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ส.ค.ส. พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวัในปพทุธศกัราช 2552 นี ้ เปนพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั

ในฉลองพระองคสากลสีน้ำตาลออน ผาปกพระกระเปาสีฟาสดใส ฉลองพระองคชั้นในเปนเช้ิตขาว ทรงผูกเนกไทสีฟาออน ประทับบน

พระเกาอ้ี ทรงฉายกับคุณทองแดง สุวรรณชาด ที่นั่งอยูขางพระเกาอ้ี และคุณนายแดง แมของคุณทองแดง ที่หมอบเฝาอยูอีกขางหน่ึง

ฉากหลังของ ส.ค.ส. เปนสนามหญาในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน มีตนไมใหญ และตนชวนชมดอกสีชมพู

มุมบนดานซาย มีตราสัญลักษณ 2 ตรา คือ ตราพระมหาพิชัยมงกุฎ และผอบทอง ระหวางตราสัญลักษณทั้งสอง มีตัวหนังสือ

พมิพดวยสเีหลอืงวา ส.ค.ส. ๒๕๕๒ ใตลงมามีขอความภาษาอังกฤษ Happy New Year 2009

มุมบนดานขวา มีขอความเปนตัวหนังสือพิมพดวยสีเหลืองวา  สวัสดีปใหม  ขอจงมี...ความสุข...ความเจริญ ดานลางขวา

มตีวัเลขสีแดง ระบุวนัเดือนปทีท่รงฉายพระบรมฉายาลักษณวา 2008 12 17/17 : 11

กรอบของ ส.ค.ส. พระราชทานฉบับน้ี เปนภาพหนาคนเลก็ ๆ เรยีงกันดานละ 3 แถว ทกุหนามแีตรอยย้ิม

ในกรอบดานลาง มขีอความ ก.ส. 9 ปรุง 192231 ธ.ค. 51  พมิพทีโ่รงพิมพสวุรรณชาด  ท.พรหมบุตร,  ผพูมิพโฆษณา Printed

at the Suvarnnachad publishing, D Bramaputra, Publisher

ในระหวางที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพรปใหมและ ส.ค.ส. พระราชทานป 2552 แกปวงชนชาวไทยน้ัน

คุณทองแดง สุวรรณชาด ไดหมอบเฝาอยูแทบพระบาทหลังพระเกาอ้ีตลอดเวลา
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สลค. สารไดเร่ิมเผยแพรคร้ังแรกในป 2534 ตอเน่ืองมาถึงปจจุบนั กาวเขาสปูที ่ 17 คณะทำงานไดปรับปรุงรูปโฉม

ใหดทูนัสมยั และอานสบายตาย่ิงขึน้ แตเนือ้หาในเลมยงัคงเขมขนไมเปลีย่นแปลง

ฉบบันี ้แนะนำคณะรฐัมนตรชีดุใหม ชดุที ่59 ซึง่มนีายอภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ เปนนายกรฐัมนตร ีทองตางแดน เสนอ

ปฏิทินเหตุการณสำคัญในโลกท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในป 2552 องคความรู คอลัมนใหมที่เพิ่งเปดตัวในฉบับที่แลวยังนำเสนอ

ความรเูกีย่วกบัคณะรัฐมนตร ีซึง่นาสนใจและนารอูยางยิง่ เร่ืองเลาชาวอาลกัษณ เลาเรือ่งการถวายฎีกา มติคณะรัฐมนตรทีีส่ำคญั

มมีตทิีน่าสนใจเรือ่งการปรับเพิม่คาตอบแทนการจดัหารถยนตประจำตำแหนง และหลักเกณฑการปรับเงนิเดือนและเงนิประจำตำแหนง

ขาราชการพลเรอืนสามญั

ขอใหผูอานทุกทานมีความสุข สุขภาพแข็งแรง โชคดีและสมหวังทุกประการในปใหมนี้และตลอดไป พบกันใหม

ฉบับหนา

คณะทำงานจดัทำ สลค.สาร

สารบัญ

ขอ
คุยดวย

บทความ/ขอความ หรือความเห็นใดๆ ที่ปรากฏใน “สลค.สาร” เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน

ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และคณะทำงานฯ ไมจำเปนตองเห็นพองดวย
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พระราชดำรัส พระราชทานแกปวงชนชาวไทย 3

เน่ืองในโอกาสวนัข้ึนปใหม พ.ศ. 2552

สลค. Focus : การยายกลับเขาปฏิบัติงานใน 4

ทำเนียบรัฐบาลของ สลค. และบรรยากาศงาน

“สลค. สมัพนัธ 2551”

คณะรัฐมนตรี คณะท่ี 59 5

คำขวัญวันเด็กแหงชาติประจำป 2552 8

ทองตางแดน : เหตุการณสำคญัป 2552 9

องคความรู : อำนาจและหนาท่ีของคณะรัฐมนตรี (ตอ) 11

มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ 14

เปดรับเรื่องรองเรียน ขอมูลการทุจริตคอรรัปชันของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผานทางต ูปณ. 2 ทำเนียบรฐับาล กรงุเทพฯ 10302

เรื่องเลา...ชาวอาลักษณ 16

ร ูรกั ภาษาไทย : บรูณาการ 17

เรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่สำคัญ 18

ทองถิ่นควรรู : การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ 20

พนักงานสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542

ไปไหน..ไปกัน : จังหวัดสุพรรณบุรี 22

หิง้หนังสอื : พลังแหงการปฏิเสธ 23

(The Power of a Positive No)

ธรรมเตือนใจ 24

สลค.
ใสสะ

อาดสลค.
ใสสะ

อาด
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สลค.
Focus

การกลบัเขาปฏบิตังิานในทำเนยีบรฐับาลของ

สลค. และ บรรยากาศงาน “สลค. สมัพนัธ 2551”
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ไดยายกลับเขาปฏิบัติงานในทำเนยีบรัฐบาลเปนปกติแลว ต้ังแตวันจันทรที่ 22

ธันวาคม 2551 สลค. โฟกัสฉบับน้ีจึงขอประชาสัมพันธใหทราบ พรอมนำภาพบรรยากาศในงาน “สลค. สัมพันธ 2551”

(รับลมหนาวกอนคืนสูเหยาชาว สลค.) มานำเสนอ

งาน สลค. สัมพันธ 2551 จัดขึ้นเมื่อ วันที่  19

ธันวาคม 2551 เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสพบปะสังสรรค

และสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกัน รวมทั้งเปนการเตรียม

ความพรอมเพ่ือรับงานในป 2552 ใหการดำเนินงานเปนไป

ดวยความราบร่ืน และมีประสิทธิภาพสูงสุด วันงานไดมีการจัด

กิจกรรมตาง ๆ มากมาย ซึ่งบุคลากรของ สลค. รวมงาน

โดยพรอมเพรียง

การยายกลับเขาปฏิบัติงานในทำเนียบรัฐบาลของ

สลค. สวนราชการและผูที่ประสงคจะติดตอกับ สลค. โปรดใช

ทีอ่ยแูละหมายเลขโทรศัพท ดังน้ี

ทั้งนี้ จุดบริการขอมูลขาวสารของ สลค. และจุดบริการขอมูล

ราชกจิจานุเบกษาเปดใหบริการตามปกติแลวเชนกัน

สำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนยีบรัฐบาล

กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท 0-2280-9000

www.cabinet.thaigov.go.th
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คณะรัฐมนตรี
คณะท่ี 59

นายกอรปศกัด์ิ  สภาวสุ

รองนายกรัฐมนตรีนายอภิสทิธ์ิ  เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

พลตรี สนัน่  ขจรประศาสน

รองนายกรัฐมนตรี

นายวีระชยั  วีระเมธกุีล

รฐัมนตรีประจำสำนกันายกรัฐมนตรี

นายสเุทพ  เทือกสบุรรณ

รองนายกรัฐมนตรี

นายสาทิตย  วงศหนองเตย

รฐัมนตรีประจำสำนกันายกรัฐมนตรี
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พลเอก ประวิตร  วงษสวุรรณ

รฐัมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

นายพฤฒิชยั  ดำรงรตัน

รฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลงั

นายวฑูิรย  นามบตุร

รฐัมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย

นายโสภณ  ซารมัย

รฐัมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

นายกรณ  จาตกิวณิช

รฐัมนตรีวาการกระทรวงการคลงั

นายกษติ  ภริมย

รฐัมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

นายธรีะ  วงศสมทุร

รฐัมนตรีวาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ

นายประจักษ  แกลวกลาหาญ

รฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม

นายประดิษฐ  ภัทรประสิทธ์ิ

รฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลงั

นายชุมพล  ศลิปอาชา

รฐัมนตรีวาการกระทรวง

การทองเท่ียวและกีฬา

นายชาตชิาย  พุคยาภรณ

รฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ

นายเก้ือกลู  ดานชยัวิจติร

รฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม
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นายสวิุทย  คุณกิตติ

รฐัมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

นางพรทวิา  นาคาศยั

รฐัมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย

นายบุญจง  วงศไตรรตัน

รฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย

นายไพฑูรย  แกวทอง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน

รอยตรหีญิง ระนองรกัษ  สวุรรณฉวี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร

นายอลงกรณ  พลบุตร

รฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย

นายถาวร  เสนเนียม

รฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย

นายธรีะ  สลกัเพชร

รฐัมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม

นายวรรณรตัน  ชาญนกูุล

รฐัมนตรีวาการกระทรวงพลงังาน

นายชวรัตน  ชาญวีรกูล

รฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

นายพีระพันธ ุ สาลรีฐัวิภาค

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุตธิรรม

คุณหญิงกลัยา  โสภณพนิช

รฐัมนตรีวาการกระทรวง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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คำขวญั
นายกรัฐมนตรี

เน่ืองในวนัเดก็แหงชาต ิประจำป 2552

นายจรุนิทร  ลักษณวิศษิฏ

รฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร

นายวิทยา  แกวภราดัย

รฐัมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ

นายชยัวุฒิ  บรรณวัฒน

รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงศกึษาธกิาร

นายมานิต  นพอมรบดี

รฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสขุ

นางสาวนริศรา  ชวาลตันพิพัทธ

รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงศกึษาธกิาร

นายชาญชยั  ชยัรงุเรอืง

รฐัมนตรีวาการกระทรวงอตุสาหกรรม
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ทอง
ตางแดน

เหตกุารณสำคญั
ป 2552

ในป 2552 มเีหตกุารณนาสนใจจะเกิดขึน้มากมาย ทองตางแดนฉบับเดือนมกราคม จงึได

คดัเลือกเหตกุารณสำคญัทีจ่ะเกดิขึน้ในปน้ี มานำเสนอใหติดตามความเคล่ือนไหวตาง ๆ ในเวทีโลก

ไดทันเหตุการณ

worldtraveller

มกราคม

ประเทศสโลวาเกียประกาศใชเงินยูโร (Euro) เปนสกุลเงินประจำชาติแทนสกุลเงินโคโรนา (Korana)

ประเทศนอรเวยประกาศใหบุคคลเพศเดียวกันสามารถแตงงานอยางถูกตองตามกฎหมาย และประเทศฮังการี

ใหการรับรองการเปนคูชีวิตของคนเพศเดียวกัน

วันที ่1 การประกาศยกเลิกการขายหลอดไฟแบบไสในประเทศไอรแลนด

กุมภาพนัธ

วันที ่14 การประชุมสุดยอดผูนำอาเซียน โดยประเทศไทยเปนเจาภาพ

วันที ่12 พธิเีฉลิมฉลองวันเกดิครบรอบ 200 ป ของอับราฮัม ลินคอลน ประธานาธิบดี คนท่ี 16

ของประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที ่14 พิธีการเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ป ภายใตการใชช่ือประเทศลิทัวเนีย

มีนาคม

การประชุมประเทศหุนสวนทางเศรษฐกิจกลุมคาบมหาสมุทรแปซิฟก ในหัวขอการยกเวนภาษีการคาระหวางประเทศ

ณ สหรฐัอเมรกิา

เมษายน

ประเทศโครเอเชียและประเทศอัลเบเนียเขารวมเปนสมาชิกองคการสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO)

พฤษภาคม

วันที ่2 การเลือกต้ังประธานาธิบดีของประเทศอินโดนีเซีย

วันที ่3 การเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกรัฐสภาของประเทศปานามา

วันที ่12 การเลือกต้ังทั่วไปและการทำประชามติการปฏิรูปการเลือกต้ังในรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา
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ท่ีมา : Wikipedia.org

Burj Dubai

มิถนุายน

วันที ่14 การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาแหงชาติยุโรป ณ สหราชอาณาจักร โดยอาจเปนวันเดียวกับการเลือกตั้งทั่วไปของ

สหราชอาณาจักร

กรกฎาคม

วันที ่1 ประเทศสวีเดนเขารับตำแหนงประธานสภาสหภาพยุโรปตอจากสาธารณรัฐเชคส

วันท่ี 1-12 การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยภาคฤดูรอน ณ ประเทศเซอรเบีย

สงิหาคม

วันท่ี 23-30 การแขงเรอืชิงแชมปโลกประจำป 2552 ณ ประเทศโปแลนด

กันยายน

การกอสรางอาคาร Burj Dubai ในประเทศอาหรับเอมิเรตแลวเสร็จ โดยเปนส่ิงกอสราง

ที่สูงที่สุดในโลก

วันที ่14 การเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภาของประเทศนอรเวย

วันที ่27 การเลือกต้ังระดับสหพันธรัฐของประเทศเยอรมนี

ตลุาคม

การเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศตูนีเซีย

วันที ่25 การเลือกต้ังประธานาธิบดีของประเทศอุรุกวัย

พฤศจิกายน

การประชุมความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟก (APEC)

การเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศโรมาเนีย

การประกาศยกเลิกการขายหลอดไฟแบบไสในประเทศออสเตรเลีย

วันที ่29 การเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศฮอนดูรัส

ธนัวาคม

วันที ่11 การเลือกต้ังประธานาธิบดีของประเทศชิลี

วันที ่12 เรือสำราญ The Oasis of the Seas ออกเดินเรือเปนคร้ังแรก

ซึ่งถือวาเปนเรือสำราญท่ีใหญที่สุด โดยสามารถรองรับผูโดยสาร

ไดถงึ 5,400 คน
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องค
ความรู

อำนาจและหนาทีข่องคณะรฐัมนตรี (ตอ)

ฉบับที่แลวไดแนะนำรายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง

“การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบองคประกอบและกระบวนการ

ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ต้ังแตรัฐบาลนายธานินทร  กรยัวิเชียร

ถงึรัฐบาลพลเอก สรุยุทธ  จลุานนท” โดยไดแนะนำองคประกอบ

ของรายงานฯ และเกร่ินนำในประเด็นเกี่ยวกับอำนาจและหนาที่

ของคณะรัฐมนตรีวา ผูมีหนาที่บริหารราชการแผนดิน คือ

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี โดยอำนาจของ

นายกรัฐมนตรีมีพิเศษกวารัฐมนตรีอ่ืน เรียกวา “the first

among equals” หมายความวา เปนที่หนึ่งในบรรดาผูที่เทากัน

โดยถือวานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเทากันหมด แตนายกรัฐมนตรี

มาเปนท่ีหน่ึง และมีอำนาจพิเศษบางประการที่รัฐมนตรีอ่ืนไมมี

ฉบับน้ีจะนำความรูในประเด็นเกี่ยวกับอำนาจและหนาที่ของ

คณะรัฐมนตรีมานำเสนอตอ

การใชอำนาจรัฐขององคกรบริหาร สามารถแยกไดเปน

2 ฐานะ คอื การใชอำนาจรฐัขององคกรบริหารในฐานะทีเ่ปน

องคกรตามรัฐธรรมนูญ กับการใชอำนาจรัฐขององคกร

บรหิารในฐานะทีเ่ปนองคกรฝายปกครอง หรอืกลาวอีกอยางหน่ึง

วา องคกรของรัฐฝายบริหาร แยกออกเปน 2 สวน คือ รัฐบาล

(Government) และเจาหนาทีข่องรัฐฝายปกครอง (Administrative

Organs)
1

1. อำนาจและหนาที่ของคณะรัฐมนตรีในฐานะ

เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ

อำนาจและหนาที่ของคณะรัฐมนตรีในฐานะเปน

องคกรตามรัฐธรรมนูญ พจิารณาไดจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2550 ดังน้ี

สรปุจากรายงานการศึกษาวิจยั เร่ือง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบองคประกอบและกระบวนการตัดสนิใจของคณะรัฐมนตร ีตัง้แตรฐับาลนายธานินทร  กรัยวิเชียร

ถึงรฐับาลพลเอก สรุยุทธ  จลุานนท

1 วรพจน  วิศรุตพิชญ. “หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง” หนังสือคูมือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง. (สำนักอบรมศึกษากฎหมาย

แหงเนติบณัฑิตยสภา, 2547), หนา 151.
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1.1 อำนาจและหนาที่ ในการกำหนดนโยบาย

การบริหารราชการแผนดิน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 176 และ

มาตรา 75

1.2 อำนาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติ หรือ

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

(1) การริเริ่มเสนอรางพระราชบัญญัติ หรือ

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 139 และมาตรา 142

(2) การขอใหรัฐสภาพจิารณารางพระราชบญัญติั

ท่ีคณะรัฐมนตรีระบุไวในนโยบายท่ีแถลงตอรัฐสภาวาจำเปนตอ

การบริหารราชการแผนดิน ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรมีมติ

ไมใหความเห็นชอบ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 145

(3) การรองขอใหรัฐสภาใหความเห็นชอบ

ใหนำรางพระราชบัญญัติที่จะตองตกไปเนื่องจากอายุของ

สภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร

มาพจิารณาตอไป ตามรัฐธรรมนญู มาตรา 153 วรรคสอง

1.3 อำนาจในการขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ตามรัฐธรรมนญู มาตรา 291(1) วรรคหน่ึง

