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“การปฏบัิตงิานทกุอยางของขาราชการ มผีลเกีย่วเน่ืองถงึประโยชนสวนรวม

ของบานเมอืง และประชาชนทกุคน ขาราชการทกุฝายทกุระดบั

จงึตองทำความเขาใจในความสำคญัขอนีใ้หถองแท แลวเพียรพยายามปฏิบัตงิานของตน

ดวยความต้ังใจ จรงิใจ และดวยความรับผิดชอบอยางสงู เพ่ือใหงานท่ีทำบังเกดิผล

เปนประโยชนเปนความเจริญม่ันคงแกประเทศชาติและประชาชนอยางแทจรงิ”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เนือ่งในวนัขาราชการพลเรอืน พทุธศักราช 2552

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

วนัท่ี 31 มีนาคม 2552
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สลค.สาร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2552 น้ีไดอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีพระราชทาน

เนือ่งในวันขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ณ พระตำหนักจติรลดารโหฐาน ซึง่เหลาขาราชการควรนอมนำเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

ขอแนะนำคอลัมนใหม “วันสำคญัของชาต”ิ ซึง่มทีัง้วนัสำคญัทีเ่ปนวันหยดุราชการประจำป วันสำคญัทีก่ำหนดโดยมตคิณะรัฐมนตรี

และวันสำคัญอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนวันสำคัญที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย วัฒนธรรม ประเพณี หรือวันสำคัญที่

กำหนดโดยสวนราชการ สถาบัน องคการตาง ๆ โดยหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนท่ัวไปตางพรอมใจจัดใหมี

กจิกรรมตาง ๆ ในวันน้ัน และถือปฏิบัติเปนประเพณีสบืตอมาทุกป สลค.สาร ฉบับน้ีขอเสนอวันสำคัญของชาติประจำเดือนพฤษภาคม 2552

นอกจากน้ียังมีคอลัมนประจำ “ทองตางแดน” จะพาไปรูจักกับทำเนียบรัฐบาลของตางประเทศ ซึ่งแตละแหงมีความโออา

สวยงามไมแพกนั “เร่ืองเลาชาวอาลกัษณ” เสนอความสัมพนัธระหวางประเทศตามราชประเพณีตอจากฉบับทีแ่ลว “นวัตกรรมรอบโลก”

พบกับการเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและลดปญหาภาวะโลกรอนของแบตเตอร่ีมือถือพลังงานน้ำ “ทองถิ่นควรรู” เปนเร่ืองของ

การใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน ในกรณีเจาหนาที่ผูตองรับผิดเปนคนสาบสูญ

คณะทำงานจัดทำ สลค.สาร

สารบัญ

ขอ
คุยดวย
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มติคณะรัฐมนตรี
ที่สำคัญ

เร่ือง แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุงผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปงบประมาณ

พ.ศ. 2552 ของผตูรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรไีดประชุมปรกึษาเมือ่วันที ่ 17 มนีาคม 2552 ลงมตรัิบทราบแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพือ่มงุผลสมัฤทธิ์

ตามนโยบายของรัฐบาลประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของผตูรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และเห็นชอบในหลักการใหมกีารจัดทำ

คำรับรองการตรวจราชการแบบบูรณาการตามกรอบตัวช้ีวัดในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย

ของรัฐบาลประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของผูตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยวาจางสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี เพื่อทำหนาที่ประเมินผลตามคำรับรองการตรวจราชการดังกลาว ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ทั้งน้ี

ใหสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สำนัก

งบประมาณ และขอสังเกตของสำนักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดำเนินการดวย ซึ่งการจัดทำแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของผตูรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี แบงไดเปนสองสวน คอื

สวนแรก เปนแผนการตรวจราชการท่ีผตูรวจราชการสำนักนายกรฐัมนตร ี เปนผรัูบผดิชอบดำเนนิการตรวจติดตามโดยตรงตาม

คำสัง่สำนกันายกรฐัมนตร ีที ่ 21/2552 เรือ่ง การตรวจราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของผตูรวจราชการสำนักนายกรฐัมนตรี

สวนท่ีสอง เปนการตรวจติดตามความสัมฤทธิผ์ลของแผนงาน/โครงการสำคญัของกระทรวงตาง ๆ ตามแผนการบริหารราชการ

แผนดินและนโยบายของรัฐบาล 4 ดาน คอื ดานสังคมและคุณภาพชีวิต ดานเศรษฐกิจ ดานท่ีดิน ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

และดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจยัและนวัตกรรม ประกอบดวย 4 มติิ คอื มติิประสิทธผิล มติิคณุภาพการใหบริการ มติิประสิทธภิาพ

และมิติการพัฒนาองคกร โดยมิติประสิทธิผล จะเปนการตรวจติดตามความสัมฤทธิผ์ลของแผนงาน/โครงการตามนโยบายของรัฐบาล

4 ดานดังกลาว จำนวนทัง้สิน้ 41 โครงการ ทีผ่ตูรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวงทีม่ผีตูรวจราชการไดสงเขามาบูรณาการการตรวจ

รวมกัน และเพ่ือใหการบูรณาการตรวจราชการ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ที่จะลดความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการสำคัญตาง ๆ

บังเกิดผล ตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลไดอยางเปนรูปธรรมจำเปนจะตองมีการกำหนดตัวช้ีวัด น้ำหนัก คาเปาหมาย และเกณฑ

การใหคะแนน ที่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของการตรวจราชการท่ีมีการบูรณาการรวมกันของผูตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

และผูตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวงไวดวย จึงไดกำหนดตัวช้ีวัดและองคประกอบท่ีจะใชประเมินผลในท้ัง 4 มิติของการ

ตรวจราชการไว รวม 9 ตัวช้ีวัด

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 71 ลงวันที ่31 มนีาคม 2552

เร่ือง การชวยเหลือคาครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ (ปรับปรุงแนวทางปฏิบัตใินการอนุมตักิารเบิกจาย

เงนิชวยเหลือคาครองชพีฯ)

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2552 ลงมติเห็นชอบใหปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการอนุมัติ

การเบิกจายเงินชวยเหลือคาครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 (เรื่อง

การชวยเหลือคาครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ) ตามท่ีสำนักงบประมาณเสนอ ดังน้ี

1. ใหหนวยงานที่รับผิดชอบกลุมเปาหมายทั้ง 6 กลุม ไดแก บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ

บุคลากรของหนวยงานรูปแบบพิเศษ (องคการมหาชน) ทหารเกณฑของกระทรวงกลาโหม กลุมครู บุคลากรดานการศึกษาและ

บุคลากรอ่ืนในโรงเรียนเอกชน และบุคลากรขององคกรตามรัฐธรรมนูญ จัดใหมีการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิใหถูกตองวา

เปนผูมีรายไดประจำรวมต่ำกวา 15,000 บาทตอเดือน และจัดทำรายละเอียดเพ่ือเสนอขออนุมัติใชเงินงบกลางกับสำนักงบประมาณ

โดยตรง โดยไมตองเสนอขออนุมัติรายละเอียดกับคณะรัฐมนตรีอีกคร้ังหนึ่ง
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* คดัลอกจากประมวลมติคณะรัฐมนตรี เรือ่ง วันสำคญัของชาติ

โดย : สำนกัพฒันายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษ สำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

วันสำคัญ
ของชาติ* เดือนพฤษภาคม 2552

2. สำหรับแหลงเงินเพื่อดำเนินการชวยเหลือคาครองชีพ ใหดำเนินการตามที่เสนอไว คือ

2.1 พนักงานรฐัวสิาหกจิ จำนวนประมาณ 47,135 คน งบประมาณจำนวน 94,270,000 บาท ใหใชจายจากงบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติมประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552 งบกลาง รายการคาใชจายตามมาตรการชวยเหลือคาครองชีพบุคลากรภาครัฐ

หากไมเพียงพอใหเสนอใชจายจากงบกลาง รายการเงินสำรองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน

2.2 บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรของหนวยงานรูปแบบพิเศษ (องคการมหาชน) ทหารเกณฑของ

กระทรวงกลาโหม ครู บุคลากรดานการศึกษาและบุคลากรอ่ืนในโรงเรียนเอกชน และบุคลากรขององคกรตามรัฐธรรมนูญใหใช

จายจากงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552 งบกลาง รายการเงินสำรองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน

3. ใหหนวยงานเบิกจายเงินงบประมาณเพ่ือใชจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพปฏิบัติตามหลักเกณฑการเบิกจายเงินตาม

โครงการชวยเหลือคาครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552 (หลักเกณฑ

การเบิกจายเงินตามโครงการชวยเหลือคาครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ) ตอไป

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 84 ลงวันที ่27 เมษายน 2552

วันสำคญัท่ีเปนวันหยุดราชการประจำป

วันฉัตรมงคล ตรงกบัวันที ่ 5 พฤษภาคม

วันวิสาขบชูา คอืวันขึน้ 15 ค่ำเดอืน 6 ซีง่ในปน้ีตรงกบัวันที ่8 พฤษภาคม

วันรัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สำนกัพระราชวังจะไดกำหนดเปนป ๆ ไป ซึง่ในปน้ีตรงกบัวันที ่11 พฤษภาคม

วันสำคัญท่ีกำหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี

วันกรรมกร (วันแรงงานแหงชาต)ิ ตรงกบัวันที ่ 1 พฤษภาคม

สัปดาหแผนดินธรรม แผนดินทองแหงชาต ิ ตรงกบัวันที ่ 1-7 พฤษภาคม

วันตนไมประจำปของชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา ซีง่ในปน้ีตรงกับวันท่ี 8 พฤษภาคม

วันความปลอดภัยในการทำงานแหงชาต ิ ตรงกับวันที ่ 10 พฤษภาคม

สปัดาหความปลอดภัยในการทำงานแหงชาติ อยใูนชวงวันที ่ 10 พฤษภาคม (วันความปลอดภัยในการทำงานแหงชาติ)

