธิ ไมมีความมุงมั่นที่จะ

ทำงานนั้นใหเสร็จอยางที่ตั้งใจ ซึ่งก็รวมถึงคุณภาพของงานเอง

ก็อาจจะพลอยไดรับผลกระทบดวย วาออกมาไมดีเทาที่ควร

เพราะไมไดเกิดจากความคิดที่ปะติดปะตออยางตอเนื่อง

“ความวอกแวก” ที่กลาวมาขางตนอีกอยางหนึ่งที่

คนคิดไมถึงวาจะมารบกวนสมาธิในการทำงานของเราก็คือ

“ความกังวล” กังวลวางานจะไมเสร็จ กังวลวาทำออกมาแลว

จะไมดี สารพัดความกังวลเหลานี้ลองสังเกตดูจะพบวากอกวน

เราอยบูอย ๆ แมขณะทีก่ำลงัทำงานนัน้อยกูก็งัวลลกึ ๆ อาจจะตอง

ถามตัวเองแลวตองตอบใหไดวาจะกังวลเพื่ออะไร เพราะผลของ

* ตอนแรกตพีมิพในฉบบัเดอืนมกราคม 2551

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 
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ความกงัวลกค็อื ความกงัวลทีม่อียตูลอดเวลา ไมใชทำใหงานเสรจ็

งานที่ เสร็จลงไดดวยดีอยางที่ เราตองการเพราะเราลงมือทำ

ไมใชเสร็จเพราะเรากังวล เพราะฉะนั้นกรุณาระมัดระวังความ

กังวลดวย เพราะเปนตัวบั่นทอนประสิทธิภาพในการทำงาน

อยางมาก

อยางที่สอง ไมมีความอดทนที่จะเผชิญและแกไข

ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทำงานนั้น ๆ เจออะไรที่ติดขัด