1.4 อำนาจในการกำหนดใหมกีารออกเสยีงประชามติ

ตามรัฐธรรมนญู มาตรา 165

1.5 อำนาจในการตราพระราชกำหนด ตามรัฐธรรมนญู

มาตรา 184 และมาตรา 186

1.6 อำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกา ตาม

รัฐธรรมนญู มาตรา 187

1.7 อำนาจในการทำสนธิสัญญา ตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 190

1.8 อำนาจและหนาที่อ่ืนๆ ที่รัฐธรรมนูญกำหนด

เชน การขอใหเปดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมรวมกันของรัฐสภา

โดยไมมีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 179 การขอใหมี

การประชุมลับในการประชุมสภาผแูทนราษฎร การประชุมวุฒสิภา

และการประชุมรวมกนัของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 133

การเลือกกรรมการผทูรงคุณวุฒิ

ไปดำรงตำแหนงในคณะกรรมการ

ตุลาการศาลปกครอง ตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 226

โอนหรือนำรายจายท่ีกำหนดไวสำหรับหนวยราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจไปใชในรายการท่ีแตกตางจากที่กำหนดไวใน

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปในระหวางเวลาท่ี

ประเทศอยูในภาวะสงครามหรอืการรบ ตามรฐัธรรมนญู มาตรา

169 วรรคสอง

2. อำนาจและหนาที่ของคณะรัฐมนตรีในฐานะเปน

องคกรของรัฐฝายปกครอง

คำวา  “ฝายปกครอง” (Administration) น้ัน

มีความหมายไดสองนัย คือ ตามความหมายอยางแคบและ

ความหมายอยางกวาง ในความหมายอยางแคบน้ัน หมายถึง

หนวยงานของรัฐฝายบริหาร ไดแก บรรดาหนวยงานของรัฐ

ที่อยู ในบังคับบัญชา หรืออยูในกำกับหรือควบคุมดูแลของ

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึง เชน กระทรวง

ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ือเปนอยางอ่ืนและมีฐานะ

เปนกรมในระเบียบบริหารราชการสวนกลาง จังหวัด อำเภอ

ในระเบียบบริหารราชการสวนภูมภิาค องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน

รัฐวิสาหกิจหนวยงานอ่ืนของรัฐ

ซึง่อยใูนกำกบัหรอืควบคุมดแูลของ

นายกรัฐมนตรีหรือ รัฐมนตรี

การใชอำนาจรฐัของคณะรฐัมนตรี แยกเปน 2 ฐานะ

♦ ในฐานะท่ีเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ

♦ ในฐานะท่ีเปนองคกรของรัฐฝายปกครอง
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คนใดคนหน่ึง และองคกรของรัฐฝายปกครองหรือเจาหนาที่

ของรัฐฝายปกครอง ซึ่งไดแก บรรดาองคกรของรฐัหรอืเจาหนาที่

ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกำกับหรือควบคุมดูแลของ

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึง พระมหากษัตริย

โดยคำแนะนำของคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอ่ืน ๆ

เมือ่องคกรของรัฐฝายบริหารเหลาน้ี

ใชอำนาจตามพระราชบัญญัติหรือ

ก ฎหม า ย อ่ื น ท่ี มี ผ ล ใ ช บั ง คั บ

ดัง เชน พระราชบัญญัติ  สวน

“ฝายปกครอง” ตามความหมาย

อยางกวาง น้ัน  ยังกินความถึง

“อ งค ก ร ขอ ง รั ฐที่ เ ป น อิ ส ร ะ ”

“หนวยงานอิสระของรัฐ” และองคกรหรือเจาหนาที่ ในสังกัด

หนวยงานดังกลาวดวย
2

เมือ่พิจารณาถึงประเพณกีารปกครองในระบบรัฐสภา

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญกฎหมาย ตลอดจนระเบียบหรือ

มตคิณะรัฐมนตรแีลว พอจะจำแนกอำนาจหนาทีข่องคณะรฐัมนตรไีด

2 กรณี คือ กรณีที่มีกฎหมายกำหนด และกรณีที่ไมมีกฎหมาย

กำหนด
3

2.1 กรณีทีม่กีฎหมายกำหนด หรือเรียกวา อำนาจ

หนาท่ีตามกฎหมาย อำนาจของคณะรัฐมนตรีตามกฎหมาย

ตาง ๆ ซึง่สวนใหญเปนเร่ืองที่กฎหมายกำหนดไววาจำเปนตอง

ผานขั้นตอนการตัดสินใจโดยคณะรัฐมนตรีจึงจะสมบูรณตาม

บทบัญญัติของกฎหมาย เชน การอนุมัติ การอนุญาต การรับ

สนองพระบรมราชโองการ การแตงตั้งและถอดถอนขาราชการ

ระดับสูง การแตงตั้งคณะกรรมการของกระทรวง ทบวง กรม

เปนตน

อำนาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีตามท่ีกฎหมาย

กำหนดหรอืตามทีม่อียใูนพระราชบัญญัติตาง ๆ น้ันมอียมูากมาย

จากการศึกษาของสุวิมล สังขพันธุ
4
 พบวา ประเภทของเรื่องและ

จำนวนเร่ืองท่ีเสนอตอคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี

ทีผ่านมาในรอบ 10 ป เรือ่งท่ีนำเสนอตอคณะรัฐมนตรีเน่ืองจาก

มกีฎหมายกำหนดไว มปีระมาณรอยละ 40 ของจำนวนเรือ่งทีเ่สนอ

คณะรัฐมนตรทีัง้หมด ทัง้นี ้สบืเนือ่งจากการมกีฎหมายจำนวนมาก

ไดบัญญัติถึงอำนาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรี ไมวาจะเปนอำนาจ

หนาที่ของคณะรัฐมนตรีในฐานะท่ีเปนผูบังคับบัญชาโดยตรง

หรืออำนาจหนาที่ในฐานะผูควบคุมกำกับขององคกรทางปกครอง

ตาง ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะกฎหมายท่ีใชบังคับมานานแลวได

บัญญัติใหเรื่องบางเร่ืองเปนอำนาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรี

ซึ่งปจจุบันไมมีความสำคัญ

แลว แตก็ยังไมมีการแกไข

กฎหมายดงักลาวแตอยางใด

และในปจจุบันไดมกีฎหมาย

ใหม  ๆ  บัญญัติขึ้นมา

บังคับใชอย างมากมาย

ซึ่งกฎหมายเหลาน้ีก็มักจะ

บัญญัติถึ งอำนาจหนาที่

ของคณะรัฐมนตรีไวดวย อำนาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีตาม

กฎหมายจึงมีมากขึ้นไปดวย ทั้ง ๆ ที่บางเรื่องก็ไมจำเปน

ตองอาศัยการตัดสินใจรวมกันของคณะรัฐมนตรีแตอยางใด

บางเรื่องควรอยูในอำนาจหนาที่ของรัฐมนตรีเจาสังกัดเทานั้น

ก็พอ โดยเฉพาะอยางยิ่งการควบคุมกำกับรัฐวิสาหกิจหรือ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงตองการความเปนอิสระในการ

ดำเนินงาน แตกฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจบางฉบับก็ไดให

การดำเนินกิจการบางอยางของรัฐวิสาหกิจน้ัน ๆ จะตองไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน ซึ่งบางคร้ังทำใหขาด

ความคลองตัวและรวดเร็วในการดำเนินงาน อาทิเชน การกยูมืเงนิ

การออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพื่อการลงทุน การจำหนาย

อสังหาริมทรัพย การจำหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ ฯลฯ

ฉบับหนามาติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับอำนาจและ

หนาที่ของคณะรัฐมนตรีในกรณีที่ไมมีกฎหมายกำหนด

2 วรพจน  วิศรตุพิชญ เพิง่อาง, หนา 156-157.

3 สวิุมล  “สถานะและผลทางกฎหมายของมติคณะรัฐมนตร”ี (วิทยานิพนธนติศิาสตรมหาบัณฑิต, จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535), หนา 91

4 เพิง่อาง, หนา 99-100

อำนาจหนาทีข่องคณะรัฐมนตรีในฐานะองคกรของรัฐ

ฝายปกครอง จำแนกเปน 2 กรณี

♦ กรณท่ีีมีกฎหมายกำหนด

♦ กรณท่ีีไมมีกฎหมายกำหนด
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มติคณะรัฐมนตรี
ที่สำคัญ

เรือ่ง การปรับเพิ่มคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถยนตประจำตำแหนงและการพิจารณา

ทบทวนหลักเกณฑการเชา/ซือ้รถยนต

เดิมคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (31 สิงหาคม 2547) เกี่ยวกับเรื่อง การเบิกจายเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหา

รถประจำตำแหนงสำหรับขาราชการผูมีสิทธิไดรถยนตประจำตำแหนง และมติคณะรัฐมนตรี (19 กันยายน 2549) เกี่ยวกับเร่ือง

การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจายเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจำตำแหนง สำหรับขาราชการ

ผูมีสิทธิไดรถประจำตำแหนง

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเม่ือวันที ่ 2 ธนัวาคม 2551 เรือ่ง การปรับเพ่ิมคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถยนต

ประจำตำแหนงและการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑการเชา/ซื้อรถยนต ที่สำนักงบประมาณเสนอและลงมติวา

1. เห็นชอบใหปรับปรุงหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหา

รถประจำตำแหนง และการเชา/ซื้อรถยนตประจำตำแหนงสำหรับขาราชการผูมีสิทธิไดรถประจำตำแหนงตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 (เรื่อง การเบิกจายเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจำตำแหนงสำหรับขาราชการ

ผูมีสิทธิไดรถยนตประจำตำแหนง) แจงตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ที่ นร 0504/ว 182 ลงวันที่ 10

กันยายน 2547 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 (เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจายเงิน

คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจำตำแหนงสำหรับขาราชการผูมีสิทธิไดรถประจำตำแหนง) แจงตามหนังสือสำนัก

เลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดวนทีส่ดุ ที ่นร 0505/ว 141 ลงวันที ่ 25 กนัยายน 2549 (เฉพาะกรณผีดูำรงตำแหนงหวัหนาสวนราชการ

และขาราชการผมูสีทิธไิดรถยนตประจำตำแหนงทีจ่ะเกษยีณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552) ตามทีส่ำนกังบประมาณเสนอ ดังน้ี

1.1 กรณีเฉพาะผูดำรงตำแหนงหัวหนาสวนราชการ เชน ปลัดกระทรวง อธิบดี เปนตน ที่ประสงคจะเลือกรับรถยนต

ประจำตำแหนง สามารถใหหนวยงานดำเนินการจัดหารถยนตประจำตำแหนงให เนื่องจากเปนผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน และ

หากผูดำรงตำแหนงดังกลาวประสงคเลือกรับเงินคาตอบแทนเหมาจายฯ ก็สามารถเลือกรับได โดยท้ัง 2 กรณี ใหสิทธิเลือกใหม

ไดทันทีเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ และจะเปล่ียนการเลือกไดเมื่อเล่ือนระดับหรือโยกยายไปดำรงตำแหนงใหม สำหรับผูดำรง

ตำแหนงรองหัวหนาสวนราชการผูมีสิทธิฯ ท้ังที่ดำรงตำแหนงอยูกอนและหลังที่คณะรัฐมนตรีมีมติในคร้ังน้ี ใหมีสิทธิเลือกรับรถยนต

ประจำตำแหนงหรอืรับเงนิคาตอบแทนเหมาจายฯ ได โดยใหหวัหนาสวนราชการใชดุลยพินิจพจิารณาถึงความคมุคา ตามความเหมาะสม

ในการบริหารจัดการเงินงบประมาณของสวนราชการน้ัน ๆ และใหมีผลบังคับใชต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนตนไป

1.2 กรณขีาราชการผมูสีทิธไิดรถยนตประจำตำแหนงทีจ่ะเกษยีณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 แตไดเลอืก

รับเงินคาตอบแทนเหมาจายฯ ไวกอนแลว หากมีความประสงคจะใชรถยนตประจำตำแหนงควรกำหนดใหสามารถเปล่ียนแปลงสิทธิ

จากการรับเงินคาตอบแทนเหมาจายฯ เปนใหสวนราชการจัดหารถยนตใหไดเปนกรณีพิเศษ และหากสวนราชการไมมีรถยนต

ประจำตำแหนงอยใูนเวลาน้ัน ใหดำเนนิการจัดหารถยนตในลักษณะการจางเหมาบริการไดโดยวิธทีำสญัญาเชาไมเกนิ 1 ปงบประมาณ

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเกีย่วกับคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2549

2. สวนเร่ืองอัตราคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถยนตประจำตำแหนงใหยังคงถือปฏิบัติตามมติเมื่อวันที่ 19

กนัยายน 2549 ดังกลาวตอไป

ทีม่า : หนังสอืสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 365 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551
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เรือ่ง หลกัเกณฑและวธิกีารปรบัเงนิเดอืนและเงนิประจำตำแหนงขาราชการพลเรอืนสามญัเขาตาม

บญัชทีายพระราชบัญญัตริะเบยีบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ลงมติอนุมัติหลักเกณฑและวิธีการปรับเงินเดือนและ

เงนิประจำตำแหนงเขาบัญชีทายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตามท่ีสำนกังาน ก.พ. เสนอ ดังน้ี

1. ใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงนิเดอืนตามบัญชีเงนิเดอืนข้ันต่ำขัน้สงูของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตามประเภทตำแหนง สายงานและระดับตามที่ ก.พ. ประกาศการจัดตำแหนง และตาม

กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงนิเดือน ออกตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน

พ.ศ. 2551

2. ในกรณีผูใดไดรับเงินเดือนในอัตราท่ีสูงกวาอัตราข้ันสูงของประเภทตำแหนง สายงาน และระดับที่กำหนดไวในกฎ ก.พ.

วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน ใหผูน้ันไดรับเงินเดือนในอัตราท่ีไดรับอยูเดิมจนกวาจะมีการเปลี่ยนประเภท

ตำแหนง สายงานหรือระดับ

3. ใหขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งเขาดำรงตำแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด หลังจากวันที่

ก.พ. ประกาศ ไดรับเงินเดือนยังไมถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีทายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก็ใหได

รับเงินเดือนไมต่ำกวาขั้นต่ำชั่วคราวของบัญชีเงินเดือนข้ันต่ำขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. วาดวย

การใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน ออกตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

4. ใหขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับเงินเดือนยังไมถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีทายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2551 ไดรับการปรับเงินเดือนปละคร้ังจนไดรับเงินเดือนข้ันต่ำของระดับตามบัญชีทายพระราชบัญญัติดังกลาว

โดยใหเริ่มปรับคร้ังแรกในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 และใหปรับเงินเดือนคร้ังถัดไปในแตละปในวันที่ 1 ตุลาคม เทากับคร่ึงหน่ึงของ

ความตางระหวางอัตราเงินเดือนของผูน้ันกับอัตราเงินเดือนข้ันต่ำของระดับตำแหนง ทั้งน้ี การปรับแตละคร้ัง ใหปรับไดสูงสุด

รอยละ 10 ของเงนิเดอืนทีผ่น้ัูนไดรับอย ูณ วันน้ัน ในกรณทีีก่ารปรบัเงนิเดอืนดังกลาว หากทำใหอัตราหน่ึงอตัราใดมีเศษไมถงึสบิบาท

ใหปรับตัวเลขเงินเดือนของอัตราดังกลาวใหเพิ่มขึ้นเปนสิบบาท และมิใหถือวาเปนการปรับอัตรารอยละท่ีแตกตางกัน

สำหรับขาราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหน่ึง แมจะอยูในระหวางชวงเวลาท่ีไมสามารถเล่ือนข้ันเงินเดือนหรือ

เลื่อนเงินเดือน เชน ลาประเภทตาง ๆ สอบสวนวินัย ถูกฟองเปนคดีอาญาหรือตองหาวากระทำผิดทางอาญา พักราชการ เปนตน

ก็ใหดำเนินการปรับเงินเดือนจนไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีทายพระราชบัญญัติฯ เชนเดียวกัน

5. ในกรณีที่มีการแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญใหดำรงตำแหนงในวันเดียวกันกับวันที่ใหไดรับการปรับเงินเดือน

ตามขอ 4 ใหผูมีอำนาจส่ังบรรจุดำเนินการแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญผูน้ันใหดำรงตำแหนงดังกลาวกอนแลวจึงจะใหมี

การปรับเงินเดือนตามขอ 4

6. ใหขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ที่ไดรับเงินประจำตำแหนง

ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหนง พ.ศ. 2538 ซึ่งไดรับการจัดใหดำรงตำแหนงตามประเภทตำแหนง สายงาน

และระดับตามประกาศ ก.พ. และมีสิทธิไดรับเงินประจำตำแหนงตามกฎ ก.พ. ที่ออกตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 คงไดรับเงินประจำตำแหนงในอัตราท่ีไดรับอยเูดมิกอนวันที ่ก.พ. ประกาศการจัดตำแหนง

ทีม่า : หนังสอืสำนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 366 ลงวันที ่11 ธนัวาคม 2551
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เร่ืองเลา
ชาวอาลักษณ