วันกสกิร ถอืเอาวันพืชมงคล ซึง่ปน้ีตรงกบัวันที ่ 11 พฤษภาคม

วันพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยหัูว ตรงกับวันที ่ 30 พฤษภาคม
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เกร็ดความรู
จากเร่ืองที่เสนอคณะรัฐมนตรี

สรปุผลการดำเนนิการเรือ่งรองเรยีนจากประชาชน *

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไดประมวลผลสถิติการรองเรียน และผลการดำเนินการเร่ืองรองเรียนจากประชาชน

ที่มีมาถึงนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในชวงไตรมาสท่ี 1 ของปงบประมาณ

พ.ศ. 2552 (ตุลาคม-ธนัวาคม 2551) สรุปประเด็นสำคญัไดดังน้ี

1. สถิติการใชบริการการรองเรียนของ

ประชาชนจำแนกตามชองทางการรองเรียน

* ขอมูลจากมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 21 เมษายน 2552 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว 83 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2552 และหนังสือ
สำนักงานปลัดสำนกันายกรัฐมนตร ีที ่นร 0105.06/1709 ลงวนัท่ี 19 มนีาคม 2552 เรือ่ง สรปุผลการดำเนินการเร่ืองรองเรยีนจากประชาชน

ลำดับ

ที่
ชองทางหลัก

จำนวนการติดตอ

(ครั้ง)
รอยละ

รวมท้ังสิ้น 26,823 100.00

1

2

3

4

สายดวนของรัฐบาล 1111

เว็บไซต (www.1111.go.th)

ตู ปณ. 1111/ไปรษณีย/โทรสาร

จุดบริการประชาชน 1111

23,746

1,790

1,159

128

88.53

6.67

4.32

0.48

2. สถิติจำนวนเร่ืองรองเรียนและผลการดำเนินการเร่ืองรองเรียนของจังหวัดที่มีการรองเรียนมากท่ีสุด 3 ลำดับแรก

ซึ่งการรองเรียนสวนใหญเปนปญหาเกี่ยวกับสาธารณูปโภค และปญหาดานสังคม

3. สถิติจำนวนเร่ืองรองเรียนและผลการดำเนินการเร่ืองรองเรียนของกระทรวงท่ีมีการรองเรียนมากที่สุด 3 ลำดับแรก

โดยการรองเรียนของกระทรวงการคลังสวนใหญเปนปญหาเร่ืองหน้ีสิน การรองเรียนของกระทรวงเกษตรและสหกรณสวนใหญ

เปนปญหาผลผลิตการเกษตรและหน้ีสินเกษตรกร ในสวนของกระทรวงแรงงานเปนปญหาเร่ืองการของานทำและแรงงานสัมพันธ

ลำดบัท่ี

1

2

3

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

นนทบุรี

สมุทรปราการ

จำนวนเร่ือง

3,391

347

325

รอยละ

15.98

1.64

1.53

ดำเนินการจนไดขอยุติ

รอยละจำนวน รอยละจำนวน

อยูระหวางดำเนินการ

3,258

325

311

96.08

93.66

95.69

133

22

14

3.92

6.34

4.31

ลำดบัท่ี

1

2

3

หนวยงาน

กระทรวงการคลัง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กระทรวงแรงงาน

จำนวนเร่ือง

371

173

135

รอยละ

27.92

13.02

10.16

ดำเนินการจนไดขอยุติ อยูระหวางดำเนินการ

163

131

77

43.94

75.72

57.04

208

42

58

56.06

24.28

42.96

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
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ประเดน็หลักท่ีมจีำนวนเรือ่งรองเรยีนมากทีส่ดุ ไดแก

อ่ืน ๆ 0.22%

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

2.71%

กฎหมาย

2.37% เศรษฐกิจ

7.55%

การเมือง-การปกครอง

47.83%
สังคมและสวัสดิการ

39.32%

ประเด็นรองทีม่จีำนวนเร่ืองรองเรยีนมากท่ีสดุ ไดแก

อ่ืน ๆ 29.70%
การเมอืง 29.61%

การพนัน

2.58%

สังคมเสื่อมโทรม

7.88% กลาวโทษหรือรองเรียน

เจาหนาที่ของรัฐ

13.37%

สาธารณูปโภค

16.86%

ประเด็นหลัก

การเมือง-การปกครอง

สังคมและสวัสดิการ

เศรษฐกิจ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

กฎหมาย

อ่ืน ๆ

รวมท้ังสิ้น

จำนวนเร่ือง

10,150

8,343

1,602

576

502

46

21,219

รอยละ

47.83

39.32

7.55

2.71

2.37

0.22

100.00

ประเด็นรอง

การเมือง

สาธารณูปโภค

กลาวโทษหรือรองเรยีนเจาหนาทีข่องรัฐ

สังคมเสื่อมโทรม

การพนัน

อ่ืน ๆ

รวมท้ังสิ้น

จำนวนเร่ือง

6,282

3,577

2,836

1,672

547

6,305

21,219

รอยละ

29.61

16.86

13.37

7.88

2.58

29.70

100.00
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ทำเนียบรฐับาล ของตางประเทศ*

ทำเนียบรัฐบาลสถานที่ทำการของฝายบริหาร ไมวาประเทศใดในโลกทำเนียบรัฐบาลถือเปนสถานท่ีสำคัญ

ที่เชิดหนาชูตา เปนสัญลักษณทางอำนาจฝายบริหารของแตละรัฐบาล บางโอกาสอาจใชเปนสถานท่ีใหการรับรองตอนรับ

ผูนำประเทศตาง ๆ ในการเจรจาความเมืองระหวางรัฐตอรัฐ ที่สำคัญยังใชเปนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบาย

เพื่อบริหารประเทศ หรือการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธีขึ้น ถือไดวาเปนสถานท่ีอันทรงเกียรติ

ทำเนียบรัฐบาลหลายแหงจึงมีความโออาสวยงามสมกับเปนที่ทำงานของรัฐบาล ซึ่งนอกเหนือจากวัตถุประสงคหลัก

ยังมีแงมุมดานอ่ืน ๆ ต้ังแตเกร็ดความรูทางการปกครอง และประวัติศาสตรหนาสำคัญที่ซอนตัวอยูภายใตชายคาอาคารท่ีสวยงาม

ที่แตละประเทศ อวดโฉมวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมชั้นเลิศ

ทำเนียบติดอนัดับอาคารอนุรกัษนิยม

หากกลาวถึงคำวาอนุรักษนิยม หลายคนคงพอนึกภาพออกวา อาคารดังกลาวตองเปนอาคารเกาแกแตมีความงดงาม

มีสงาราศีเหมาะจะมาเปนหนาเปนตาใหกับประเทศในการตอนรับเหลาบรรดาผูนำคนสำคัญของประเทศได ในโลกจึงมีอาคาร

ที่ทำการรัฐบาลอยูหลายแหงที่เลือกใชความเกาแกโบราณมาเปนจุดขายใหกับตัวเอง

ในโลกของภาพยนตร หลายคนคงคุนตากับภาพองคกรลึกลับที่มีระดับรักษาความปลอดภัยช้ันยอด ทางเขาที่

ลึกลับซับซอน แตในโลกความเปนจริง เชื่อหรือไมวายังมีสถานที่ที่เปนความลับดำมืดเชนในภาพยนตรอยูจริง ๆ

* คัดลอกจาก t.g.i. Friday ปที ่1 ฉบบัที ่31 วันท่ี 12 กันยายน 2551

ทอง
ตางแดน

JK Polak
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Zhongnanhai

อาคารทรงจีนโบราณท่ีกลายมาเปนที่ทำการรัฐบาล

พรรคคอมมิวนิสตจีน ได รับการจัดใหเปนอาคารเกาแก

แถมดวยความลึกลับซับซอนที่สุดในโลกแหงหนึ่ง อาคารหลัง

ดังกลาวน้ีต้ังอยูภายในเขตพระราชวังตองหาม เดิมเปนเพียง

อาคารในเขตอุทยานหลวง รัฐบาลคอมมิวนิสตจีนเลือกเอา

อาคารหลัง น้ี เปนกองบัญชาการกลางของพรรคและเปน

ทำเนยีบรัฐบาลใชรับแขกบานแขกเมืองและกิจกรรมทางการเมือง

ในท่ีเดียวกัน เพราะทำเลท่ีต้ังอยูในท่ีลับตา มีร้ัวรอบขอบชิด

ภายในมีเพียงประธานาธิบดีและผูนำระดับสูงในรัฐบาลและ

พรรคคอมมิวนิสตเทาน้ันที่มีสิทธิ์เขาไปได

ทางเขาที่เปนสุดยอดไฮไลตของทำเนียบลับของจีนที่

หลายคนคงอยากเห็นอยูที่ประตูทางเขาดานใตหรือประตู

Xinguamen ทีม่วีรรคทอง 2 ประโยคประดับไว “พรรคคอมมวินิสต

จงเจริญ” และ “แนวคิดของทานเหมาเจอตุงไมมีวันตาย”

พนจากประตูทางเขาไปแลวจะเปนภาพโบราณพรอมสโลแกน

ของพรรคคอมมิวนิสต “รับใชปวงประชา” ซึ่งเขียนดวยมือของ

ประธานเหมาฯ เอง

นับแตไดเปนกองบัญชาการกลางของพรรคคอมมิวนิสต

แลว มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในและภายนอกก็ถูก

ยกระดับอยูในข้ันสูงสุด ต้ังแตการเขาเวรยามรักษาการณ

กองทหารออกลาดตระเวนโดยรอบ แมแตถนนฝงตรงขาม

อาคารทำเนียบยังหามนำรถเขาจอดไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน

แมแตการถายภาพยังไดรับอนุญาตใหถายไดเพียงประตูใหญ

เทาน้ัน หากหวังจะไดเห็นภาพภายใน คงตองบอกวาเปนเร่ือง

ยากที่สุด นอกเสียจากจะมีรัฐพิธีที่สำคัญเทาน้ันที่ทางรัฐบาล

จะยอมใหมีการถายทอดสดทางโทรทัศนไปสูสายตาประชาชน

ซึ่งเปนโอกาสเดียวท่ีประชาชนท่ัวไปจะไดเห็นภาพบรรยากาศ

ภายในกองบัญชาการแหงนี้ได นับเปนทำเนียบที่เกาแกและ

ลึกลับที่สุดแหงหนึ่งของโลกก็วาได

ความเกาแกบางคร้ังก็แอบซอนความทันสมัยไวภายใน

หากอยากเห็นอาคารเกาแกทีภ่ายในอัดแนนไปดวยเทคโนโลยีล้ำสมยั

คงตองหนัมาดู พระราชวังเดิม Cheong Wa Dae ทำเนยีบรัฐบาล

อีกแหงที่ ถือว า เปนอาคารแบบอนุรักษ นิยมอยาง ชัดเจน

เพียงเห็นหลังคาก็รูไดเองวาน่ีคือทำเนียบรัฐบาลของชาวกิมจิ

อยางแนนอน ช่ือของ ทำเนียบรัฐบาลกิมจิ แปลแบบไทย ๆ

ไดวา “อาคารที่มีหลังคาสีฟา” แตถึงไมบอกคำแปลเราก็คง

พอเดาได เนื่องจากหลังคามุงดวยกระเบ้ืองสีฟาสดใส ตัวอาคาร

เปนศิลปะแบบเกาหลีเต็มตัว แตภายในซอนความทันสมัยไว

อยางครบครันไมแพทำเนยีบประเทศอ่ืน ๆ ไมวาจะเปน หองทำงาน

ของประธานาธิบดี หองแถลงขาว อาคารสำนักนายกรัฐมนตรี

รวมแลวมีพืน้ทีใ่ชสอยท้ังหมดประมาณ 250,000 ตารางเมตร

เดิมทีเคยมีฐานะเปนวังหลวงมากอน แตเมื่อมีการยาย

เมอืงหลวงรวมไปถึงการสรางพระราชวัง Gyeongbokgung อุทยานหลวง

ที่ใชสำหรับสอบคัดเลือกขาราชการและลานฝกทหารเทาน้ัน

แตหลังจากท่ีญี่ปุนบุกยึดเกาหลีไวได พระราชวังเดิมน้ีไดถูกเลือก

ใหเปนอาคารท่ีทำการรัฐบาลนับแตน้ันเปนตนมา

วากนัวา ทำเนยีบรัฐบาลหลงันีต้ั้งอยใูนชัยภมูทิีเ่หมาะสม

ฮวงจุยดี ภายหลังที่มีการปรับปรุงอาคารใหม คนงานไดคนพบ

คำจารึกบนกำแพงทีส่ลักไววา สวรรคบนดิน (the most blessed

place on earth) จัดวางตำแหนงตัวเองอยางถูกตองตามตำรา

“...ตองเปนอาคารเกาแกแตมีความงดงาม

มสีงาราศเีหมาะจะมาเปนหนาเปนตาใหกับประเทศ...”
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ฮวงจยุทกุประการ เชน ทศิเหนอืของทำเนยีบคอืภเูขา ขนาบซาย-

ขวาดวยเขาอีก 2 ลูก โดยลูกดานซายมือเปนตัวแทนมังกรน้ำเงนิ

สวนดานขวาเปนตัวแทนพยัคฆขาว ดานใตเปนภูเขาที่คอย

รักษาเมือง ดานหนามีลำน้ำและแมน้ำฮันไหลผาน เรียกไดวา

ใครก็ตามที่เขามาอาศัยอยูใตชายคาอาคารแหงนี้มีแตรุงเรือง

กาวหนาอยางแนนอน

สถานที่ทำงานของนายกรัฐมนตรีอีกแหงหนึ่งที่จะ

ขามผานไมพดูถงึไมได ทำเนยีบขาวของชาวโรต ีทีโ่ดดเดนในเร่ือง

อนุรักษเอารากเหงาของตัวเองมาใสรวมกับการเปล่ียนแปลง

ที่เกิดข้ึน ทั้งยังปรับใหสอดคลองกับศิลปะจากอีกซีกโลกหน่ึง

ไดเปนอยางด ีถาไมเชือ่ลองมาดูความย่ิงใหญงดงามของทีท่ำงาน

และท่ีพำนักของประธานาธิบดีอินเดียบาง แลวจะพบวามนัไมได

คลาดเคล่ือนไปจากท่ีไดกลาวไวเลยแมแตนอย Rashtrapati

Bhavan ช่ืออาคารท่ีทำการของประธานาธิบดีแหงแดนภารตะ

ยอนกลบัไปในป 1911 อังกฤษไดแผขยายอทิธพิลมาถึงทวปีเอเชยี

อินเดียเปนอีกหนึ่งประเทศท่ีไมอาจรอดพนภาวะบังคับน้ีไปได

เมื่ออังกฤษเขามา ก็ไดนำพาความเจริญหลาย ๆ ดานมาสู

ดินแดนภารตะแหงน้ี หนึ่งในความเปล่ียนแปลงคร้ังสำคัญคือ

การยายเมืองหลวงจากเมืองกัลกัตตามายังเมืองเดลี รวมถึง

การสรางพระราชวังใหอุปราชผูสำเร็จราชการแทนพระองค

ใหสมฐานะท่ีเปนตัวแทนตางพระเนตรพระกรรณ และเปน

สถานท่ีทำงานในฐานะผปูกครองเพ่ือใหจวนอุปราชผสูำเร็จราชการ

ผสมผสานกันระหวางโลกตะวันออกและตะวันตก สถาปนิกจึง

ออกแบบตัวอาคารโดยนำอิทธิพลศิลปะกรีกโบราณซ่ึงเปน

การแสดงแสนยานุภาพของอังกฤษในดินแดนแหงนี้รวมเขากับ

ศลิปะทองถิน่อินเดีย ทำใหพระราชวังแหงนีเ้ปนลูกผสมระหวาง

อังกฤษและอินเดียที่งดงามย่ิงนัก

ไมวาจะเปนสระน้ำรอบตัวอาคารซ่ึงเปนองคประกอบ

สำคัญของสถาปตยกรรมแบบอินเดียขนานแท ลวดลายสลัก

บริเวณใตชายคา รูปสลักชางที่มุมเขื่อนและน้ำพุแกะสลักเปน

รูปงูเหาต้ังอยูกลางอุทยาน รวมถึงเสาและลูกกรงหนาตาง

ทำจากหินทราย ลวนแตไดแรงบันดาลใจจากสถาปตยกรรม

อินเดียท้ังสิน้ ทีน่าทึง่คอื อาคารใหญโตน้ีไมมสีวนใดสวนหน่ึง

ใชเหล็กเปนวัสดใุนการกอสรางเลย!

อิทธพิลศิลปะแบบอังกฤษทีฝ่ากไวในพระราชวังแหงนี้

กป็รากฏใหเหน็เชนเดียวกัน ไมวาจะเปนหลังคาทรงโดมทองแดง

ขนาดใหญที่สรางขึ้นใจกลางตัวอาคารสูงเดนเปนสงา รูปสลัก

หินออนสิงโตพนน้ำ 8 ตัว (สิงโตคือสัญลักษณของอังกฤษ)

ทั้งยังออกแบบใหมีหองท่ีหลังคาเปดโลง ทำใหตัวอาคารได

รับแสงจากธรรมชาติทั้งกลางวันและกลางคืนอยางเต็มที่

เปนที่นาสังเกตวา อาคารหลังน้ีใชเวลากอสรางนานถึง 17 ป

และในปตอมาอินเดียก็ไดรับเอกราช หลังไดรับเอกราช ผูนำ

อินเดียคนใหมจึงยังคงพำนักอยู ณ พระราชวังแหงน้ีตอไป

ความแปลกประหลาดของทำเนียบรัฐบาลอินเดีย

ทีต่างจากท่ีอ่ืน ๆ คอื สถานท่ีพำนกัของประธานาธิบดี เนือ่งจาก

บริเวณปกอาคารท้ังซาย-ขวาถูกจัดแบงใหเปนเรือนรับรอง

ของประธานาธิบดีและแขกบานแขกเมือง โดยสวนท่ีเปน

ที่พำนักของประธานาธิบดีน้ันเปนอาคารรับรองสูง 4 ช้ัน

ดวยความใหญโตอลังการนี่เองทำใหประธานาธิบดีคนแรกของ

อินเดีย Mr. C. Rajagopalachari ซึง่มนิีสยัสมถะ ตัดสินใจไมพำนัก

ในสวนน้ี แตกลับยายไปพำนักที่ปกฝงที่เปนเรือนรับรองแทน

จากน้ันมาจึงกลายเปนธรรมเนียมที่วา ประธานาธิบดีอินเดีย

ทุกคนเมื่อเขา รับตำแหนงแลวจะตองหิ้ วกระเปาเขาพักที่

เรือนรับรองแทน

แมวา องักฤษ จะแผอิทธพิลไปยังภมูภิาคตาง ๆ  พรอมนำ

เอาวัฒนธรรมในแบบอังกฤษไปแจกจายดวย แตสำหรับ

ทำเนยีบรัฐบาลของตนเองแลว ภายนอกกลบัมองหาความสวยงาม

ไดนอยมาก แตหากกาวผานหลังบานประตูสีดำใหความรูสึก

เครงขรึมของอาคารที่ช่ือวา 10 Downing Street ไป ก็จะได

พบกับอีกสถานที่หนึ่งซึ่งถือเปนหัวใจของรัฐบาลอังกฤษหรือ

ทำเนียบรัฐบาลของเมืองแมแบบการปกครอง จึงจะไดพบกับ

ความสุนทรียของชาวอังกฤษอยางแทจริง

10 Downing Street ผานรอนผานหนาวจากสงครามโลก

มาแลวถึงสองครั้งสองครา หลังกำแพงนี้ในคร้ังหนึ่งเคยให

กำเนิดระบบการปกครองและทำหนาที่เปนโตะประชุมครั้งสำคัญ

ในชวงสงครามโลกท่ีชวยใหทกุอยางคล่ีคลายลงไปไดอยางเหลือเช่ือ

ดวยวาทศิลปของผนูำทีช่ื่อ Sir Winston Churchill นับต้ังแตอาคาร

หลังนี้สรางขึ้นมาในป 1730 ก็ถูกใชเปนที่ทำการและที่ทำงาน

ของนายกรัฐมนตรีและเจาหนาที่ที่ทำงานสนับสนุนการดำรง
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พระราชวังเครมลิน หมูตึกอันเปนที่ ต้ังของทำเนียบรัฐบาล