หนอยกถ็อดใจ ทอแท ถดถอย แทนทีจ่ะคดิอานแกไขใหงานเราเดนิ

ตอใหได ความจริงฝมือของคนที่ทำงานเกง สวนหนึ่งก็อยูที่ความ

สามารถในการที่จะแกไขปญหาอุปสรรคขอขัดของที่เขามารบกวน

การไปสเูปาหมาย ปญหาบางอยางกอ็าจจะแกไขไดในเวลาไมมาก

แตหลายปญหาหลายอุปสรรคตองอาศัยเวลา ถาเรามีความตั้งใจ

หนกัแนนจรงิกต็องอดทนทีจ่ะรอได

 ⌫⌫⌫⌫⌫
⌫⌫⌫⌫⌫

ความรูในที่นี้อยางนอยจะมีอยูดวยกัน 2 สวน คือ

สวนที่ เปนความรู เกี่ยวกับงานที่ เราทำ กับอีกสวนคือความรู

เกี่ยวกับวิธีการทำงานนั้น ๆ

ความรูที่ เกี่ยวกับงานที่ เราทำเปนเรื่องสำคัญ

เพราะเปนพื้นฐานของการทำงานชิ้นนั้นของเรา  แตก็มีมาก

เหมือนกันที่บางคนอาจจะไดรับมอบหมายงานที่ไมตรงกับความรู

ที่ตัวเองมีอยู ซึ่งประเด็นนี้ก็เคยคุยกันมาหลายครั้งวา ผูที่เปน

หัวหนางานจะตองใหความสำคัญ จะตองรูจักลูกนองของตัวเอง

ใหชัดเจนถองแทจริง ๆ วาเขามีความรู ความสามารถ รวมถึง

ทักษะในดานใด เพื่อไมใหการมอบหมายงานทำใหเกิด “ผิดฝา

ผิดตัว” ปญหานี้ถาเกิดขึ้นแลวก็ขึ้นอยูกับวัฒนธรรมขององคกร

นั้นวา ไดสรางบรรยากาศใหคนไดพูดความจริงตอกันหรือไม

หมายถึงลูกนองสามารถที่จะเดินไปบอกหัวหนาไดหรือไมวา

งานที่มอบมาใหนี้ ผมหรือดิฉันไมมีความรู ถาบรรยากาศเปด

ใหบอกกันได ปญหานี้ก็คงแกไดไมยาก แตถาเปนบรรยากาศที่

“สั่ง” ลงมาอยางเดียวก็จะลำบาก ความลำบากนี้ไมไดเกิดเฉพาะ

แกตัวลูกนองคนทำเทานั้น หัวหนาเองก็ลำบากเพราะจะไดงาน

ที่ไมตรงตามที่ตองการ องคกรสวนรวมก็ลำบากเพราะมีจุดดาง

คอืความไมมปีระสทิธภิาพในการบรหิารงานเกดิขึน้ ซึง่ยอมกระทบ

ตอเปาหมายโดยรวมขององคกรนั้นแนนอน ประเด็นนี้เราอาจจะ

เห็นวาเล็กนอย แตถามีเกิดขึ้นมากหลายจุด องคกรนั้นก็จะเปน

องคกรทีอ่อนแอ

แต... แตถาเราไดรับมอบหมายใหทำงานที่ตรงกับ

ความรูของเรา แตเรายังรูไมมากพอที่จะทำงานนั้นใหออกมาดีได

คนปกติที่มีความรับผิดชอบก็ตองถือเปนหนาที่ที่ตองแสวงหา

ความรูเพิ่มเติมเพื่อใหทำงานนั้นออกมาใหมีคุณภาพได เหตุที่ตอง

ทำงานใหมีคุณภาพก็เพราะคุณภาพของงานนั่นเองที่จะสะทอน

ใหเหน็คณุภาพของคนทำ สกัครัง้ทีเ่ราทำงานทีไ่มมคีณุภาพออกมา

หวัหนาเขากอ็าจจะจำ... จำ... และจำฝงใจวาเราทำงานไดคณุภาพ

ต่ำแคนั้น แลวถาไมมีโอกาสที่เราจะแกตัวก็จะนำไปสูปญหา

อื่น ๆ อีก เชน เขาไมมอบงานสำคัญใหเราทำ หรือไมก็ไมใชเรา

ใหทำอะไรเลยก็เปนได ซึ่งอยาคิดวาเปนแบบนี้ก็ดี เราจะไดสบาย

เพราะจริง ๆ แลว เราจะสบายในระยะแรก ๆ แตนั่งตบยุงนาน ๆ

เขาความนับถือตัวเองก็จะหมดลงไปทุกทีดวย

ความรู อี กส วนที่ เป นความรู เ กี่ ยวกับวิ ธี การ

ทำงานนั้น ๆ เรื่องนี้ดูเหมือนจะเขียนไปบางแลวในฉบับที่แลว

วาถาเมื่อใดก็ตามที่เรามีปญหาในการทำงาน จะทำงานไมได

อยางที่อยากจะใหมันเปนหรือทำงานไมเสร็จสักที สิ่งหนึ่งที่เรา

มักจะมองขามก็คือ การถามตัวเราเองวาเราไดใชวิธีการทำงาน

ถูกตองเหมาะสมหรือไม สวนใหญเราจะมุงไปที่ปญหาอุปสรรค

ที่เกิดจากสิ่งภายนอกรอบตัว ไมวาจะเปนคนอื่น หรือสถานการณ

หรือความไมพรอมของวัสดุอุปกรณ นอยนักที่จะกลับมาคิดวา

ตัวเองไดใชวิธีการที่ถูกตองในการทำงานชิ้นนั้นหรือไม

ความรูในสวนนี้จะวาไปก็อาจจะถือเปน “ทักษะ”

ไดเหมือนกัน เพราะการที่จะรูวางานชิ้นใดตองใชวิธีการอยางไร

จงึจะไมใช “เสรจ็” อยางเดยีวแต “สำเรจ็” ดวยนัน้ อาจตองอาศยั

ประสบการณที่ผานงานตาง ๆ มาแลวมาก อาศัยความเปนคนที่

⌫
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ชางสังเกตและเก็บรายละเอียดตาง ๆ ไวมาก แลวสามารถ

นำสิ่งตาง ๆ เหลานั้นมาประมวลกำหนดวิธีการทำงานในเรื่อง

อืน่ ๆ ทีเ่ขามาใหทำ

(ถงึตรงนี ้ตองหมายเหตใุหคนทีไ่ดรบัมอบหมายงาน

ใหทำมากมายหลายดานวา ตองถือเปนความโชคดหีรอืประโยชน

ที่เกิดแกตัวเอง เพราะจะทำใหเปนผูมีทักษะในการที่จะหาวิธีการ

ทำงานตาง ๆ ไดเหมาะสมกับงานแตละชิ้น แตตองเปนคนที่

ชางสงัเกตและเกบ็รายละเอยีดอยางทีว่า มฉิะนัน้กจ็ะกลายเปนวา

ทำงานหนักเสียเปลา ไมไดเรียนรูอะไรเลย)

 ⌫⌫⌫⌫⌫
⌫⌫⌫⌫⌫


ขอนี้ไมนาเชื่อเลยวาจะเกิดขึ้นไดอยางไร

เปนไปไดหรือที่ เรากำลังทำงานที่ เปนไปไมได

ในความเปนจริง

ก็งานที่ทำแลวโดยใชความพยายามทุกอยาง

ใชวธิกีารทกุอยางแลวกไ็มไดอยางทีต่ัง้ใจสกัที กต็องมาถามตวัเอง

ตามเคยวางานนัน้ควรทำหรอืเปลา ? สมเหตสุมผลทีจ่ะทำหรอืไม ?

เริ่มตนไดใชจินตนาการมากไปจนกลายเปนความฝนหรือเปลา ?

หรือเราตองการความสมบูรณแบบมากเกินไปจนไปไมถึงจุดนั้น

เสยีท ี! ฯลฯ

คำถามเหลานี้บางทีทั้งเราและหัวหนาตองชวยกัน

ตอบใหชัดเจน และจะวาไปแลวควรจะเปนคำถามแรกที่ตองตอบ

ใหไดกอนที่จะลงมือทำดวยซ้ำไป

อาจจะมีบางบางงานที่ เราลองผิดลองถูก แต

เปาหมายก็ไมควรจะเปนเหมือนความฝนที่ ไมมีวันเปนจริง

มีความจริงอยูขอหนึ่งวา บางครั้งเราและอีกหลาย ๆ คนไมทราบ

หรอกวาสิ่งที่จะทำนั้นไมตางอะไรจากความฝน เราปกใจเชื่อ

อยางจริงจังวาจะเปนไปไดแลวก็กมหนากมตาทำไป หมดแรง

เมือ่ไรกค็อยมาคดิทบทวน หรอืไมถายงัมองโลกในแงด ี (เกนิไปอกี)

ก็อาจจะบอกกับตัวเองวาคงจะใชความพยายามไมมากพอ

แลวก็ทุมเทกันตอไปโดยไมคิดถึงความสิ้นเปลือง

งานเอกชนถาทำแลวขาดทนุ ไมมกีำไร เขากเ็ลกิทำ

และเขาคงไมลงทุนในสิ่งที่วิเคราะหแลววามีความเปนไปไดนอย

หรือคุมทุนนอย แตในภาคราชการงานจำนวนมากมายหลาย

ประเภทที่ไมมีกำไรหรือขาดทุนใหเห็นชัดเจน ความคุมทุนในการ

ทำงานแตละอยางโดยเฉพาะงานประจำรายวันก็ไมเคยคิด

ซึ่งไมแปลกใจนักถาเราจะพบวาหลายงานที่เรากำลังทำเปนงานที่

ไมควรจะทำ  แลวเราก็ทุมเททรัพยากรทั้งหลายแตสุดทาย

ก็ลมเหลว  ทุกครั้ งที่ งานลมเหลว  คนทำที่ยังมีความรูสึก

เหมือนมนุษยธรรมดาก็อดไมไดที่จะเสียกำลังใจและทอแทได

(เปนการเสียกำลังใจและทอแทในการทำสิ่งที่เราไมรูวาไมควรทำ

ตัง้แตแรก !)