เร่ืองราวจากฉบับทีแ่ลวเปนการกลาวถึงพระมหากรณุาธคิณุ

ที่อดีตพระมหากษัตริยาธิราชเจาทรงมีตอไพรฟาขาแผนดินของ

พระองค ในกรณีที่พสกนิกรของพระองคมีทุกขและปรารถนา

ที่จะใหพระมหากษัตริยซึ่งเปรียบเสมือนเจาชีวิตและเจาแผนดิน

ไดทรงรับทราบ เพ่ือจะไดทรงขจดัปดเปาความทุกขยากใหหมดไป

และชองทางท่ีจะสามารถใหพระองคทรงทราบขอเท็จจริงจาก

เหลาอาณาประชาราษฎรไดกค็อืการเปดโอกาสใหราษฎรรองทุกข

ไมวาจะเปนรัชสมัยพอขุนรามคำแหงมหาราชท่ีทรงโปรดใหราษฎร

ผูทุกขยากสามารถส่ันกระด่ิงรองทุกขได สมัยกรุงศรีอยุธยา

ก็ทรงใหขุนนางออกไปรับเร่ืองราวรองทุกขจากราษฎร สวน

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดใหสรางกลอง

“วินิจฉัยเภรี” สำหรับราษฎรท่ีมีความเดือดเน้ือรอนใจไดมาใช

ตีกลองรองทุกข จวบจนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา-

เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหราษฎร

สามารถย่ืนเร่ืองราวทูลเกลาฯ ถวายฎีกาตอพระมหากษัตริยได

โดยตรงซ่ึงก็ไดทิ้งทายไวแคน้ี สวนฉบับน้ีก็จะเขาสูรัชสมัยของ

พระพุทธเจาหลวง รัชกาลท่ี 5 เริม่กนัเลยนะครับ

เมือ่คร้ังรัชกาลที ่4 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน

พระบรมราชานุญาตใหราษฎรถวายฎีกาไดโดยพระองคจะเสด็จ

ออกรับฎีกาทุกวันพระน้ัน ได เปนแบบอยางยึดถือปฏิบัติ

ในรัชกาลตอมา ปรากฏวาผคูนตางพากันถวายฎีกาเปนจำนวนมาก

รัชกาลท่ี 5 จึงตองทรงวางระเบียบถวายฎีกาวาในกรณีที่ราษฎร

ไมพอใจคำตัดสินพิพากษาจะตองปฏิบัติตามข้ันตอนคือ จะตอง

นำฎีกากลาวโทษน้ันย่ืนตออธิบดีกรมน้ัน ๆ กอน หากทาน

ผูเปนอธิบดีไมชำระตัดสินให จึงใหทำฎีกากลาวโทษทานผูเปน

อธิบดีขึ้นทูลเกลาฯ ถวายและเมื่อไดต้ังกระทรวงยุติธรรมขึ้น

ในป พ.ศ. 2435 การทูลเกลาฯ ถวายฎีกาจะกระทำไดก็ตอเมื่อ

เปนการกลาวโทษคำพิพากษาศาลอุทธรณคดีหลวง และ

ศาลอุทธรณคดีราษฎร หรอืกลาวโทษเสนาบดเีจากระทรวงทัง้ปวง

การพิจารณาความฎีกาประเภทนี้ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

ต้ังองคมนตรีขึ้นเพื่อไตสวนเรียงความเห็นขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย

เปนการพเิศษ หรอือาจจะใหทีป่ระชุมเสนาบดปีฤกษา (ปรึกษา)

และตัดสิน

หนังสือกราบบังคมทูลที่จัดอยูในลักษณะฎีกาจะตอง

มช่ืีอตัว ช่ือยศ ตำแหนงในราชการกรมตาง ๆ และทีอ่ยขูองผแูตง

และผูเขียนหนังสือฎีกา หากมีคุณสมบัตครบถวน เจาพนักงาน

จึงจะรับไวพิจารณา

ในสมัยรัชกาลที ่ 5 ฎกีาตาง ๆ ทีส่งขึน้ทลูเกลาฯ ถวาย

จะตองผานกองฎีกาในกรมราชเลขาธิการ และมีกรรมการ

องคมนตรีที่ไดทรงเลือกสรรเปนผู ตัดสินความฎีกา ตอมา

เมื่อทรงยกเลิกองคมนตรีสภา และต้ังศาลฎีกาขึ้นในกระทรวง

ยุติธรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขาราชสำนัก เชน

กรมขนุศิริธชัสังกาศ พระยาอนุชิตชาญไชย เปนกรรมการศาลฎกีา

ที่ไดทรงกำหนดไวเชนน้ีก็เพื่อเปนความสะดวกในการท่ีจะนำ

ขอความอันเปนปญหาในคดีฎีกาน้ัน ๆ ขึ้นกราบบังคมทูล

พระกรุณาเรียนพระราชปฏิบัติและรับกระแสพระบรมราชโองการ

ไปช้ีแจงในสภากรรมการนั้น

ฎีกาประเภทที่นำขึ้นทูลเกลาฯ ถวายน้ัน เมื่อผาน

กองฎกีาแลว หวัหนากองหรอืทีเ่รยีกวาอธิบดี ในสมยัรัชกาลที ่ 5

กจ็ะพิจารณาตรวจดูวามีคณุสมบัติครบตามท่ีจะเปนฎกีาไดหรอืไม

เสรจ็แลวกจ็ะสงเรือ่งกลบัไปยังหนวยงานตนสงักดัของผทูีถ่กูฟองรอง

กลาวหาในฎีกา หากเปนฎีการองทุกขก็มักจะพิจารณาวามีมลู

หรือไม แลวนำข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย สวนใหญแลวในรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

(รัชกาลที่ 5)

 นายอาลักษณ  พงษอาลักษณ
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คำวา บูรณาการ ม ี2 ความหมาย ความหมายท่ี 1 คอื

ทำใหเปนเน้ือเดียวกันโดยรวมหรือผสมผสานสวนตาง ๆ เขาดวยกนั

เชน การสอนภาษาแบบบูรณาการ หมายถงึ การรวมทกัษะการพดู

ฟง อาน เขยีน ไวในวิชาเดียวกนั, หลกัสตูรแบบบูรณาการสำหรบั

ภกิษสุามเณร เปนหลักสตูรท่ีรวมหลักสตูรธรรมศึกษา บาลีศกึษา

และสามัญศึกษาใหเปนหลักสูตรเดียว

ความหมายที่ 2 ของคำวา บูรณาการ หมายถึง เชื่อม

หรือประสานกับส่ิงอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน เชน โรงเรียนหลายแหง

บูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินเขากับศาสตรสมัยใหม เพ่ือใหเกิด

การพัฒนาองคความรูที่มีรากฐานจากความเปนไทยและนำไปสู

การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน

คัดลอกจากหนังสือ รู รัก ภาษาไทย เลม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดย ราชบัณฑิตยสถาน

รัชกาลที ่ 5 พระองคจะทรงใหความสนพระทยักบัเรือ่งราวฎีกามาก

หากเปนเร่ืองที่ราษฎรกลาวโทษขาราชการพระองคก็จะทรงมี

พระบรมราชโองการใหเจากระทรวงเรงสอดสองแกไข หากเปน

เรื่องที่ราษฎรรองทุกขในความเดือดรอนหรือความอยุติธรรม

ในเร่ืองตาง ๆ พระองคก็จะทรงหาทางปลดเปล้ืองแกไขหรือ

กำชับใหผูที่เกี่ยวของรีบเรงจัดการใหเปนที่เรียบรอย ดังน้ัน

พระราชปฏิบัติที่เกี่ยวกับเร่ืองราวฎีกาในสมัยรัชกาลท่ี 5 จึงเปน

การแสดงถึงความเอาพระทัยใสในทุกขสขุของอาณาประชาราษฎร

ได เปนอยางดียิ่ ง ฎีกาตาง ๆ ในสมัยของพระองคจะเปน

การถวายรายงานฉบับเตม็ และกจ็ะทรงพระราชทานพระราชดำริ

(อานตอฉบับหนา)

ร ูรกั
ภาษาไทย

บรูณาการ

หรือพระบรมราชโองการเปนเร่ือง ๆ ไป อธิบดีกองฎีกาหรือ

ราชเลขาธิการจะทำหนาที่เพียงตรวจสอบความถูกตองของฎีกา

และนำข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย หากเรื่องใดมีปญหาจึงจะถวาย

คำปรึกษาตามที่มีพระบรมราชโองการลงมา



สลค.สาร ปท่ี 17 ฉบบัที ่1 เดอืนมกราคม 255218

เร่ืองประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาที่สำคัญ

เรือ่ง พระราชกฤษฎกีาใหมีการเลอืกต้ังสมาชกิสภาผแูทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลอืกต้ังท่ี 10 จังหวดัฉะเชงิเทรา เขตเลอืกต้ังท่ี 1

จังหวัดนครปฐม เขตเลอืกต้ังท่ี 1 จังหวัดนครพนม เขตเลอืกต้ังท่ี 1 จังหวัดนราธิวาส เขตเลอืกต้ังท่ี 2 จังหวัดบรุรีมัย

เขตเลอืกต้ังที ่2 และเขตเลอืกต้ังที ่4 จังหวดัปทมุธาน ีเขตเลอืกต้ังที ่1 จังหวดัมหาสารคาม เขตเลอืกต้ังที ่1 จังหวดัรอยเอด็

เขตเลอืกต้ังที ่ 2 จังหวดัราชบรุ ี เขตเลอืกต้ังที ่ 1 จังหวัดลพบรุ ี เขตเลอืกต้ังที ่ 1 จังหวดัลำปาง เขตเลอืกต้ังที ่ 1 จังหวดัลำพนู

เขตเลอืกต้ังท่ี 1 จังหวดัศรสีะเกษ เขตเลอืกต้ังท่ี 1 และเขตเลอืกต้ังท่ี 2 จังหวดัสมทุรปราการ เขตเลอืกต้ังท่ี 1 จังหวดัสระบรุี