รัสเซีย คือตัวอยางการบอกเลาผานสถาปตยกรรมที่ไมตอง

อาศัยตัวชวยอ่ืนใดอีกเลย

จากหมูอาคารทรงโดมหัวหอมริมฝงแมน้ำมอสโคที่

ประกอบไปดวย ตัวพระราชวัง ปอมปราการ และโบสถในอดีต

ปจจุ บันหมูอาคารน้ีคือที่ทำการของรัฐบาลรัสเซียที่ถือวา

มคีวามสวยงาม คงศิลปะแบบรัสเซยีไวไดอยางสมบูรณ ชาวรัสเซยี

รูจักกันดีในช่ือ เครมลิน ซึ่งมีอาณาบริเวณครอบคลุมพระราชวัง

4 แหง มหาวิหาร 4 แหง และไปส้ินสุดขอบกำแพงทีห่อเครมลิน

รวมความยาวท้ังสิ้น 2,235 เมตร พื้นที่ขนาด 275,500

ตารางเมตร

งานสถาปตยกรรมที่แตงเติมใหพระราชวังแหงนี้งดงาม

ยิ่งใหญมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันคือ การผสมผสานศิลปะ

ยุคไบเซนไทนและยุคเรสเนซองคเขาไวดวยกัน ความโดดเดน

ของพระราชวังแหงน้ีคือหอสูงที่อยูตามแนวกำแพงพระราชวัง

แตละหอก็จะมีรูปลักษณเฉพาะตัวที่แตกตางกันออกไป สวนตัว

พระราชวังเปนอาคารสูง 3 ช้ันสีเหลืองสม แตละตึกจะไล

น้ำหนักสีออน-แกแตกตางกัน สวยสะดุดตาไปอีกแบบหน่ึง

ภายในเขตพระราชวงัจะไดพบกบัปนใหญ Tsar Canon หนัก 40 ตัน

เรียกวาใหญสมช่ือจริง ๆ และ Tsar Bell ระฆังทองเหลืองหนัก

200 ตัน ปจจุบันเกิดการชำรุดจากเพลิงไหมประกอบกับ

ความเช่ือท่ีวาของท่ีเสียหายแลวจะไมนำกลับมาซอมแซมใหม

เพราะไมเปนมงคล

ฉบับน้ีขอลาไปกอน โปรดติดตามตอนตอไปใน

ฉบับหนา

ตำแหนงนายกรัฐมนตรี รวมไปถึงการเปนบานพักของตัว

นายกรัฐมนตรีและครอบครัว นายกรัฐมนตรีหลายตอหลายคน

เคยมาน่ังทำงานในอาคารแหงน้ี แตมาในยุคของ Mr. Gordon

Brown นายกรัฐมนตรีคนปจจุบันกลับเลือกที่จะไปนั่งทำงาน

ทีอ่าคาร 11 Downing Street ซึง่เปนคฤหาสนเกาของขุนนางเกา

แทน

บนอาคาร 3 ช้ันสีน้ำตาลเขมตกแตงไดอยางงดงาม

ไมวาจะเปนหอง white drawing ที่นายกรัฐมนตรีและภริยา

ใชเปนหองพักสวนตัว ในบางยุคกใ็ชเปนหองเกบ็เปยโน แตทกุวนัน้ี

ถูกใชเปนฉากหลังขณะใหสัมภาษณสื่อมวลชนแทนและใชเปน

หองประชุมเจาหนาที่ประจำทำเนียบดวย

หองเขียวหรือ Terracotta ถูกใชเปนหองรับประทาน

อาหารของนายกรัฐมนตรี มีประวัติมาจากยุคของนายกฯ

หญงิคนแรกขององักฤษ Mrs. Margaret Thatcher หองน้ีทาดวย

สีฟา แตเธอส่ังใหมีการทาสีใหมเปนสีเขียว ปจจุบันจึงเปน

หองท่ีทาดวยสีเขียวเทอควอยซ ผลงานศิลปะช่ือดังมากมาย

ก็ถูกเก็บรวบรวมไวที่น่ีเชนกัน

อีกหองที่ตองขอแนะนำคือ หอง Pi l lared Room

ใหญที่สุดในบรรดาหองสำคัญ ๆ ของทำเนียบ ในการลงนาม

เร่ืองสำคัญตาง ๆ ก็มักจัดข้ึนภายในหองน้ีเสมอ นอกจากน้ียังมี

หองอาหารเล็กและหองอาหารใหญที่ค ร้ังหน่ึงเคยตอนรับ

อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่ยังมีชีวิตอยูไดมารับประทานอาหาร

รวมกนั ทัง้เคยถกูใชเปนหองแถลงขาว พบส่ือมวลชนประจำเดือน

ของนายกรัฐมนตรีอีกดวย

หลายคร้ังที่สถาปตยกรรมทำหนาที่บอกเลาไดถึง

รากเหงาของคนท่ีอยูอาศัยในส่ิงปลูกสรางได เปนอยางดี



⌫  ⌫    11

* สรปุจากรายงานการศึกษาวิจยั เร่ือง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบองคประกอบและกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ตัง้แตรฐับาลนายธานินทร  กรัยวิเชียร
ถึงรฐับาลพลเอก สรุยุทธ  จลุานนท, สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

องค
ความรู

ฉบับที่แลวไดนำเสนอเรื่อง “ลักษณะการใชอำนาจ

ของคณะรัฐมนตรี” วา คณะรัฐมนตรีตองกระทำการโดยปฏิบัติ

ตามหลักการดำเนินงานขององคกรกลุม 4 ประการ คือ (1)

วิธีการนัดประชุมและวิธีการประชุมคณะรัฐมนตรี (2)  จำนวน

องคประชุมของคณะรัฐมนตรี (3) จำนวนคะแนนเสียงที่ถือเปน

มติคณะรัฐมนตรี และ (4) หลักการไมมีสวนไดสวนเสียของ

รัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยไดนำเสนอรายละเอียด

ในประการท่ี 1 ไปแลว ฉบับน้ีขอนำรายละเอียดในประการท่ี 2

และ 3 มานำเสนอตอ ดังนี้

ลกัษณะการใชอำนาจ
ของคณะรฐัมนตรี * (ตอนท่ี 2)

ประการท่ีสอง รองศาสตราจารย ดร.วรพจน  วิศรตุพิชญ

เห็นวา สมาชิกขององคกรกลุมจะตองมาครบองคประชุม

กฎหมายไมไดกำหนดวาองคประชุมคณะรัฐมนตรีจะตองมรัีฐมนตรี

เขารวมประชุมอยางนอยก่ีคน แตก็เคยมีรัฐธรรมนูญฉบับหน่ึง

บัญญัติวา การประชุมคณะรัฐมนตรีตองมีรัฐมนตรีเขารวม

ประชุมไมต่ำกวากึ่งหนึ่ง หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่ง จึงตองถือตาม

หลักกฎหมายทั่ วไป  (คือ  ไมนอยกวากึ่ งหน่ึงของจำนวน

คณะรัฐมนตรีทั้งหมดที่มีอยูในขณะน้ัน) ในประเด็นน้ี สาโรช

โชติพันธุ เห็นวา ในเม่ือรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (2540)

ไมไดบัญญัติเรือ่งองคประชุมของคณะรัฐมนตรีไวเหมอืนอยางทีเ่คยมี
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รัฐธรรมนูญฉบับหน่ึง (ฉบับเดียวเทาน้ัน) ถาจะถือเครงครัด

ก็คงตองถือตามหลักกฎหมายทั่วไป แตก็มีอีกทางหนึ่งที่ควร

พิจารณา คือ การถือตามหลักธรรมเนียมหรือประเพณีปฏิบัติ

ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เพราะขอเท็จจริง

ในเร่ืองน้ี การประชุมคณะรัฐมนตรีไมเคยมีการนับองคประชุม

อยางที่กระทำในการประชุมของสถาบันฝายนิติบัญญัติ และ

รัฐมนตรีที่ เขารวมประชุมก็ไมตองมีการเซ็นช่ือเขาประชุม

เหมือนอยางการประชุมอื่น ๆ โดยปกติในการประชุมครั้งใด ๆ

หากรัฐมนตรีทานใดมีภารกิจตองไปราชการตางประเทศ

ไปราชการตางจังหวัดหรือปวย หรือมีเหตุอันไมอาจเขารวม

ประชุมคณะรัฐมนตรีในคร้ังน้ัน ๆ ได รัฐมนตรีทานน้ันจะมี

หนังสือแจงใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ เพื่อนำ

กราบเรยีนนายกรฐัมนตรทีีท่ำหนาทีป่ระธานในท่ีประชุมคณะรฐัมนตรี

ทราบทุกคร้ัง และในรายงานการประชุมคณะรัฐมนตรีคราวน้ัน ๆ

ก็จะปรากฏช่ือรัฐมนตรีทานน้ันวา ไมมาประชุม หากรัฐมนตรี

ทานใดไมมาประชุมโดยไมไดแจงสาเหตุใหนายกรัฐมนตรีหรือ

ฝายเลขานุการของคณะรฐัมนตรทีราบ กถ็อืวาเปนความรับผดิชอบ

ของรัฐมนตรีทานน้ันเอง เพราะเร่ืองทุกเรื่องที่มีการนำบรรจุ

เขาในระเบียบวาระการประชุมคณะรฐัมนตร ี เมือ่มมีตเิปนเชนไรแลว

ถอืวาเปนความเหน็รวมกนัของรัฐมนตรทีกุคน หากตนไมเหน็ดวย

ภายหลงัทีไ่ดเปนมติออกไปแลว กส็ามารถท่ีจะขอใหคณะรัฐมนตรี

พิจารณาทบทวนใหมได ดวยเหตุที่มติคณะรัฐมนตรีสวนใหญ

เปนการอนุมัติหรือใหความเห็นชอบตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบ

กำหนดไวแลว หรือเปนไปตามกรอบแนวทางปฏิบัติของ

คณะรัฐมนตรีเดมิ อันถือเปนงานประจำอยางหน่ึง กบัการกำหนด

แนวทางปฏิบัติสำหรับใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัด

ภาครัฐและเจาหนาทีใ่นภาครัฐ อันอาจถือวาเปนไดทัง้งานประจำ

และงานนโยบาย โดยหากเปนเร่ืองนโยบายก็มีคำแถลงนโยบาย

ของรัฐบาลท่ีไดแถลงไวตอรัฐสภาเปนกรอบอยูแลว ดังน้ัน

การพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี แมจะมี

ผูเขารวมประชุมเปนจำนวนนอย (อาจไมถึงกึ่งหนึ่ง) หากไมมี

เหตุใด ๆ มาเปนอุปสรรคขัดขวางการประชุม การประชุมก็จะ

ดำเนินไปตามปกติ โดยไมมีการนับองคประชุม

ประเด็นดังกลาวขางตนเปนเรื่องจำนวนองคประชุม

ของคณะรัฐมนตรี ซึ่งปจจุบันไดมีบทบัญญัติลายลักษณอักษร

คือ พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเร่ืองและการประชุม

คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 กำหนดเรื่องจำนวนองคประชุมของ

คณะรัฐมนตรี ไวแลว 2 กรณ ีคอื

(1) กรณีปกติ กลาวคือ การประชุมคณะรัฐมนตรี

ในกรณีปกติ ใหดำเนินการไดเมื่อมีรัฐมนตรีเขารวมประชุม

ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนคณะรัฐมนตรีทั้งหมดที่มีอยู
1

(2) กรณีจำเปน หรือฉุกเฉิน หรือตองรักษาความลับ

กลาวคือ ในกรณีจำเปนเพ่ือเปนการรักษาประโยชนสำคัญของ

ประเทศ หรือมีกรณีฉุกเฉิน หรือเพ่ือประโยชนในการรักษา

ความลับ นายกรัฐมนตรีอาจพิจารณาเร่ืองใดกับรัฐมนตรี

1
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 8 วรรคหน่ึง

ลักษณะการใชอำนาจของคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรตีองกระทำการโดยปฏบัิติตามหลกัการ

ดำเนนิงานขององคกรกลมุ 4 ประการ คอื

(1) วิธีการนัดประชุมและวิธีการประชุม

คณะรัฐมนตรี

(2) จำนวนองคประชมุของคณะรฐัมนตรี

(3) จำนวนคะแนนเสยีงทีถื่อเปนมติ

คณะรฐัมนตรี และ

(4) หลักการไมมสีวนไดสวนเสียของรฐัมนตรี

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
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ที่ เกี่ยวของตามท่ีนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรเพ่ือมีมติของ

คณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ันได และเม่ือมีการประชุมเปนกรณีปกติ

ใหนายกรัฐมนตรีแจงใหที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบมติของ

คณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย
2

คณะผู วิจัยเห็นวา ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาวาดวย

การเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ .ศ . 2548

กำหนดจำนวนองคประชุมของคณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตนน้ัน

มคีวามชัดเจนเฉพาะกรณกีารประชุมคณะรฐัมนตรใีนกรณปีกตเิทาน้ัน

สวนการประชุมคณะรัฐมนตรีในกรณีจำเปน หรือฉุกเฉิน หรือ

ตองรักษาความลับ ซึ่งตามขอความที่วา “... นายกรัฐมนตรีอาจ

พิจารณาเร่ืองใดกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวของตามที่นายกรัฐมนตรี

เห็นสมควรเพ่ือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ันได...” น้ัน

เปนบทบัญญัติที่ไมมีความชัดเจนในแงจำนวนองคประชุมของ

คณะรัฐมนตรี และอาจไมสอดคลองกับหลักความรับผิดชอบ

รวมกันของคณะรัฐมนตรี ยกตัวอยางเชน นายกรัฐมนตรีอาจ

พจิารณารวมกบัรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง โดยมีองคประชุม

เพียงจำนวน 2 คน เพื่อมีมติคณะรัฐมนตรีในการตราพระราช-

กำหนดเกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตรา เปนตน และแมวาตอมา

เมื่อมีการประชุมเปนกรณีปกติ นายกรัฐมนตรีจะตองแจงให

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบมติของคณะรัฐมนตรีดังกลาวก็เปน

เพียงแจงเพื่อทราบเทาน้ัน แตพระราชกำหนดเกี่ยวกับภาษีอากร

หรือเงินตราดังกลาวมีผลใชบังคับแลว รัฐมนตรีอ่ืนจะทักทวง

เพื่อใหพิจารณาเปนอยางอ่ืนไมได

ประการทีส่าม รองศาสตราจารย ดร.วรพจน  วิศรตุพิชญ

เห็นวา มติที่ประชุมจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

ที่กฎหมายกำหนด (ถือตามหลักกฎหมายทั่วไป คือ จะตองมี

คะแนนเสียงเกนิกวากึง่หนึง่ของจำนวนรฐัมนตรีทีเ่ขารวมประชุม)

ในประเด็นน้ี สาโรช โชติพันธุ เห็นวา คงจะใชหลักกฎหมาย

ทั่วไปมาใชบังคับกับกรณีการประชุมของคณะรัฐมนตรีไมได

แตนาจะเปนการใชหลักประเพณีปฏิบัติของการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยท่ีเราเคยปฏิบัติมามากกวา เพราะการประชุม

คณะรัฐมนตรีใชหลักความรับผิดชอบรวมกัน แมความเห็นของ

รัฐมนตรีจะแตกตางหรือขัดแยงกนัมากเพยีงใด เมือ่มีมตคิณะรัฐมนตรี

เปนเชนไร รัฐมนตรีทุกคนตองยอมรับในมติอันน้ัน เมื่อประชุม

เลิกออกมาแลวทุกคนตองพูดเปนเสียงเดียวกันตามมติที่ประชุม

หากรัฐมนตรีคนใดยังติดใจหรือไมเห็นดวยกับมติที่ประชุม และ

ปรารถนาจะแสดงความเห็นน้ันใหเปนทีป่ระจักษแกสาธารณะควร

ตองแสดงมารยาททางการเมืองดวยการลาออก ในทางปฏิบัติ

พระราชกฤษฎกีาวาดวยการเสนอเร่ืองและการประชมุคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548

มาตรา 8 การประชุมคณะรัฐมนตรี ในกรณปีกตใิหดำเนนิการไดเมือ่มีรัฐมนตรี

เขารวมประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนคณะรัฐมนตรีทั้งหมดที่มีอยู

ในกรณจีำเปนเพือ่เปนการรักษาประโยชนสำคญัของประเทศ หรอืมีกรณฉีกุเฉนิ

หรือเพื่อประโยชนในการรักษาความลับ นายกรัฐมนตรีอาจพิจารณาเร่ืองใดกับรัฐมนตรี

ที่เกี่ยวของตามที่นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรเพ่ือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ันได

และเม่ือมีการประชุมเปนกรณีปกติใหนายกรัฐมนตรีแจงใหที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

ทราบมติของคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย

วิธีการประชุมคณะรัฐมนตรีจะดำเนินการโดยเชิญรัฐมนตรีมารวมประชุม

ณ สถานที่ที่กำหนดหรือโดยวิธีอ่ืนใดซ่ึงผูรวมประชุมสามารถปรึกษาหารือกันไดแมจะ

มิไดอยูในสถานท่ีเดียวกันก็ได ทั้งน้ี ตามที่นายกรัฐมนตรีกำหนด

2
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 8 วรรคสอง
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อันเปนการปองกันปญหาขอขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นตอกรณี

ดังกลาว ปจจุบันสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะใชหลักและ

วิธกีารวา เร่ืองท่ีกระทรวงใดหรือหนวยงานใดเสนอตอคณะรัฐมนตรี

หากมีสวนท่ีเกี่ยวของพาดพิงไปถึงกระทรวงหรือหนวยงานใด

จะตองสอบถามความเห็นของกระทรวงหรือหนวยงานน้ันเสียกอนวา

มีความเห็นอยางไร หากเปนไปในทางเดียวกัน ก็จะประมวล

เสนอคณะรัฐมนตรีตอไป หากมีความเห็นที่ขัดแยงกันอยูก็จะ

จัดใหมีการประชุมในระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของน้ัน เพื่อใหได

ขอยุติเสียกอน และหากไมสามารถตกลงรอมชอมในความเห็น

กันไดจริง ๆ จึงจะเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งใน

ทางปฏบัิติมกัปรากฏวาเร่ืองตาง ๆ ทีห่ลายหนวยงานมีความเหน็

ขัดแยงกัน สามารถตกลงหรือมีทางออกท่ีทุกฝายยอมรับ

ไดเสมอภายหลังจากที่ไดมีการประชุมรับฟงความเห็นของ

ทุกฝายที่เกี่ยวของแลวปจจุบันเร่ืองท่ีมีการนำเสนอคณะรัฐมนตรี

จึงมักไมมีเรื่องท่ีจะเปนปญหาของความขัดแยงกันอีก (ในกรณี

ของเร่ืองท่ีมีการนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามวาระปกติ) คงมีแต

เรื่องที่ เปนนโยบายหรือเร่ืองที่ตองการรับฟงความเห็นของ

คณะรัฐมนตรีเทาน้ัน จะยกเวนก็แตเรื่องท่ีมีการนำเสนอเปน

วาระจร ซึ่งคณะรัฐมนตรีไมมีเวลาไดศึกษาเพ่ือเตรียมขอมูลใน

การอภปิรายหรอืช้ีแจงในทีป่ระชุม ซึง่เรือ่งทำนองนีค้ณะรัฐมนตรี

ก็ไดวางหลักการไววา โดยหลักการแลวไมใหกระทรวงหรือ

หนวยงานใดเสนอเรื่องที่เปนวาระจรตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