 ⌫⌫⌫⌫⌫
⌫⌫⌫⌫⌫


เรื่องนี้เปนเรื่องธรรมดา ยิ่งงานที่มีความสำคัญมาก

ปญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นก็ยิ่งไมธรรมดา ถาเรามั่นใจวาการที่

ทำไมไดอยางที่ตั้ งใจนั้นไมได เกิดจากตัวเราเองไมมีความ

ตั้งใจจริง ไมไดเกิดจากตัวเราไมมีความรู ไมมีทักษะ และไมได

เกิดจากการตั้งเปาหมายที่ไกลเกินจริงแลว ปญหาอุปสรรค

ที่เกิดขึ้นก็ตองหาทางแกไขกันไปใหลุลวงใหได หลายปญหา

อยูนอกเหนือการควบคุมของเรา แตถาเรามีความมุงมั่น ไมละทิ้ง

เปาหมายไปงาย ๆ ไมวาเรื่องที่จะตองทำงานนั้นใหเสร็จ เรื่องที่

จะตองทำงานนั้นใหมีคุณภาพดีใหได ก็คอย ๆ แกไขปญหา

เหลานั้นไป จะแกไขไดเร็วหรือตองอาศัยเวลาก็ขึ้นอยูวาปญหา

นั้นคืออะไรและควรใชวิธีการอยางไร (ประเด็นนี้ดูเหมือนจะ

ตอบทือ่ ๆ  ไมมอีะไร ซึง่ความจรงิถาจะกลาวกนัในรายละเอยีดเฉพาะ

ขอนี้มีมากมายหลายประเด็นที่จะแตกหนอแตกกอมาคุยกันได
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ที่บนมาเปนหัวขอตาง ๆ ของคอลัมนนี้สวนใหญก็จะเปนปญหา

อุปสรรคในการทำงานทั้งสิ้น เพราะเปนปญหาอุปสรรคที่ทำใหเรา

ทำงานอยางไมมีความสุขเทาที่ควร)

สรุปสาเหตุที่ทำงานไมไดอยางที่ตั้งใจ เทาที่นึกออก

โดยอาศัยประสบการณก็จะมี 4 ขอที่กลาวมาขางตน ถามีเวลา

และคิดตอไปดี ๆ ก็อาจจะพบสาเหตุอื่น ๆ อีก ก็ขออนุญาตให

เปนภาระของผอูานทีจ่ะคดิตอ

จริง ๆ แลวอยากจะพึมพำเพิ่มอีกนิดวา ไมวาจะ

เรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามที่เราทำไมไดอยางที่ตั้งใจ ถามอง

กลบัมาทีต่วัเองกอ็าจจะพบวาสวนสำคญัมากสวนหนึง่กเ็ปนเพราะ

สภาพจิตใจของเราไมพรอมจริง

เพราะสภาพจิตใจที่ไมพรอมทำใหเราไมมุงมั่น

ตั้งใจจริง ทำใหเราไมมีความอดทน ไมมีความพยายามที่จะแกไข

ปญหา ไมมีความตองการที่จะแสวงหาความรูในเรื่องที่ เรา

ยังไมเคยรู และอีกหลาย ๆ “ไม” ซึ่งถามองภาพใหกวางออกไป

จะเห็นวาไมเพียงแตทำใหเราไมสามารถทำงานใหไดอยางที่

ตั้งใจเทานั้น แตยังไมสามารถทำใหเราดำเนินชีวิตประจำวัน

ไดอยางที่ควรจะเปนดวย

เขียนแบบนี้ดู เหมือนกำลังจะเปดประเด็นใหม

เสียเองวา “สภาพจิตใจที่ไมพรอมจะมีผลตอชีวิตประจำวันของเรา

อยางไร ?”

แตเอาเปนวา ณ เวลานีค้ดิวาไดตอบคำถามในหวัขอ

“ทำไมไดอยางที่ตั้งใจ” แลวพอสมควร หลายประโยคจะเห็นวา

ถานั่งคุยโตตอบกันไดอาจขยายความไปไดอีกหลายประเด็น

แต เนื่ องดวยตรงนี้มีขอจำกัดในเรื่ อง เนื้ อที่ กระดาษจึงขอ

จบเรือ่งนีเ้พยีงเทานี้

ไมทราบวาบรรณาธิการคิดวาที่เขียนมาทั้งหมดนี้

ไดตอบคำถามของหวัขอนีแ้ลวหรอืยงั ?

ความคดิเหน็ในประเดน็ตาง ๆ  ทีป่รากฏในคอลมันนี ้เกดิจากคำถามทีผ่อูืน่

ตั้งขึ้น จึงพรอมที่จะรับการโตแยงในทุกประเด็นหากผูอานมีฉันทะที่จะ

รงัสรรคความคดิรวมกนัเพือ่จดุประกาย “ความหวงั” ใหแกผอูืน่ รวมทัง้

แกตวัเองดวย ทีบ่างคราวอาจ “เสยีหลกั” ไดเหมอืนกนั

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีสำหรบัสิง่ทีเ่ปนรปูธรรม

คือสิ่งใดที่ยกไมได ตองใชคำวานอมเกลานอมกระหมอมถวาย

แตถายกไหว สามารถที่จะหยิบดวยมือเราแลวก็ถวายพระบาท-

สมเด็จพระเจาอยูหัว ก็เปนทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย เมื่อใดที่

พูดวาทูลเกลาฯ ก็ทูลเกลาฯ อยูนั่น เพราะทูลเกลาฯ แปลวายกขึ้น

แลวก็ไมถึงมือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงรับอะไรไมได

ไดแตยกขึ้นเฉย ๆ เพราะฉะนั้น จึงตองตอดวยคำวาถวาย หรือ

อานผดิ ๆ ถกู ๆ อานวาถวายยงัดกีวาอานวาทลูเกลาเฉย ๆ สวนคำ

ที่ เปนนามธรรมไมตองมีคำวาทูลเกลาฯ นอมเกลาฯ ใชคำวา

ถวายคำเดียว เชน ทำความดีเพื่อถวายพระราชกุศลแดพระบาท-

สมเด็จพระเจาอยูหัว บริจาคเงินทำบุญสรางพระถวายพระราชกุศล

เปนตน คำเหลานี้เปนนามธรรม คำวาทูลเกลาทูลกระหมอมถวายนี้

จะมีสองคำที่บัญญัติไวในราชบัณฑิต คือสำนักพระราชวังจะใช

คำวา “ทูนเกลาทูนกระหมอมถวาย” สวนสำนักราชเลขาธิการ

ใชสะกดดวย “ล” มาเสมอ เนื่องจากถือวายืมคำจากเขมรมาใช

ก็ควรเอามาทั้งประโยคโดยที่ไมไดแกไข อาจารยบางทานบอกวา

“น” ของไทยก็มี ราชบัณฑิตยสถานจึงมีทั้งสองคำใชในความหมาย

เดียวกันไดไมผิด แตในพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานฉบับ

ลาสดุยงัจะบญัญตัไิวทัง้ 2 คำหรอืไม ผมกย็งัไมไดเปดดเูลย

เปนอันวาฉบับนี้นายอาลักษณขอจบเรื่องความรูเกี่ยวกับ

สถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งบรรยายโดยนายประสพโชค ออนกอ

ผูชวยราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ ไวแตเพียงเทานี้  สวัสดี

(ตอจากหนา 8)

 
 โดย นายอาลักษณ  พงษอาลักษณ 
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เรือ่งเสรจ็ที ่ 522/2550

บนัทกึสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา

เรื่อง การพิจารณาอุทธรณคำสั่งเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทน

ขององคการบริหารสวนตำบลบางโฉลง

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมีหนังสือ ที่ มท 0804.4/685 ลงวันที่ 23 มกราคม 2550 ถึงสำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา ขอหารือการพิจารณาอุทธรณคำสั่งใหชำระเงินคาสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่

พ.ศ. 2539 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สรุปความไดวา จังหวัดสมุทรปราการไดรายงานผลการดำเนินการตามเรื่องรองเรียนของ

นายสุพจน เนตรวิเชียรกับพวกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลบางโฉลง กรณีเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ

ศาลาอเนกประสงคทรุดตัวกอใหเกิดความเสียหาย 7,023,100 บาท ซึ่งมีขอเท็จจริงวา

องคการบริหารสวนตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด

ทางละเมิด และสงสำนวนการสอบสวนใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ กรณีเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วขององคการบริหาร

สวนตำบลบางโฉลงเกดิการเคลือ่นตวัและทรดุตวัลงไดรบัความเสยีหาย คดิเปนเงนิ 7,023,100 บาท และตอมากรมบญัชกีลางโดยไดรบั

มอบอำนาจจากกระทรวงการคลังพิจารณาแลว เห็นวาเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วขององคการบริหารสวนตำบลบางโฉลง

เกิดการเคลื่อนตัวและทรุดตัวลง ทำใหเกิดความเสียหายตออาคารและสิ่งกอสรางอื่น ๆ จึงใหนายณรงค อินทรพันธุ วิศวกรโยธา

องคการบรหิารสวนจงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่เปนผอูอกแบบรบัผิดชดใชคาเสยีหาย คดิเปนเงนิ 7,023,100 บาท และนายสมชาย ใยนอย

หัวหนาสวนโยธา องคการบริหารสวนตำบลบางโฉลง มีหนาที่รับผิดชอบในการออกแบบและประมาณราคาคากอสรางรับผิดชดใช

คาเสียหาย คิดเปนเงิน 2,809,240 บาท ซึ่งหากองคการบริหารสวนตำบลบางโฉลงไดรับชดใชคาเสียหายจากนายณรงค อินทรพันธุ

เมือ่นำมารวมกบัจำนวนเงนิทีน่ายสมชาย ใยนอย ไดชดใชไวเกนิมลูคาความเสยีหาย ใหคนืเงนิสวนทีไ่ดรบัไวเกนิแกนายสมชาย ใยนอย

ตามสัดสวนแหงความรับผิดและที่ไดชำระไว

องคการบรหิารสวนตำบลบางโฉลงไดมคีำสัง่ ที ่ 229/2547 ลงวนัที ่ 1 กรกฎาคม 2547 ใหนายพสักร (สมชาย) ใยนอย ชดใช

คาสนิไหมทดแทน เปนเงนิ 2,809,240 บาท แกองคการบรหิารสวนตำบลบางโฉลงภายใน 30 วนั และหากนายพสักร (สมชาย) ใยนอย

ไมเหน็ดวยกบัคำสัง่ดงักลาวกใ็หอทุธรณตอองคการบรหิารสวนตำบลบางโฉลงภายใน 15 วนันบัแตวนัทีไ่ดรบัแจงคำสัง่ ตอมานายพสักร

(สมชาย) ใยนอย ไดอทุธรณคำสัง่องคการบรหิารสวนตำบลบางโฉลง ซึง่นายกองคการบรหิารสวนตำบลบางโฉลงไดพจิารณาอทุธรณแลว

เห็นวานายพัสกร (สมชาย) ใยนอย มิไดประมาทเลินเลอและไดใชความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณแลว จึงแกไขเปลี่ยนแปลง

คำสั่งองคการบริหารสวนตำบลดังกลาววานายพัสกร (สมชาย) ใยนอย ไมตองรับผิดชดใชคาเสียหาย
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นายอำเภอบางพลีในฐานะเปนผูกำกับดูแลการปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลบางโฉลงใหเปนไปตามกฎหมาย

และระเบียบขอบังคับของทางราชการ ไดแจงใหองคการบริหารสวนตำบลบางโฉลงทบทวนการวินิจฉัยอุทธรณในกรณีนี้ แตองคการ

บริหารสวนตำบลบางโฉลงรายงานวาไดทบทวนการพิจารณาอุทธรณความรับผิดทางละเมิดของนายพัสกร (สมชาย) ใยนอย แลว

และขอยืนยันคำสั่งดังกลาว โดยเห็นวานายพัสกร (สมชาย) ใยนอย ไมตองรับผิดชดใชคาเสียหาย ซึ่งอำเภอบางพลีและจังหวัด

สมุทรปราการพิจารณาแลวมีความเห็นเชนเดียวกับกรมบัญชีกลางวา นายพัสกร (สมชาย) ใยนอย กระทำการโดยประมาทเลินเลอ

อยางรายแรงตองรับผิดชดใชคาเสียหาย

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นพิจารณาแลวมีความเห็นดังนี้

1. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539

หมวด 1 กรณีเจาหนาที่กระทำละเมิดตอหนวยงานของรัฐ ขอ 17 กำหนดไวสรุปไดวาใหผูแตงตั้งสงสำนวนการสอบขอเท็จจริง

ความรับผิดทางละเมิดใหกระทรวงการคลังตรวจสอบ เวนแตเปนเรื่องที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดวาไมตองรายงานให

กระทรวงการคลังตรวจสอบ และตามขอ 18 กำหนดไวสรุปไดวา เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแลวใหผูแตงตั้งมีคำสั่งตาม

ความเห็นของกระทรวงการคลังและแจงคำสั่งนั้นใหผูที่เกี่ยวของทราบ แตในกรณีหนวยงานของรัฐที่เสียหายเปนราชการสวนทองถิ่น

ใหผูกำกับดูแลวินิจฉัยสั่งการใหหนวยงานของรัฐดังกลาวปฏิบัติตามที่เห็นวาถูกตอง และตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 และมาตรา 45 วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 46 กำหนดใหคูกรณีอุทธรณคำสั่งทางปกครอง

โดยยื่นตอเจาหนาที่ผูทำคำสั่งทางปกครอง และเจาหนาที่ผูทำคำสั่งทางปกครองเปนผูมีอำนาจพิจารณาอุทธรณคำสั่งที่ตนทำขึ้น

โดยกรณีที่เห็นดวยกับคำอุทธรณก็สามารถเปลี่ยนแปลงคำสั่งตามความเห็นของตนได

2. กรณีขางตน องคการบริหารสวนตำบลบางโฉลงไดถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑ

การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 หมวด 1 กรณีเจาหนาที่กระทำละเมิดตอหนวยงานของรัฐ ขอ 17

และขอ 18 โดยมีความเห็นตามที่กระทรวงการคลังแจงผลการตรวจสอบสำนวนการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และ

ออกคำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ใหนายพัสกร (สมชาย)

ใยนอย ชำระเงนิจำนวน 2,809,240 บาท แกองคการบรหิารสวนตำบลบางโฉลง กรณจีงึไมมปีระเดน็ทีน่ายอำเภอบางพลซีึง่เปนผมูอีำนาจ

กำกับดูแลจะวินิจฉัยสั่งการใหองคการบริหารสวนตำบลบางโฉลงปฏิบัติตามที่เห็นวาถูกตองตามระเบียบดังกลาว และตอมานายพัสกร

(สมชาย) ใยนอย ไดอุทธรณคำสั่งทางปกครอง นายกองคการบริหารสวนตำบลบางโฉลงจึงเปนผูพิจารณาอุทธรณตามนัยมาตรา 44

และมาตรา 45 วรรคหนึง่ ประกอบกบัมาตรา 46 แหงพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยเหน็ดวยกบัคำอทุธรณ

ของนายพสักร (สมชาย) ใยนอย ทีอ่ทุธรณวาไมตองรบัผดิชดใชคาเสยีหาย พรอมทัง้ไดแกไขเปลีย่นแปลงคำสัง่ทางปกครองขององคการ

บริหารสวนตำบลบางโฉลง แตนายอำเภอบางพลีในฐานะผูกำกับดูแลองคการบริหารสวนตำบลบางโฉลงไมเห็นดวยกับผลการพิจารณา

อุทธรณของนายกองคการบริหารสวนตำบลบางโฉลง จึงแจงใหทบทวนการวินิจฉัยอุทธรณ ซึ่งองคการบริหารสวนตำบลบางโฉลง

รายงานวา ไดทบทวนการพจิารณาอทุธรณเกีย่วกบัความรบัผดิทางละเมดิของนายพสักร (สมชาย) ใยนอย แลว และขอยนืยนัคำสัง่เดมิ

3. ดังนั้น การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ดังกลาว จึงมีประเด็นปญหาขอกฎหมายวา

นายอำเภอบางพลีในฐานะที่เปนผูกำกับดูแลองคการบริหารสวนตำบลบางโฉลงตามกฎหมาย และเปนผูมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการให

องคการบริหารสวนตำบลบางโฉลงปฏิบัติตามที่เห็นวาถูกตอง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับ

ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 หมวด 1 กรณีเจาหนาที่กระทำละเมิดตอหนวยงานของรัฐ ขอ 18 จะมีอำนาจวินิจฉัย

สั่งการผลการพิจารณาอุทธรณเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของนายพัสกร (สมชาย) ใยนอย ที่นายกองคการบริหารสวนตำบล

บางโฉลงไดพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 และมาตรา 45 วรรคหนึ่ง ประกอบกับ

มาตรา 46 ใหองคการบริหารสวนตำบลบางโฉลงปฏิบัติตามที่เห็นวาถูกตองไดหรือไม ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเห็นวา

ตามเจตนารมณของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539

หมวด 1 กรณีเจาหนาที่กระทำละเมิดตอหนวยงานของรัฐ ขอ 18 กำหนดใหผูกำกับดูแลหนวยงานของรัฐที่เสียหายที่เปนราชการ

สวนทองถิ่นมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการใหหนวยงานของรัฐดังกลาวปฏิบัติตามที่เห็นวาถูกตองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่

ของราชการสวนทองถิ่นแตกตางจากความเห็นของกระทรวงการคลังได ประกอบกับตามกฎหมายจัดตั้งองคการบริหารสวนตำบล

ตามนัยมาตรา 90 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 กำหนดใหนายอำเภอมีอำนาจกำกับดูแล

การปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ ฉะนั้น ในกรณีนี้ แมวา
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การดำเนนิการของนายกองคการบรหิารสวนตำบลบางโฉลงจะเปนการพจิารณาอทุธรณโดยใชอำนาจตามพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 นายอำเภอบางพลีที่เปนผูกำกับดูแลก็มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการผลการพิจารณาอุทธรณเกี่ยวกับความรับผิด

ทางละเมดิของนายพสักร (สมชาย) ใยนอย ใหองคการบรหิารสวนตำบลบางโฉลงปฏบิตัติามทีเ่หน็วาถกูตองได รวมทัง้มอีำนาจสอบสวน

นายกองคการบริหารสวนตำบลบางโฉลงและเสนอใหผูวาราชการจังหวัดสั่งใหบุคคลดังกลาวพนจากตำแหนง หากผลการสอบสวน

ปรากฏวานายกองคการบริหารสวนตำบลบางโฉลงไดกระทำการอันเปนการถือไดวาละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวย

อำนาจหนาที ่ซึง่เปนไปตามนยัมาตรา 92 แหงพระราชบญัญตัสิภาตำบลและองคการบรหิารสวนตำบล พ.ศ. 2537