เขตเลอืกต้ังท่ี 2 จังหวดัสงิหบรุ ีเขตเลอืกต้ังท่ี 1 จังหวดัสพุรรณบรุ ีเขตเลอืกต้ังที ่1 และเขตเลอืกต้ังท่ี 2 จังหวดัอางทอง

เขตเลอืกต้ังที ่ 1 จังหวดัอดุรธาน ี เขตเลอืกต้ังที ่ 2 จังหวัดอทัุยธาน ี เขตเลอืกต้ังที ่ 1 และจงัหวดัอบุลราชธาน ี เขตเลอืกต้ังท่ี 2

และเขตเลอืกต้ังท่ี 3 แทนตำแหนงท่ีวาง พ.ศ. 2551

ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังแทนตำแหนงที่วางภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันที่ตำแหนงน้ัน

วางลง

เลม 125 ตอนท่ี 131 ก วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หนา 1

เรื่อง กฎ ก.พ. วาดวยหลกัเกณฑการจดัประเภทตำแหนงและระดบัตำแหนง พ.ศ. 2551

กำหนดหลักเกณฑการจัดประเภทตำแหนงและระดับตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญสำหรับใชเปนบรรทัดฐานเทียบเคียง

การกำหนดตำแหนงในสวนราชการ

เลม 125 ตอนท่ี 128 ก วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หนา 1

เรื่อง กฎกระทรวง ฉบบัที ่ 267 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในประมวลรษัฎากร วาดวยการยกเวนรษัฎากร

กำหนดใหเพิม่วงเงนิท่ีไดรับยกเวนภาษเีงนิได สาํหรบัเงนิคาซ้ือหนวยลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชีพและกองทนุรวมหนุระยะยาว

ตามกฎหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาดหลักทรพัย กรณทีีไ่ดมกีารลงทนุในกองทนุทัง้สองดังกลาว ในระหวางวันที ่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ถงึวันที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551

เลม 125 ตอนท่ี 130 ก วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หนา 1

เรื่อง พระบรมราชโองการ ประกาศแตงต้ังนายกรฐัมนตรี (นายอภิสทิธ์ิ เวชชาชวีะ)

เลม 125 ตอนพิเศษ 191 ง วันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หนา 1

เรื่อง พระบรมราชโองการ ประกาศแตงตัง้รฐัมนตรี (รฐับาลนายอภสิทิธ์ิ เวชชาชวีะ)

เลม 125 ตอนพิเศษ 191 ง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หนา 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี www.ratchakitcha.soc.go.th
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เรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การถวายพระสมัญญาแดสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร

คณะรัฐมนตรไีดลงมติเมือ่วันที ่11 พฤศจกิายน 2551 เหน็ชอบใหเทดิพระเกยีรติสมเดจ็พระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากลัยาณิวัฒนา

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร โดยถวายพระสมัญญาแดพระองควา “พระกัลยาณมติราจารย” หมายถงึ “พระอาจารยผเูปนกลัยาณมติร

ที่ประเสริฐ”

เลม 125 ตอนพิเศษ 187 ง วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หนา 22

เรื่อง ประกาศสำนกังานศาลปกครอง เรือ่ง ศาลปกครองพพิากษาถงึท่ีสดุใหเพกิถอนกฎ

เพิกถอนประกาศกระทรวงยุติธรรม ลงวันที ่26 ตุลาคม 2548 เรือ่ง กาํหนดสถานท่ีเพือ่การควบคุมตวัและสถานท่ีเพือ่การตรวจพิสจูน

ตามพระราชบัญญติัฟนฟูสมรรถภาพ ผติูดยาเสพตดิ พ.ศ. 2545 (ฉบับที ่ 7) พ.ศ. 2548 เฉพาะขอ 3. อาคารและบริเวณโดยรอบ

สถานีตํารวจนครบาลหนองแขมเดิม เขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร ทีก่าํหนดใหเปนสถานท่ีเพือ่การควบคุมตัวและสถานท่ีเพือ่การตรวจพิสจูน

เพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ ผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 สําหรับผูตองหาที่มีอายุต้ังแตสิบแปดปขึ้นไป ทั้งน้ี

ต้ังแตวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 อันเปนวันทีค่าํพิพากษาถึงทีส่ดุ

เลม 125 ตอนท่ี 130 ก วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หนา 18

เรื่อง คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง เรื่อง ความผิดตอพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ความผิดตอตำแหนงหนาที่ราชการ

คดีหมายเลขดำที ่อม. 1/2550 คดีหมายเลขแดงที ่อม. 1/2550 ระหวางอัยการสูงสดุ โจทก และ พนัตำรวจโท ทกัษณิ ชินวัตร

ที ่1 คณุหญิงพจมาน ชินวัตร ที ่2 จำเลย

เลม 125 ตอนท่ี 126 ก วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หนา 1

เรื่อง คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง เรื่อง ความผิดตอตำแหนงหนาที่ราชการ

คดีหมายเลขดำที ่อม. 2/2550 คดีหมายเลขแดงที ่อม. 2/2551 ระหวางอัยการสงูสดุ โจทก และ นายวัฒนา อัศวเหม จำเลย

เลม 125 ตอนท่ี 126 ก วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หนา 29

เรื่อง คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยท่ี 14/2551 เรื่อง สมาชิกวุฒิสภาเสนอความเห็นเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญ

พจิารณาวนิิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 168 วรรคเจด็ วาการเพิม่งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552

มีการกระทำฝาฝนบทบัญญัตริฐัธรรมนูญ มาตรา 168 วรรคหก หรอืไม

เลม 125 ตอนท่ี 127 ก วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หนา 1
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ทองถ่ิน
ควรรู

เรื่องเสร็จที่ 744/2551

บันทึกสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรือ่ง การปฏิบัตหินาทีข่องคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิน่ตาม

พระราชบญัญัตริะเบยีบบริหารงานบคุคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542

กระทรวงมหาดไทยไดมหีนงัสอื ดวนท่ีสดุ ที ่มท 0809.8/9082 ลงวันที ่8 กนัยายน 2551 สรุปความไดวา มาตรา 288

วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหคณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ินจะตองประกอบดวยผแูทนของ

หนวยราชการท่ีเกีย่วของ ผแูทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผแูทนขาราชการสวนทองถ่ิน และผทูรงคณุวุฒ ิ โดยมีจำนวนเทากนั

ทัง้นี ้ตามทีก่ฎหมายบญัญติั ประกอบกับมาตรา 305 (7) มใิหนำบทบญัญัติมาตรา 288 วรรคสาม มาใชบังคบัภายในหนึง่ป

นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ คอื นับแตวันที ่24 สงิหาคม 2550 ดงัน้ัน กระทรวงมหาดไทยจึงไดเสนอรางพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับที ่ ..) พ.ศ. .... เพือ่ใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และอยรูะหวางการพิจารณา

ดำเนินการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งขณะน้ีไดครบหน่ึงปตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกำหนดไว

แตรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับที ่ ..) พ.ศ. .... ยงัไมอาจใชบังคับไดทนัตามระยะเวลาท่ีกำหนด

จึงมีปญหาขอกฎหมายวา คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

พ.ศ. 2542 จะยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปไดหรือไม โดยมีความเห็นทางกฎหมายที่แตกตางกันเปนสองฝาย ดังน้ี

ฝายทีห่นึง่ เหน็วา มาตรา 305 (7) ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย มใิหนำบทบญัญัติมาตรา 288 วรรคสาม

มาใชบังคบัภายในหน่ึงปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดังน้ัน เมือ่ครบหน่ึงปจงึตองจัดใหมคีณะกรรมการ

พนักงานสวนทองถ่ินเปนลักษณะจตุภาคตีามมาตรา 288 วรรคสาม อันมผีลใหพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน

พ.ศ. 2542 เฉพาะในสวนทีเ่กีย่วกบัโครงสรางคณะกรรมการพนกังานสวนทองถิน่ทีก่ำหนดในลกัษณะไตรภาคตีองตามมาตรา 6

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บทบัญญัติในสวนน้ีจงึใชบังคับไมได ดังน้ัน คณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ยอมไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดอีกตอไป

ฝายทีส่อง เหน็วา มาตรา 288 วรรคสาม ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหคณะกรรมการขาราชการ

สวนทองถิน่จะตองประกอบดวยผแูทนของหนวยราชการทีเ่กีย่วของ ผแูทนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ผแูทนขาราชการสวนทองถิน่

และผูทรงคุณวุฒิ โดยมีจำนวนเทากัน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังนั้น ในกรณีน้ีแมจะลวงเลยระยะเวลาที่บัญญัติไว

ในมาตรา 305 (7) กต็าม แตเมือ่ยังไมมกีฎหมายบญัญัติเรือ่งน้ีไวเปนการเฉพาะ จงึเปนเหตุจำเปนทีค่ณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ิน

ตามทีก่ำหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 จะตองปฏบัิติหนาทีต่อไป ทัง้นี ้ เพือ่ใหเกดิ