ยกเวนเรื่องท่ีมีความสำคัญเปนพิเศษและมีความเรงดวนเก่ียวกับ

ระยะเวลาซ่ึงไมสามารถรอได หากพนเวลาน้ันแลวจะเกิดความ

เสียหายอยางมาก เชน เรื่องการลงนามขอตกลงกับตางประเทศ

หรือองคการระหวางประเทศที่มีกำหนดระยะเวลาการลงนาม

ที่แนนอน (เชน การแกไขปญหาอุทกภัย การแกไขปญหา

การชุมนุมประทวง) เปนตน อยางไรก็ตามการเสนอเรื่องตอ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเปนวาระจร เรื่องใดจะเสนอไดหรือไม

เปนอำนาจดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีที่จะพิจารณาแตผูเดียว

ประเด็นดังกลาวขางตน เปนเร่ืองจำนวนคะแนนเสียง

ที่ถือเปนมติคณะรัฐมนตรี สำหรับประเด็นน้ีพระราชกฤษฎีกา

วาดวยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548

มิไดบัญญัติไวแตประการใด ในประเด็นน้ีคณะผูวิจัยเห็นวา

จำนวนคะแนนเสียงที่ถือเปนมติคณะรัฐมนตรีควรยึดถือตาม

หลักกฎหมายทั่วไปท่ีวา การตัดสินใจของคณะกรรมการจะตอง

มีคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจำนวนผูเขารวมประชุมที่เปน

องคประชุม แมวาในทางปฏิบัติของการประชุมคณะรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานท่ีประชุมจะเปนผูใหรัฐมนตรี

ผูเขารวมประชุมไดแสดงความเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งตาม

ระเบียบวาระการประชุม แลวนายกรัฐมนตรีจะเปนผูสรุป

ความเห็นไปตามเสียงขางมาก เมื่อไมมีผู ใดคัดคานก็เปน

มติคณะรัฐมนตรีไดโดยไมมีการลงคะแนนเสียง แตถาหาก

เมื่อการพิจารณาในเร่ืองใดมีความจำเปนตองลงมติในท่ีประชุม

คณะรัฐมนตรี จำนวนคะแนนเสียงที่ถือเปนมติคณะรัฐมนตรี

ก็ตองยึดถือตามหลักกฎหมายทั่วไปดังกลาว
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เร่ืองเลา
ชาวอาลักษณ อาลักษณหญิง

ตามราชประเพณ ี (ตอ)

ความสัมพันธระหวางประเทศ

เรื่องเลาชาวอาลักษณในตอนท่ีแลว ผูเขียนไดเกริ่นนำ

ถงึเรือ่งราวเก่ียวกับความสัมพนัธระหวางประเทศตามราชประเพณี

ซึ่งมีการสถาปนาความสัมพันธและความรวมมือระหวางกันตาม

กระบวนการทางการทูตเปนจุดเริ่มตน และตามมาดวยการ

ดำเนินการในดานอ่ืน ๆ เพื่อนำไปสูบทบาทของอาลักษณกับ

งานดานตางประเทศซ่ึงผเูขยีนจะไดกลาวถึงรายละเอียดใหทราบตอไป

การดำเนินงานดานความสัมพนัธระหวางประเทศสวนหน่ึง

เปนงานตามอำนาจหนาที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่ง

เกี่ยวกับพระราชภารกิจและราชการในพระองคที่คณะรัฐมนตรี

จะตองนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาตามกฎหมาย ระเบียบ

ประเพณี หรือธรรมเนียมปฏิบัติ โดยถือเปนการปฏิบัติงานที่

สนองเบ้ืองพระยุคลบาทซ่ึงพระมหากษัตริยมีพระมหากรุณาหรือ

มีพระราชไมตรีไปยังตางประเทศ และถือเปนพระราชอำนาจ

ที่ยิ่งใหญของพระเจาแผนดินไมวาอยูในระบอบใดในการแตงตั้ง

ทูตและตอนรับทูต
1
 รวมท้ังเปนงานท่ีสนองนโยบายรัฐบาล

ดานการสงเสริมความสัมพนัธและความรวมมือระหวางประเทศอีกดวย

งานดานความสัมพันธระหวางประเทศในความรับผิดชอบของ

สำนักอาลักษณและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ สำนักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี เปนงานหนึ่งที่จะตองประสานงานระหวางราชการ

ในพระองคกับกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งจะเกี่ยวของกับ

ดานการทูต กงสุล เริ่มตนต้ังแตการสถาปนาความสัมพันธ

ทางการทูตกับประเทศตาง ๆ การกำหนดเขตอาณาของสถาน

เอกอัครราชทูต สถานกงสุลในประเทศที่ไดมีการสถาปนา

ความสัมพันธทางการทูตระหวางกันแลว จึงมีการขอเปดสถาน

เอกอัครราชทูต สถานกงสุล และการแตงต้ังเอกอัครราชทูตและ

กงสุลไปประจำประเทศดังกลาว หรือมาประจำประเทศไทย

รวมถึงการขอปดสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และการถอดถอน

เอกอัครราชทูตหรือกงสุล เปนไปตามข้ันตอนจนถึงกรณี

เอกอัครราชทูตขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเขาเฝาฯ

ถวายสาสนตราต้ัง และในโอกาสเขารับหนาที่ใหมหรือในโอกาส

พนจากตำแหนงหนาที่ นอกจากน้ี ยังมีการดำเนินการใน

เรื่องอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากดานการทูตและกงสุลโดยตรง เชน

การแตงตั้งสมาชิกฝายไทยในศาลประจำอนุญาโตตุลาการ

ณ กรุงเฮก การแสดงอัธยาศัยไมตรีและแสดงความอาลัยใน

โอกาสที่ประมุขหรืออดีตประมุขของตางประเทศถึงแกอสัญกรรม

การแจงขอความพระราชสาสนอำนวยพรไปยังประมุขตางประเทศ

1
 วิษณ ุ เครอืงาม, การประสานราชการระหวางรัฐบาลกับสำนักราชเลขาธิการ : สลค.สาร ฉบบัพิเศษ, (ตุลาคม 2545), 3-20.
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ในโอกาสวันสำคัญของประเทศตาง ๆ และการประกาศใช

ความตกลงระหวางประเทศ และท่ีสำคัญการดำเนินการตาม

กระบวนการขางตนยังตองมีการจัดทำเอกสารสำคัญตาง ๆ

อาทิ พระราชสาสนตราต้ัง พระราชสาสนถอนเอกอัครราชทูต

สัญญาบัตรตราต้ัง และอนุมัติบัตรรับรองกงสุล ซึ่งสำนัก

อาลักษณและเคร่ืองราชอิสริยาภรณรับผิดชอบดำเนินการ

มาต้ังแตคร้ังโบราณสมัยเปน ‘กรมพระอาลักษณ’ เรื่อยมาจนถึง

‘กองประกาศิต’ และเปน ‘สำนักอาลักษณและเคร่ืองราช-

อิสริยาภรณ’ ในปจจุบัน กอนท่ีจะนำไปสูรายละเอียดของ

แตละเร่ือง ผูเขียนขอกลาวถึงความรูและแนวคิดที่เกี่ยวกับ

ความสัมพันธระหวางประเทศพอสังเขป เพื่อใหผูอานโดยท่ัวไป

เกดิความเขาใจในเร่ืองดังกลาวมากย่ิงขึน้ ซึง่ชาวสำนักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีบางคนท่ีไดเคยศึกษาดานความสัมพันธระหวาง

ประเทศมากอน คงจะเขาใจในพ้ืนฐานของเร่ืองน้ีมาบางแลว

ความหมายของความสัมพันธระหวางประเทศ

ความสมัพนัธระหวางประเทศ (International Relations)

คือ ลักษณะการเกี่ยวเนื่องโยงใยการติดตอสัมพันธ และการ

แลกเปลีย่นขาวสารขอมูล การริเริม่นโยบาย และหรือการโตกลบั

ของนโยบายระหวางมนุษยในประชาคมระดับรัฐ หรือประเทศ
2

ความสัมพันธดังกลาวปรากฏเปนวงจร คือ เกิดปฏิกิริยาริเริ่ม

(action) กอนแลวจึงเกิดปฏิกิริยาโตกลับ (reaction) จาก

อีกฝายหน่ึง จากน้ันจะเกิดปฏิกิริยาตอบโตระหวางกันและกัน

แมจะไมเกดิขึน้ทกุกรณแีตจะเกดิข้ึนบอยคร้ัง หากเปนความสัมพนัธ

ของรัฐหรือบุคคลท่ีอยู ใกล ชิดกันและมีผลประโยชนตอกัน

ไมวาจะเปนผลประโยชนรวมกันหรือขัดแยงกันก็ตาม ปฏิกิริยา

ตอบโตไปมาระหวางกนัน้ีเรยีกวาเปน ‘ปฏิสมัพันธ’ (interaction)

ที่ตองศึกษาอยางเปนระบบเพ่ือจะไดเขาใจเหตุและผลของ

ปฏิสัมพันธเหลาน้ัน อันจะนำมาซ่ึงการแสวงหาประโยชน

หรือแสวงหาวิธีแกไขความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นตอไป ในแตละ

สังคมมนุษยไมสามารถมีปฏิกิ ริยาโตตอบกันไดครบทุกคน

เพราะแตละคนตางมีสถานะเปนพลเมืองของแตละสังคม และ

สังคมที่สำคัญที่สุดที่มีหนาที่เปนตัวแทนของมนุษยกลุมใหญ

ที่มีชาติพันธุประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเดียวกันและมีอำนาจ

การตัดสินใจในกิจการภายในของตนเองได คือ ‘ประเทศ’ หรือ

‘รฐั’ น่ันเอง

2
ประทุมพร  วัชรเสถยีร, โลกรวมสมยั : ตอบคำถามของคนรนุใหม, (กรงุเทพฯ : ปาเจรา, 2548), 3.