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นพิจารณาประเด็นปญหาขอกฎหมายขางตนแลวจึงขอหารือวา ความเห็นของกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่นถูกตองหรือไม และมีแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณคำสั่งใหชำระเงินคาสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติ

ความรบัผดิทางละเมดิของเจาหนาที ่พ.ศ. 2539 อยางไร

คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะพเิศษ) ไดพจิารณาปญหาดงักลาวโดยมผีแูทนกระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสรมิการปกครอง

ทองถิ่น) เปนผูชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงแลว เห็นวา เมื่อนายกองคการบริหารสวนตำบลบางโฉลงไดมีคำสั่งที่ 229/2547 เรียกให

นายพัสกรฯ ชดใชคาสินไหมทดแทน ซึ่งเปนการดำเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามขอ 18 ของระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 เมื่อมิไดมีการโตแยงความเห็น

ของกระทรวงการคลังเพื่อใหนายอำเภอบางพลี (ในฐานะผูกำกับดูแล) วินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นวาถูกตอง ตอมามีการอุทธรณคำสั่ง

ดังกลาวโดยไมปรากฏวามีขอเท็จจริงที่แตกตางจากเดิมและไมมีเหตุผลพิเศษเปนอยางอื่น นายกองคการบริหารสวนตำบลบางโฉลง

ยอมไมอาจวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงความเห็นเดิมได แมมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 45 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จะกำหนดใหเจาหนาที่ผูทำคำสั่งทางปกครองเปนผูมีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณและมีอำนาจ

เปลี่ยนแปลงคำสั่งของตนไดหากเห็นดวยกับคำอุทธรณ ซึ่งกระทรวงการคลังไดกำหนดแนวทางไวในหนังสือกระทรวงการคลัง

ที ่กค 0406.2/ว.60 ลงวนัที ่29 มนีาคม 2548 เรือ่ง การอทุธรณคำสัง่ตามพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจาหนาที ่พ.ศ. 2539

วาใหพิจารณาอุทธรณโดยคำนึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสำคัญ หากการพิจารณาอุทธรณแตกตางไปจากความเห็นของ

กระทรวงการคลังและการพิจารณาอุทธรณไมชอบดวยกฎหมายและเกิดความเสียหายแกทางราชการในภายหลัง ผูมีอำนาจพิจารณา

อุทธรณจะตองรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ดังนั้น การที่นายกองคการบริหารสวนตำบลบางโฉลงไดวินิจฉัยอุทธรณเห็นดวยกับคำอุทธรณและมีคำสั่งที่ 507/2547

เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม เปนใหนายพัสกรฯ ไมตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน ซึ่งแตกตางไปจากความเห็นของกระทรวงการคลัง

หากนายอำเภอบางพลใีนฐานะทีเ่ปนผมูอีำนาจหนาทีก่ำกบัดแูลการปฏบิตัหินาทีข่ององคการบรหิารสวนตำบลบางโฉลงใหเปนไปตามกฎหมาย

และระเบียบขอบังคับของทางราชการเห็นวาเปนการดำเนินการที่ไมเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางราชการ

ตองสั่งการใหนายกองคการบริหารสวนตำบลบางโฉลงดำเนินการใหถูกตอง หากนายกองคการบริหารสวนตำบลบางโฉลงไมดำเนินการ

ใหถูกตอง นายอำเภอบางพลีมีอำนาจเรียกใหนายกองคการบริหารสวนตำบลบางโฉลงมาชี้แจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงาน

และเอกสารใด ๆ จากองคการบริหารสวนตำบลบางโฉลงตามมาตรา 90 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล

พ.ศ. 2537 ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัสิภาตำบลและองคการบรหิารสวนตำบล (ฉบบัที ่ 5) พ.ศ. 2546 ได

 

                                                                                                                                (ลงชือ่)           พรทพิย จาละ

(คุณพรทิพย จาละ)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สงิหาคม 2550

สามารถดขูอมลูเพิม่เตมิไดที ่ www.krisdika.go.th
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*   ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดที ่www.ratchakitcha.soc.go.th




⌫*

เรือ่ง พระราชบญัญตัมิาตรการปกปองจากการนำเขาสนิคาทีเ่พิม่ขึน้ พ.ศ. 2550
ใหมีกฎหมายวาดวยมาตรการปกปองจากการนำเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น เปนการเฉพาะ เพื่อใหสอดคลองกับความตกลงมารราเกซ

จัดตั้งองคการการคาโลก และความตกลงทางการคาระหวางประเทศอื่น ๆ ที่ประเทศไทยมีขอผูกพัน

เลม 125 ตอน 3 ก วนัทีป่ระกาศ 7 มกราคม 2551  หนา 1

เรือ่ง พระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา (ฉบบัที ่27) พ.ศ. 2550
กำหนดใหเจาพนักงานมีอำนาจใชดุลยพินิจผอนผันใหบุคคลที่มีสิทธิเรียกรองขอคืนสิ่งของ สามารถรับสิ่งของนั้นไปดูแลรักษา

หรือใชประโยชนระหวางดำเนินคดีอาญาได และใหพนักงานอัยการเขารวมกับพนักงานสอบสวนในการทำสำนวนชันสูตรพลิกศพ

และการสอบสวนคดี กรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยเจาพนักงาน

เลม 125 ตอน 3 ก วนัทีป่ระกาศ 7 มกราคม 2551  หนา 15

เรือ่ง พระราชบญัญตักิารทางพเิศษแหงประเทศไทย พ.ศ. 2550
ปรับปรุงอำนาจหนาที่ของการทางพิเศษแหงประเทศไทยใหสามารถดำเนินกิจการใหบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการ

จราจรไดมากขึ้น และกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชทางพิเศษ

เลม 125 ตอน 4 ก วนัทีป่ระกาศ 8 มกราคม 2551  หนา 9

เรือ่ง พระราชบญัญตักิารนคิมอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2550
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 ใหสอดคลองกับพันธกรณีวาดวยความตกลง

ขององคการการคาโลกในเรื่องความตกลงวาดวยการอุดหนุนและมาตรการตอบโตในสวนที่เขาขายเปนการอุดหนุนตองหาม