ความตอเน่ืองในการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ และมิใหเกดิความเสยีหายตอราชการ อีกทัง้มอิาจคาดหมายไดวารางกฎหมาย

“รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 288 วรรคสาม บัญญัติใหคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นตอง

ประกอบดวยผูแทนของสวนราชการ องคกร และบุคคลท่ีเกี่ยวของ รวมส่ีฝาย ตามท่ีกฎหมายบัญญัติซึ่งตองออกกฎหมาย

ดังกลาวมาใชบังคบัภายในหน่ึงป แตเมือ่พนกำหนดหน่ึงปแลวกฎหมายยงัไมแลวเสร็จ จงึมปีญหาวา คณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ิน

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จะยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปไดหรือไม”
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ทีอ่นุวัตรใหเปนไปตามมาตรา 305 (7) จะแลวเสรจ็เมือ่ใด กรณจีงึไมอาจวางเวนคณะกรรมการพนกังานสวนทองถิน่ในการบรหิาร

งานบุคคลสวนทองถ่ินได ดังนัน้ คณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินและบทบัญญัติตาง ๆ ทีเ่กีย่วของกับการปฏิบัติหนาทีข่อง

คณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 จงึยงัมผีลใชบังคบั

ไปพลางกอน

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 1) ไดพจิารณาขอหารือของกระทรวงมหาดไทย โดยมผีแูทนกระทรวงมหาดไทย

(กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่) เปนผช้ีูแจงขอเทจ็จรงิแลว เหน็วา มาตรา 288 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

ไดบัญญัติใหคณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ินซ่ึงเปนองคกรกลางบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินจะตองประกอบดวยผแูทน

ของหนวยราชการทีเ่กีย่วของ ผแูทนองคกรปกครองสวนทองถิน่ ผแูทนขาราชการสวนทองถิน่ และผทูรงคณุวฒุ ิ รวมส่ีฝาย

โดยใหแตละฝายมีจำนวนเทากนั ทัง้น้ี ตามทีก่ฎหมายบญัญัติ แตในปจจบัุนพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน

พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติใหคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินตองประกอบดวยผแูทนของหนวยราชการท่ีเกีย่วของ ผแูทนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และผทูรงคณุวุฒ ิรวมสามฝาย โดยแตละฝายจะมีจำนวนเทากัน โดยยังไมมผีแูทนขาราชการสวนทองถ่ิน

เชน คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวดัตามมาตรา 5 หรอืคณะกรรมการพนักงานเทศบาลตามมาตรา 23

จงึตองมีการดำเนินการแกไขเพิม่เติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินฯ ใหสอดคลองกับมาตรา 288 วรรคสาม

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย อยางไรก็ตาม มาตรา 305 (7) ไดบัญญัติมิใหนำมาตรา 288 วรรคสาม

มาใชบังคับภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนี้

จากบทบญัญัติดังกลาว จงึเหน็ไดวา มาตรา 305 (7) ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย มคีวามประสงคให

องคประกอบของคณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ินตองเปนไปตามมาตรา 288 วรรคสาม ตามที่จะมีกฎหมาย

บัญญัติภายในหน่ึงปนับแตวนัประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และเม่ือพนระยะเวลาหน่ึงปแลว องคประกอบ

ของคณะกรรมการ ขาราชการสวนทองถ่ินตองเปนไปตามที่มาตรา 288 วรรคสาม บัญญัติไว แตเมื่อในปจจุบัน

ยังไมสามารถดำเนินการแกไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินฯ เพื่อใหมีองคประกอบของ

คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ินที่เปนไปตามมาตรา 288 วรรคสาม หรือยังไมมีการตราพระราชบัญญัติขึ้นใหม

ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

จึงยังมีผลใชบังคับอยูตอไปจนกวาจะมีการแกไขเพิ่มเติมหรือจัดใหมีกฎหมายเฉพาะขึ้นใหม หรือมีคำวินิจฉัยของ

ศาลรัฐธรรมนูญเปนอยางอ่ืน ดังน้ัน คณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล

สวนทองถ่ินฯ จึงยังตองปฏิบัติหนาที่ตอไปตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน อยางไรก็ตาม เพื่อมิให

เกิดปญหาในการปฏิบัติราชการในอนาคต กระทรวงมหาดไทยจึงควรเรงดำเนินการแกไขพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินฯ โดยเร็วเพื่อใหสอดคลองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตอไป

(ลงช่ือ) พรทิพย  จาละ

                                           (คณุพรทพิย  จาละ)

                                          เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตุลาคม 2551

สามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ www.krisdika.go.th
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ไปไหน
ไปกัน

เมอืงยทุธหัตถ ีวรรณคดขีึน้ช่ือ

เลื่องลือพระเครื่อง รุงเรืองเกษตรกรรม

สงูล้ำประวตัศิาสตร แหลงปราชญศลิปน ภาษาถ่ินชวนฟง

ดอกไมประจำจังหวัด

ดอกสุพรรณกิาร

สัญลักษณประจำจังหวัด

รูปยุทธหัตถีระหวางสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กับพระมหาอุปราชแหงพมา

ท่ีมา : www.suphanburi.go.th, http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดสุพรรณบุรี, สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0 3540 8200

จังหวัดสพุรรณบรุี

สวัสดีปใหมทานผอูานทุกทาน ไปไหนไปกนัฉบับเดือนมกราคมน้ี ขอเชิญชวนไปจังหวดัสุพรรณบุรี ซึง่เปนเมอืงทีม่คีวามสำคัญ

ทางประวัติศาสตรในการทำสงครามยุทธหัตถีที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราช ณ สมรภูมิดอนเจดีย

และเปนเมืองตนกำเนิดแหงตำนานขุนชางขุนแผน ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนท่ีราบต่ำ ติดชายฝงแมน้ำ มีทิวเขาขนาดเล็ก

อยูทางเหนือและทางตะวันตก ดานตะวันออกเฉียงใตเปนที่ราบลุมของแมน้ำสุพรรณ (แมน้ำทาจีน) ซึ่งใชเปนพ้ืนที่ปลูกขาว

จังหวัดสุพรรณบุรีหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ  107 กิโลเมตร สามารถเดินทางไดโดยรถยนตและรถโดยสาร

ประจำทาง

สถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ ไดแก พระบรมราชานุสรณดอนเจดีย สวนเฉลิมภัทรราชินี อุทยานมัจฉาวัดพระนอน สวนนก

ทาเสดจ็ บึงฉวาก เขือ่นกระเสยีว อุทยานแหงชาติพเุตย หมบูานอนุรักษควายไทย ตลาดสามชุกรอยป และวัดวาอารามท่ีสำคญั ไดแก

วัดปาเลไลยก วัดไผโรงวัว วัดเขาดีสลัก และวัดสนามชัย เปนตน สำหรบัอาหารและของฝากทีร่ะลึกทีข่ึน้ช่ือ ไดแก ขนมสาล่ี แหวกระปอง

หนอไมกระปอง เหด็โคน ปลามา ปลาสลิดแดดเดียว เคร่ืองจักสาน เคร่ืองเบญจรงค และผลิตภณัฑจากผกัตบชวา เปนตน

ในปน้ีจงัหวดัสุพรรณบุรีจะจัดงานอนุสรณดอนเจดียและงานกาชาดจังหวดัสุพรรณบุรี ระหวางวันที ่ 18 มกราคม – 1 กมุภาพันธ

2552 ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย อำเภอดอนเจดีย จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยกิจกรรมจะประกอบดวยการออกรานกาชาดและ

การจำหนายสินคา OTOP ของจังหวัด การประกวดรองเพลงลูกทุง การแสดงศิลปวัฒนธรรมบนลานวัฒนธรรม การแสดงยุทธหัตถี

ประกอบแสง ส ี เสยีง และมหรสพตาง ๆ เปนตน

ไปไหนไปกันขอลาไปกอน พบกันใหมฉบับหนา

กันยณี
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หิ้ง
หนังสือ

ประวตัผิแูตง

พลงัแหงการ
“ปฏเิสธ”

William Ury เปนผูเช่ียวชาญดานการเจรจาตอรองชาวอเมริกัน จบปริญญาตรีจาก

มหาวิทยาลัยเยล ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขามนุษยศาสตร จากมหาวิทยาลัยฮารวาด

เปนนักมนุษยวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและพฤติกรรมมนุษย เปนผูที่มีผลงาน

ในการสานสันติภาพ ไกลเกลี่ยสงครามกลางเมืองในเวเนซูเอลา ตะวันออกกลาง และในหลาย

ภูมิภาคทั่วโลก และเปนนักเขียนหนังสือที่ขายดีที่ไดรับการตอนรับจากผูอานท่ัวโลก เชน

เรือ่ง Getting to You

หนังสือพลังแหงการปฏิเสธ (The Power of

a Positive No) เปนการนำเสนอเกีย่วกบัศิลปะการปฏิเสธเชงิบวก

ภายใตสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจำวันทีจ่ะบอกถึงเคล็ดลับ