3
“เร่ืองเดียวกัน”, 2.

action

Interaction

reaction

ภาพจำลองแสดงลักษณะความสัมพันธระดับพ้ืนฐาน
3
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ขอบเขตของความสมัพันธระหวางประเทศ
4

1. ความสัมพันธทางการเมือง เปนความสัมพันธใน

แงของอำนาจและผลประโยชนระหวางประเทศเปนหลัก เชน

การดำเนินการทางการทูต การทหาร การแสวงหาพันธมิตร

การกำหนดและดำเนินนโยบายตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงค

ที่จะมีอิทธิพลหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตลอดจนการตัดสินใจ

ขององคกรหรือรัฐบาลตางประเทศ

2. ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ เปนเ ร่ืองของ

การแลกเปล่ียนทรัพยากรการบริการหรือวัตถุเพื่อตอบสนอง

ความตองการอุปโภคของผูแลกเปล่ียน เชน การใหทุนกูยืม

การซ้ือขายสินคา การธนาคาร รวมถึงการกำหนดกฎเกณฑ

ในเรื่องภาษีศุลกากร

3. ความสมัพันธทางสงัคม เปนเร่ืองท่ีมวัีตถุประสงค

ในการแลกเปล่ียนทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การทองเทีย่ว

ซึ่งเปนความสัมพันธทางสังคมขามขอบเขตพรมแดนของรัฐ

4. ความสัมพันธทางกฎหมาย เปนการกำหนด

กฎเกณฑ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อใหกิจกรรม

การแลกเปล่ียนปฏิสัมพันธระหวางรัฐเปนไปดวยความเรียบรอย

และมีระเบียบแบบแผน กฎเกณฑหรอืระเบียบดังกลาวอาจกำหนด

เปนขอตกลงลายลักษณอักษร เชน สนธิสัญญา (treaty)

อนุสญัญา (convention) กตกิาสญัญา (pact) กฎบตัร (charter)

ความตกลง (agreement) ฯลฯ หรอือาจเปนความตกลงทีเ่ขาใจกนั

ซึ่งแตละฝายยึดถือปฏิบัติโดยไมปรากฏเปนลายลักษณอักษร

ที่เรียกวา กฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ

5. ความสัมพันธทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เปนความสัมพันธในดานการแลกเปลี่ยนพัฒนา

ความรูความชวยเหลือทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การรวมมือกันคนควาวิจัย ในเร่ืองตาง ๆ ทางดานวิชาการ เชน

ดานวิทยาศาสตร หรือดานสาธารณสุข การประชุมสัมมนา

ทางวิชาการระหวางประเทศ

ความสัมพนัธระหวางรัฐตอรัฐเปนความสัมพนัธพืน้ฐานใน

เวทีความสัมพันธระหวางประเทศปจจุบัน ในฐานะท่ีรัฐมีเอกราช

มีความสามารถในการตัดสินใจกระทำดวยตนเอง รัฐอาจมี

ความสัมพันธปกติเปนทางการระหวางกันโดยการสถาปนา

ความสัมพันธทางการทูต ซึ่งกระทำในรูปสนธิสัญญาทางไมตรี

ระหวางกัน เมื่อมีการสถาปนาความสัมพันธระหวางกันแลว

รัฐที่มีสัมพันธไมตรีตอกันจะสงตัวแทนทางการทูตไปประจำ

ซึ่งกันและกัน และมีการแลกเปล่ียนหรือมีปฏิสัมพันธตอกัน

ในทางการเมือง การเศรษฐกิจ การคาพาณิชย วัฒนธรรม

หรือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

พบกันฉบับหนาวาดวยเร่ืองเกี่ยวกับผูมีบทบาทใน

ความสัมพันธระหวางประเทศ

4
ศิโรฒม  ภาคสุวรรณ, ทฤษฎีและพฤติกรรมในความสัมพันธระหวางประเทศ, (กรุงเทพฯ : ภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ และการเมือง

ระหวางประเทศ คณะรัฐศาสตร มหาวทิยาลัยรามคำแหง, 2525)

คณะทำงานจัดทำ สลค.สาร ขออภัยในความผิดพลาดของ

สลค.สาร ฉบับเดือนเมษายน 2552  หนา 11  คอลัมน

เรือ่งเลาชาวอาลักษณ บรรทัดที ่ 19 ขอแกไขคำวา “VIEENA”

เปน “VIENNA”
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CPLO
Corner

อืม... สัน้จริง ๆ ดวย

งัน้เดีย๋วไปหาขอมูลกอนดีกวา

แตเอะ..ช่ืออะไรนะ

จะหาขอมูล

เกีย่วกบั ปคร.

มใีครจำช่ือเว็บ

ปคร. ไดบางม้ัย

โอโฮ..จำไมได

หรอก แตทีรู่

ช่ือยาวมาก ๆ

อะไรกันเน่ีย..ยงัไมรู

อีกเหรอวา เวบ็ ปคร.

เคาเปล่ียนช่ือแลว

ใช ๆ ช่ือใหม

สัน้กวาเกาเยอะเลย

ก ็www.cplo.soc.go.th ไง

อะไรกันเน่ีย..ยงัไมทนัไร

กลื็มแลวเหรอ ความจำส้ันจัง

จำไวนะ เวบ็ ปคร. ช่ือใหม

มช่ืีอวา www.cplo.soc.go.th

โอเค โอเค

จำไดแลว

www.cplo.soc.go.th

ประกาศ

สำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรไีดปรับปรุงสมดุโทรศัพท ปคร. ใหมแลว!

โดยมีขอมูลเพ่ิมเติม ไดแก ปคร. กระทรวงยุติธรรม ผชูวย ปคร. ของรองนายกรัฐมนตรี สเุทพฯ ผชูวย ปคร.

กระทรวงการคลงั และผชูวย ปคร. กระทรวงมหาดไทย

สามารถดาวนโหลดสมุดโทรศัพท ปคร. ทีป่รับปรุงใหมไดที ่www.cplo.soc.go.th
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เร่ืองประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาที่สำคัญ

ประกาศ

เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดนิ

กรณีอสงัหารมิทรพัยทีไ่ดรบัอนุญาตจดัสรรทีด่นิตามกฎหมายวาดวย การจดัสรรท่ีดนิตามหลักเกณฑทีค่ณะรัฐมนตรีกำหนด

กำหนดใหเรียกเก็บคาจดทะเบียนการโอนและคาจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย  รอยละ 0.01  สำหรับกรณีการซ้ือขาย

อสังหาริมทรัพยที่ไดรับอนุญาตจัดสรรท่ีดินตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรท่ีดิน

เลม 126 ตอนพิเศษ 46 ง วันที ่27 มนีาคม 2552 หนา 31

เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดนิ

กรณีอสงัหารมิทรัพยทีเ่ปนอาคารทีอ่ยอูาศยัตามหลักเกณฑทีค่ณะรัฐมนตรีกำหนด

กำหนดใหเรียกเก็บคาจดทะเบียนการโอนและคาจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย  รอยละ 0.01  สำหรับกรณีการซ้ือขาย

อสังหาริมทรัพยที่เปนอาคารท่ีอยูอาศัยซึ่งมีเนื้อที่ไมเกิน 1 ไร  และมิใชที่ดินตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรท่ีดิน

เลม 126 ตอนพิเศษ 46 ง วันที ่27 มนีาคม 2552 หนา 32

เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดนิ

กรณีอสงัหารมิทรพัยประเภทอาคารสำนกังานตามหลกัเกณฑทีค่ณะรฐัมนตรีกำหนด

กำหนดใหเรียกเก็บคาจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพยประเภทอาคารสำนักงาน  รอยละ 0.01  สำหรับกรณีการซ้ือขาย

อาคารสำนักงานตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร

เลม 126 ตอนพิเศษ 46 ง วันที ่27 มนีาคม 2552 หนา 33

เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายวาดวย

อาคารชดุ กรณีหองชดุตามหลักเกณฑทีค่ณะรัฐมนตรีกำหนด

กำหนดใหเรียกเก็บคาจดทะเบียนการโอนและคาจดทะเบียนจำนองหองชุด  รอยละ 0.01

เลม 126 ตอนพิเศษ 46 ง วันที ่27 มนีาคม 2552 หนา 34

เรื่อง ประกาศสถานการณฉกุเฉนิท่ีมคีวามรายแรงในเขตทองทีจ่งัหวัดชลบุรี

เลม 126 ตอนพิเศษ 53 ง วันที ่11 เมษายน 2552 หนา 1

เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณฉกุเฉนิท่ีมคีวามรายแรงในเขตทองทีจ่งัหวัดชลบุร ีประกาศและคำส่ังท่ีเก่ียวของ

เลม 126 ตอนพิเศษ 54 ง วันที ่11 เมษายน 2552 หนา 1

เรือ่ง ประกาศสถานการณฉกุเฉนิท่ีมคีวามรายแรงในเขตทองทีก่รุงเทพมหานคร  จงัหวัดนนทบุร ี  อำเภอเมอืงสมทุรปราการ

อำเภอบางพล ี  อำเภอพระประแดง  อำเภอบางบอ  อำเภอบางเสาธง จงัหวัดสมุทรปราการ  อำเภอธญับุร ี  อำเภอลาดหลุมแกว

อำเภอสามโคก  อำเภอลำลูกกา  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

และอำเภอวงันอย  อำเภอบางปะอนิ อำเภอบางไทร อำเภอลาดบวัหลวง จงัหวัดพระนครศรอียธุยา

เลม 126 ตอนพิเศษ 55 ง วันที ่14 เมษายน 2552 หนา 1
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เรื่อง ประกาศตามมาตรา 11 แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548

กำหนดอำนาจหนาที่และการดำเนินงานของพนักงานเจาหนาที่เพื่อการปองกันและปราบปรามสถานการณฉุกเฉิน