เลม 125 ตอน 4 ก วนัทีป่ระกาศ 8 มกราคม 2551  หนา 1

เรือ่ง พระราชบญัญตักิองทนุบำเหนจ็บำนาญขาราชการ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550
กำหนดใหกองทุนสามารถดำเนินกิจการของกองทุนไดทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งสามารถตั้งบริษัทจำกัด และกำหนด

หลักเกณฑและวิธีการในกรณีที่กองทุนบริหารเงินของผูมีสิทธิไดรับเงินคืนแตยังไมขอรับเงินหรือทยอยขอรับเงินคืนและกรณีผูมีสิทธิ

รบัเงนิคนืขอโอนเงนิไปยงักองทนุอืน่

เลม 125 ตอน 5 ก วนัทีป่ระกาศ 9 มกราคม 2551  หนา 1

เรือ่ง พระราชบญัญตัปิยุ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550
ปรับปรุงการควบคุมปุยเคมี ปุยชีวภาพ และปุยอินทรียใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและคาเงินที่เปลี่ยนไป และปรับปรุง

บทกำหนดโทษ เพื่อรักษาประโยชนของเกษตรกรและภาคการเกษตร

เลม 125 ตอน 7 ก วนัทีป่ระกาศ 11 มกราคม 2551  หนา 1

เรือ่ง พระราชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน เพื่อใหการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนเปนอิสระ โดยมีการกำกับ

ติดตามการประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ

เลม 125 ตอน 7 ก วนัทีป่ระกาศ 11 มกราคม 2551  หนา 29
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เรือ่ง พระราชบญัญตัคิณะกรรมการกฤษฎกีา (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2551
ปรับปรุงวิธีการไดมาและการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อใหกรรมการกฤษฎีกามีอิสระในการปฏิบัติหนาที่

ไดดียิ่งขึ้น และปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่และการพัฒนาคุณภาพของเจาหนาที่ในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใหสามารถ

ปฏิบัติงานรวมกับคณะกรรมการกฤษฎีกาและปฏิบัติงานอื่นในทางกฎหมายของรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ

เลม 125 ตอน 7 ก วนัทีป่ระกาศ 11 มกราคม 2551  หนา 70

เรือ่ง พระราชบญัญตัอิงคการกระจายเสยีงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. 2551
จัดตั้งองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย เรียกโดยยอวา ส.ท.ท. หรือ TPBS มีฐานะเปนหนวยงาน

ของรัฐที่มิใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ทำหนาที่ผลิตและสรางสรรครายการขาวสารคุณภาพสูงที่เปนประโยชนตอสาธารณะ

และสวนรวม

เลม 125 ตอน 8 ก วนัทีป่ระกาศ 14 มกราคม 2551  หนา 1

เรือ่ง พระราชบญัญตัสิงเสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชนแหงชาต ิพ.ศ. 2550
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ เพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการสงเสริมและ

พัฒนาเด็กและเยาวชนใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน

เลม 125 ตอน 9 ก วนัทีป่ระกาศ 14 มกราคม 2551  หนา 1

เรือ่ง พระราชบญัญตัทิรสัตเพือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ พ.ศ. 2550
ใหมีกฎหมายวาดวยทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน เพื่อใหธุรกรรมในตลาดทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถ

แกไขขอขัดของในการระดมทุนได

เลม 125 ตอน 9 ก วนัทีป่ระกาศ 14 มกราคม 2551  หนา 16

เรือ่ง พระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย (ฉบบัที ่17) พ.ศ. 2550
แกไขเพิ่มเติมความในมาตรา 1686 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยทรัสต

เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

เลม 125 ตอน 9 ก วนัทีป่ระกาศ 14 มกราคม 2551  หนา 42

เรือ่ง พระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดยีาเสพตดิ พ.ศ. 2550
ใหมีกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด ขึ้นเปนการโดยเฉพาะเพื่อกำหนดหลักเกณฑการสืบสวนสอบสวน

โดยการใชเทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ และกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและอายุความ และคาปรับตาม

คำพิพากษา

เลม 125 ตอน 9 ก วนัทีป่ระกาศ 14 มกราคม 2551  หนา 45

เรือ่ง พระราชบญัญตัมิาตรการของฝายบรหิารในการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2551
กำหนดใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เปนสวนราชการในฝายบริหารที่รับผิดชอบดำเนินการ

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เลม 125 ตอน 21 ก วนัทีป่ระกาศ 24 มกราคม 2551  หนา 1

เรือ่ง พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน เพื่อกำหนดภารกิจของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและ

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใหเหมาะสม และเพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสอดคลองกับทิศทาง

การบริหารราชการ

เลม 125 ตอน 22 ก วนัทีป่ระกาศ 25 มกราคม 2551  หนา 1
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เรือ่ง พระราชบญัญตับิำเหนจ็บำนาญขาราชการ (ฉบบัที ่23) พ.ศ. 2551
แกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยบำเหน็จบำนาญขาราชการเกี่ยวกับหลักเกณฑการพนจากราชการของขาราชการ

พลเรือนสามัญ ซึ่งดำรงตำแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือตำแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส หรือ

ระดบัทกัษะพเิศษ ใหรบัราชการตอไปอกีไมเกนิ 5 ป ได

เลม 125 ตอน 22 ก วนัทีป่ระกาศ 25 มกราคม 2551  หนา 52

เรือ่ง พระราชบญัญตัเิงนิเดอืนและเงนิประจำตำแหนง (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2551
แกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจำตำแหนงเพื่อใหสอดคลองกับบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำ

ตำแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญ

เลม 125 ตอน 22 ก วนัทีป่ระกาศ 25 มกราคม 2551  หนา 55

เรือ่ง พระราชบญัญตัสิภาพฒันาการเมอืง พ.ศ. 2551
กำหนดใหมีสภาพัฒนาการเมือง โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนาการเมืองสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของ

ผูดำรงตำแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ

เลม 125 ตอน 24 ก วนัทีป่ระกาศ 29 มกราคม 2551  หนา 1

เรือ่ง พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการทหาร (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2551
ปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนและบัญชีเงินประจำตำแหนงของขาราชการทหาร ทหารกองประจำการและนักเรียนในสังกัด