สำคัญในการลดความขัดแยงและความรุนแรง เปนผลงาน

การเขียนของวิลเลียม ยูรี (William Ury) แปลเปนภาษาไทย

โดยสีนวล ฤกษสิรินุกุล ซึ่งผูเขียนไดพัฒนามาจากหลักสูตร

ยอดนิยมของมหาวิทยาลัยฮารวาดท่ีเกี่ยวกับเร่ืองการเจรจา

ตอรองและการลดปญหาความขัดแยง เปนหนังสือท่ีกลาวถึง

วิธีการที่จะพลิกวิกฤตใหเปนโอกาสในทุก ๆ สถานการณ

ความขัดแยง รวมท้ังกลยุทธการปฏิเสธ

หนังสือพลังแหงการปฏิเสธจะชวยใหคุณลืมเรื่อง

ลำบากใจ และชวยฟนฟูความม่ันใจที่จะกลาวคำวา “ไม”

ดวยวิธีการงาย ๆ 3 ขั้นตอน ภายใตกรอบความคิดใหมที่จะ

สงผลใหการปฏเิสธเปนผลในเชิงบวก เปนการสรางสมัพนัธภาพ

ที่ดีกับเจานาย ลูกนอง เพื่อนรวมงาน สมาชิกในครอบครัว

หรอืแมแตตัวเอง ซึง่วิธงีาย ๆ 3 ขัน้ตอน ไดแก ขัน้เตรียมตัว

ขั้นเอยปาก และข้ันติดตามผล เชน บอกกลาวเร่ืองที่ใช ช้ีชัด

เรือ่งท่ีไม เสนอทางเลือกทีใ่ช จริงจงักบัเร่ืองท่ีไม และบทสรุป

ใชกบัไม

เนือ้หาในเลมจะแนะนำใหคณุรจูกัใชพลังแหงการปฏเิสธ

เพื่อนำมาซ่ึงผลลัพธในเชิงบวก โดยใชภาษาท่ีเขาใจงาย

พรอมท้ังมตัีวอยางประกอบท่ีทำใหเหน็ภาพชัดข้ึน และสามารถ

นำมาใชประโยชนในชีวิตประจำวันไดเปนอยางดี เชื่อวาคงมี

คนจำนวนไมนอยที่ตองเผชิญกับสถานการณอึดอัดใจ เพื่อ

ปฏิเสธอะไรบางอยาง หลายคร้ังตองตกอยูในสถานการณ

ทีเ่รยีกวา “น้ำทวมปาก หรอืกลืนไมเขา คายไมออก” ทีเ่ปนเชนน้ี

เพราะคุณปฏิเสธไมเปนและไมรูวาการปฏิเสธจะทำใหเกิด

ผลดีไดอยางไร จากความเชื่อเกา ๆ คนสวนใหญมักพบวา

การปฏิเสธจะทำใหเกดิศัตรู แตหนงัสอืเลมน้ีชวยคุณได หลงัจาก

อานหนังสอืเลมนีแ้ลว การปฏเิสธหรอืการเจรจาคร้ังตอ ๆ ไป

ของคุณจะเปนตอและไดเปรียบเสมอ คุณจะมีศิลปะในการ

แกไขสถานการณขัดแยงไดเปนอยางดี การปฏิเสธอาจ

กลายเปนการสรางมติรภาพอันยาวนานและม่ันคงได การปฏเิสธ

ตองเปนไปอยางนุมนวลเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิ เสธจะ

เตม็ไปดวยพลัง เพราะการกลาวคำวา “ไม” ของเราจะนำไปสู

การกลาวคำวา “ใช” ทีย่อดเย่ียม หนงัสอืเลมนีจ้ะชวยบริหาร

ความขัดแยงใหจบลงดวยดี

(The Power of a Positive No)



ธรรม
เตือนใจ

สลค.สาร
ทานสามารถเปดอาน

ผานทาง website ของสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี www.cabinet.thaigov.go.th

เจาของ : สำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีทำเนียบรัฐบาล เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300

ท่ีปรกึษา : เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผูอำนวยการสำนัก/กองทุกทาน

ผูจัดทำ : คณะทำงานจัดทำ สลค.สาร (boca@soc.go.th)

วตัถปุระสงค: เพ่ือใหขาราชการและลูกจางในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีสวนรวมในการเผยแพรความรูและรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอการ

ปฏิบัติงานโดยรวมและเปนการเผยแพรความรูขอมูลขาวสารใหแกผูที่สนใจทั่วไปดวย

พิมพท่ี : สำนกัพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ถนนสามเสน กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2243-0611-3

รหัส : สปค.52/01-01

คดัลอกจากหนังสอื “ธรรมาภิสมยั” 80 ประเด็นธรรมจากการบรรยายและสนทนาธรรมของทานอาจารยสจุนิต บริหารวนเขตต

ความอยากเปนตณัหาใชหรอืไม เชน ความอยากมสีต ิความอยากรรูปูนาม แลวจะทำอยางไร?

ควรรูลักษณะท่ีอยาก ถาความอยากกำลังปรากฏ แลวแตสภาพธรรมใดปรากฏก็เปนของจริงทั้งนั้น ขอสำคัญก็คือลักษณะของ

กุศลจิตและอกุศลจิตเกิดดับสลับกันรวดเร็วยากท่ีจะรูได เหมือนกับในขณะน้ี เห็น ไมใช ไดยิน แตเพราะเหตุวาเกิดดับสลับกัน

อยางรวดเร็ว จึงปรากฏเสมือนวาทั้งกำลังเห็นและกำลังไดยิน ฉันใด ลักษณะของกุศลและลักษณะของอกุศลก็เกิดดับสลับกัน

จนยากทีจ่ะบอกไดวา ขณะใดเปนกุศล ขณะใดเปนอกศุล ถาปราศจากสตสิมัปชัญญะ

เพราะฉะน้ัน การรูแจงสภาพธรรม นอกจากการฟงเขาใจ การพิจารณาเขาใจแลว ยังตองสามารถประจักษลักษณะของ

สภาพธรรมแตละอยางตรงตามความเปนจรงิดวย สต ิและ สมัปชัญญะ

เพราะเหตุวาโลภมูลจิตเปนสภาพท่ีพอใจ ยินดี ตองการ ซึ่งไมไดเปนเพียงตัวหนังสือท่ีอยูในพระไตรปฎก หรือไมไดอยูในอรรถกถา

เลมหนึง่เลมใด แตอยใูนขณะทีก่ำลงัเหน็ กำลงัไดยนิ กำลงัไดกลิน่ กำลงัลิม้รส กำลงักระทบสมัผสั กำลงัคดินึก เพราะฉะน้ัน การท่ี

จะรูลักษณะสภาพที่เปนอกุศลซ่ึงเกิดขึ้นเปนประจำมากทีเดียวในวันหน่ึง ๆ ตองเพราะสติสัมปชัญญะเกิด และในวันหน่ึง ๆ

ถาจะมีกุศลจิตเกิดค่ันก็อาจมีไดบาง เชน ในขณะท่ีใหทาน รักษาศีล หรือขณะท่ีกำลังฟงธรรม

ผูที่จะเปนพระอริยสาวกตองเปนผูตรง คือ ตรงเพราะสติเกิด จึงสามารถท่ีจะรูความตางกันของกุศลจิตและอกุศลจิตซ่ึงเกิด

สลับกันได เชน ในขณะกำลังน่ังที่น่ี จะมีใครกลาววามีกุศลจิตเกิดตลอดเวลาไดไหม? ไมได เพราะเหตุวาตองมีความไมพอใจนิด ๆ

หนอย ๆ เล็ก ๆ นอย ๆ ทางกายบาง ทางหูบาง บางทีอาจเปนเสียงอะไรสักนิดเกิดสลับค่ันทำใหรูสึกวาไมอยากไดยินเสียงนั้น

ในขณะน้ันก็เปนอกุศลจิต

ถาไมเขาใจธรรมเลย เพยีงแตอยากท่ีจะถงึนิพพาน เปนกุศลหรอือกุศล?

เปนอกุศล เพราะเหตุวาโลภะไมเคยละท้ิงโอกาส แมช่ือกย็งัเปนทีต่องการของโลภะได เพยีงไดยนิวา นิพพาน ซึง่ดเูปนของแปลก หรอื

คำวา โลกุตตระ (พนจากโลก พนความเกิดดับ) ก็ปรารถนาเสียแลว โดยท่ียังไมรูวาลักษณะจริง ๆ ของนิพพานคืออยางไร?

นิพพาน คือ ธรรมที่สามารถดับความยินดีพอใจ เพราะเหตุวา (นิพพาน) ไมใชสภาพธรรมท่ีเกิดข้ึน แตถาไมฟงก็อาจจะคิดวา

นิพพานคงจะสบายกวาโลกน้ี กอ็ยากจะถึงนิพพาน ขณะน้ันก็ตองเปนโลภะ เพราะฉะน้ัน ถาถามกนัวาใครอยากถึงนิพพาน แลวกจ็ะเขาใจวา

คนท่ีอยากถึงนิพพานเปนกุศลยอมไมได เพราะเหตุวาตองเปนเร่ืองท่ีตองมาจากความเขาใจท่ีถูกตองจริง ๆ
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