กระทรวงกลาโหม

เลม 125 ตอน 25 ก วนัทีป่ระกาศ 31 มกราคม 2551  หนา 1

เรือ่ง พระราชบญัญตัเิงนิเดอืนและเงนิประจำตำแหนง (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2551
ปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขาราชการตำรวจ ขาราชการ

รัฐสภาฝายการเมืองและขาราชการการเมือง

เลม 125 ตอน 25 ก วนัทีป่ระกาศ 31 มกราคม 2551  หนา 7

เรือ่ง ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ีวาดวยการใหเงนิอดุหนนุบรกิารสาธารณะของรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2551
ใหมีคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ พิจารณาคำขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลของรัฐวิสาหกิจที่ใหบริการสาธารณะ

เลม 125 ตอนพเิศษ 18 ง วนัทีป่ระกาศ 25 มกราคม 2551  หนา 1

เรือ่ง ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ีวาดวยการสงเสรมิและประสานงานสตรแีหงชาต ิพ.ศ. 2551
ปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ พ.ศ. 2546 ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

เลม 125 ตอนพเิศษ 18 ง วนัทีป่ระกาศ 25 มกราคม 2551  หนา 6

เรือ่ง ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ีวาดวยการสงเสรมิและประสานงานสถาบนัครอบครวัแหงชาต ิพ.ศ. 2551
กำหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรครอบครัวแหงชาติ มีอำนาจหนาที่เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร และแผน

ระดับชาติตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ และกำหนดแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ วิธีการตาง ๆ

เลม 125 ตอนพเิศษ 18 ง วนัทีป่ระกาศ 25 มกราคม 2551  หนา 13

เรือ่ง ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ีวาดวยระบบบรหิารจดัการเพือ่เสรมิสรางสนัตสิขุในจงัหวดัชายแดนภาคใต

พ.ศ. 2551
กำหนดการบริหารจัดการเพื่อเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

การบูรณาการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐ เพื่อการพัฒนาและแกไขปญหาชายแดนภาคใต

เลม 125 ตอนพเิศษ 21 ง วนัทีป่ระกาศ 30 มกราคม 2551  หนา 2
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ถาอยากรูวาอะไรเปนสภาพธรรมที่มีจริง เราควรจะถามตนเองวาสิ่งนั้นสามารถที่จะรูไดจริง ๆ ไหม สิ่งที่มีจริงนั้นมีลักษณะ

ซึ่งสามารถที่จะรูไดโดยที่ไมคิดนึกถึง หรือตองเรียกชื่อกอน ทุกสิ่งทุกอยางที่มีจริงนั้น สามารถรูไดทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น

ทางกาย และทางใจ ทางทวารทั้ง 6 นี้ ดังนั้น ถาเราตองการที่จะทราบวา สิ่งใดเปนสิ่งที่มีจริง ก็ตองถามตัวเราเองวา สิ่งนั้นสามารถ

รไูดทางทวารไหนใน 6 ทวาร (ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ)

นามและรูปเปนสภาพธรรมที่มีจริง ซึ่งสามารถรูไดโดยที่ไมตองคิดนึก หรือเรียกชื่อ การไดยินก็เปนการไดยินสำหรับทุกทาน

ในทกุสถานที ่ เราอาจจะเรยีกการไดยนิเปนชือ่อืน่ แตสภาพลกัษณะทีไ่ดยนิกเ็หมอืนเดมิ เสยีงกเ็ปนเสยีง สำหรบัทกุ ๆ คนในทกุสถานที่

เราอาจจะเรียกเสียงเปนชื่ออื่นก็ได แตสภาพลักษณะของเสียงก็เหมือนเดิม โลภะก็เปนโลภะสำหรับทุก ๆ คน โทสะก็เปนโทสะสำหรับ

ทกุ ๆ คน เราเปลีย่นชือ่ โลภะ โทสะได แตสภาพธรรมนัน้ ๆ กย็งัเหมอืนเดมิ


ในการอบรมเจริญปญญาเพื่อรูสภาพนามธรรมและรูปธรรม จะตองระลึกรูในขณะที่สภาพนั้นปรากฏ ไมใชเรา แตเปนสติซึ่งระลึกรู

สติ เปนภาษาบาลี (ภาษาซึ่งใชในคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา) ซึ่งแปลวา การระลึกรู ความไมหลงลืม ความรูสึกตัว

สติเปนสภาพรูซึ่งเกิดรวมกับกุศลจิตเทานั้น

สต ิมหีลายประเภท และหลายระดบั ...

ขณะที่มีการเอื้อเฟอเผื่อแผก็มีสติ ซึ่งไมหลงลืมในการเอื้อเฟอเผื่อแผ

ขณะที่ละเวนจากการฆาหรือการกระทำที่ไมดี ขณะนั้นก็มีสติ ซึ่งทำใหเวนจากอกุศลธรรม

สติในการอบรมเจริญความสงบ (สมถภาวนา) ก็เปนสติที่ระลึกรูอารมณของสมถภาวนา

สติในการอบรมเจริญวิปสสนาปญญา หรือความเขาใจถูกตองในลักษณะของสภาพธรรม ก็มีอารมณตางกัน เปนสติที่ระลึกรู

และไมหลงลืมสภาพธรรมของ “นาม” และ “รูป” ที่กำลังปรากฏในขณะนี้ ในขณะนั้นไมมีความเห็นวาเปน “ตัวตน” หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด

ที่มีอยูและยั่งยืน

เราเต็มไปดวยความคิดที่คลาดเคลื่อนตอสภาพธรรมที่มีจริง เราคิดวาเปนเราที่เห็น และไดยิน เปนเราที่ทำความดีและความชั่ว

ตลอดทั้งวันนั้นมีแตการยึดมั่นในตัวตน ความเห็นผิดในสภาพธรรม ไมสามารถนำไปสูกุศลใด ๆ ได ตราบใดที่ยังมีความเห็นผิดวา

เปน ตวัตน กไ็มสามารถทีจ่ะดบัโลภะ โทสะ และโมหะได และเรากจ็ะเปนทาสของ โลกธรรม 8 คอื ลาภและการเสือ่มลาภ ยศและการ

เสื่อมยศ สรรเสริญและนินทา สุขและทุกข
ขอมลูจากมลูนธิศิกึษาและเผยแพรพระพทุธศาสนา www.dhammahome.com
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