ในเขตทองที่ที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน

เลม 126 ตอนพิเศษ 55 ง วันที ่14 เมษายน 2552 หนา 3

เรื่อง การกำหนดอำนาจหนาทีข่องรฐัมนตรีตามกฎหมายเปนอำนาจหนาทีข่องนายกรฐัมนตรี

โอนอำนาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงตามกฎหมายมาเปนอำนาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับ

การอนุญาต  อนุมติั  สัง่การ  บังคบับัญชา  หรอืชวยในการปองกัน  แกไข ปราบปรามสถานการณฉกุเฉนิในเขตทองทีท่ีม่กีารประกาศ

สถานการณฉุกเฉิน

เลม 126 ตอนพิเศษ 56 ง วันที ่14 เมษายน 2552 หนา 1

เรื่อง ประกาศตามมาตรา 11 (6) แหงพระราชกำหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548

กำหนดหามกระทำการอยางใด ๆ  ทีเ่ปนการปดการจราจร  ปดเสนทางคมนาคม  หรอืกระทำการอืน่ใด ๆ  ทีท่ำใหไมอาจใช

เสนทางคมนาคมไดตามปกติในทุกเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณฉุกเฉิน

เลม 126 ตอนพิเศษ 56 ง วันที ่14 เมษายน 2552 หนา 3

เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงในเขตทองที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี

และจงัหวัดยะลา

ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงในเขตทองท่ีทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี

และจังหวดัยะลาออกไปอีกเปนเวลาสามเดือน  ต้ังแตวันที ่ 20  เมษายน  2552  เปนตนไป

เลม 126 ตอนพิเศษ 57 ง วันที ่17 เมษายน 2552 หนา 1

เรื่อง การใหประกาศทีค่ณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณฉกุเฉนิท่ีมคีวามรายแรงยงัคงมผีลใชบังคบั

กำหนดใหบรรดาประกาศท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรง  ในเขตทองที่จังหวัด

นราธิวาส จงัหวดัปตตานี และจังหวดัยะลา ลงวนัที ่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2548  และตามประกาศ เรือ่ง การจดัต้ังหนวยงานพเิศษ

เพือ่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 ลงวนัที ่ 16 มกราคม พ.ศ. 2550 ยงัคงมผีล

ใชบังคับตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเปนอยางอ่ืน)

เลม 126 ตอนพิเศษ 57 ง วันที ่17 เมษายน 2552 หนา 3

เรื่อง การใหประกาศและคำสัง่ทีน่ายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณฉกุเฉนิท่ีมคีวามรายแรงยงัคงมีผลใชบังคบั

กำหนดใหบรรดาประกาศและคำส่ังที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรง

ในเขตทองทีจ่งัหวดันราธิวาส  จงัหวดัปตตานี  และจังหวดัยะลา  ลงวนัที ่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 คำสัง่นายกรัฐมนตร ีที ่1/2550

เรื่อง การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ หัวหนาผูรับผิดชอบในการแกไขสถานการณฉุกเฉิน ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2550

เทาที่ยังคงมีผลใชบังคับอยูในวันท่ีประกาศน้ีใชบังคับ ใหมีผลใชบังคับตอไปจนกวานายกรัฐมนตรีจะกำหนดเปนอยางอ่ืน

เลม 126 ตอนพิเศษ 57 ง วันที ่17 เมษายน 2552 หนา 4

เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรงในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง

สมุทรปราการ อำเภอบางพลี อำเภอพระประแดง อำเภอบางบอ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

อำเภอธัญบุรี อำเภอลาดหลุมแกว อำเภอสามโคก อำเภอลำลูกกา อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  และอำเภอวังนอย อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร อำเภอลาดบัวหลวง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศ ขอกำหนด และคำสั่งที่เก่ียวของ

เลม 126 ตอนพิเศษ 60 ง วันที ่24 เมษายน 2552 หนา 1
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ขอกำหนด

เรื่อง ขอกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548

กำหนดหามชุมนุมหรือม่ัวสุมกันต้ังแต 5 คนข้ึนไปในเขตทองท่ีกรุงเทพมหานคร  และหามเสนอขาวท่ีมีขอความอันอาจทำให

ประชาชนเกิดความหวาดกลัว  หรือบิดเบือนขอมูลขาวสารทำใหเกิดความเขาใจผิดในสถานการณฉุกเฉิน

เลม 126 ตอนพิเศษ 55 ง วันที ่14 เมษายน 2552 หนา 6

คำสัง่

เรื่อง คำสัง่นายกรฐัมนตร ีที ่ พิเศษ 1/2552 เรือ่ง แตงตัง้ผกูำกบัการปฏบัิตงิาน หัวหนาผรูบัผดิชอบ และพนักงานเจาหนาที่

ในการแกไขสถานการณฉกุเฉนิ

กำหนดใหนายสุเทพ  เทอืกสุบรรณ  รองนายกรัฐมนตรี  เปนผกูำกบัการปฏิบัติงานของหัวหนาผรัูบผิดชอบ พนักงานเจาหนาที่

และสวนราชการท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงานตามประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงในทองที่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี

เลม 126 ตอนพิเศษ 53 ง วันที ่11 เมษายน 2552 หนา 2

เรื่อง คำสัง่นายกรฐัมนตร ีที ่พิเศษ 2/2552 เรือ่ง แตงตัง้ผกูำกบัการปฏบัิตงิาน หัวหนาผรูบัผดิชอบ และพนักงานเจาหนาที่

ในการแกไขสถานการณฉกุเฉินท่ีมคีวามรายแรง

กำหนดใหนายสุเทพ  เทอืกสุบรรณ  รองนายกรัฐมนตรี  เปนผกูำกบัการปฏิบัติงานของหัวหนาผรัูบผดิชอบ  พนักงานเจาหนาที่

และสวนราชการท่ีเกีย่วของในการปฏิบัติงานตามประกาศสถานการณฉกุเฉนิทีม่คีวามรายแรงในทองทีก่รงุเทพมหานคร  จงัหวดันนทบุรี

จงัหวดัสมทุรปราการ  จังหวดัปทุมธานี  จงัหวดันครปฐม  และจังหวดัพระนครศรีอยุธยา

เลม 126 ตอนพิเศษ 55 ง วันที ่14 เมษายน 2552 หนา 8

เรื่อง คำสัง่หวัหนาผรูบัผดิชอบในการแกไขสถานการณฉกุเฉนิท่ีมคีวามรายแรง

มอบหมายใหขาราชการตำรวจ  ขาราชการทหาร  และขาราชการพลเรือนซ่ึงเปนผูปฏิบัติหนาที่ในเขตพ้ืนที่ประกาศ

สถานการณฉุกเฉินท่ีมีความรายแรง  เปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน

พ.ศ. 2548

เลม 126 ตอนพิเศษ 55 ง วันที ่14 เมษายน 2552 หนา 10

เรื่อง คำสัง่สำนกันายกรัฐมนตรี ที ่98/2552 เรือ่ง การจดัต้ังกองอำนวยการแกไขสถานการณฉกุเฉนิ

จดัต้ังกองอำนวยการแกไขสถานการณฉกุเฉนิ  (กอฉ.)  และกำหนดใหเปนหนวยงานพิเศษตามพระราชกำหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548

เลม 126 ตอนพิเศษ 56 ง วันที ่14 เมษายน 2552 หนา 4

คำวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ

เรือ่ง คำวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญ คำวนิิจฉยัท่ี 20/2551 เรือ่ง อยัการสูงสดุขอใหศาลรฐัธรรมนูญมีคำสัง่ยบุพรรคพลังประชาชน

เลม 126 ตอนท่ี 20 ก วันที ่31 มนีาคม 2552 หนา 1
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นวัตกรรม
รอบโลก ทัสสุ

นวัตกรรมรอบโลกฉบับที่แลวไดพาผูอานไปพบกับ

นวัตกรรมมือถือพลังงานแสงอาทิตยที่ไดรับการออกแบบมา

เพือ่ใหสอดรับกบัสภาวะสิง่แวดลอมในโลกปจจบัุน ซึง่กเ็ปนทีท่ราบ

กนัดีอยแูลววาปญหาภาวะโลกรอนกำลังเปนทีจ่บัตามองของท่ัวโลก

เน่ืองจากนับวันยิ่ งทวีความรุนแรงมากขึ้นเ ร่ือย ๆ ดังนั้น

การตระหนักถึงความสำคัญของส่ิงแวดลอมจากทุก ๆ คนจึงเปน

องคประกอบท่ีสำคัญอยางมาก นวัตกรรมรอบโลกฉบับน้ี

จะแนะนำนวัตกรรมใหมของโทรศัพทมือถืออีกเชนเคย แตจะเปน

การใชพลังงานจากน้ำ น่ันก็คือแบตเตอร่ีมือถือพลังงานนำ้

แบตเตอร่ีมือถือพลังงานน้ำได รับการออกแบบมา

เพื่อใหสามารถใชพลังงานจากน้ำเปลาได โดยแบตเตอร่ีดังกลาว

จะนำไฮโดรเจนท่ีมอียใูนน้ำมาใชเปนพลังงาน เมือ่เปดโทรศัพทมอืถือ

ตัวเครื่องจะทำการแยกไฮโดรเจนออกจากน้ำ ทำใหเกิดเปน

แกสไฮโดรเจนท่ีจะใชเปนพลังงาน ซึ่งจะทำใหแบตเตอร่ีสามารถ

ใชงานไดนานประมาณ 10 ช่ัวโมง ทั้งนี้ เมื่อพลังงานหมด

ผใูชกส็ามารถเตมิน้ำเปลา กจ็ะทำใหโทรศพัทมอืถือกลบัมาใชงาน

ไดตามปกติ

การใชแบตเตอร่ีมือถือพลังงานน้ำจะชวยประหยัด

การใชพลังงานไฟฟาและลดขยะท่ีเปนมลพิษตอส่ิงแวดลอม

จะเห็นไดวาผูผลิตสิ่งของตาง ๆ เริ่มใหความสำคัญกับการผลิต

สิง่ของเคร่ืองใชทีเ่ปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมากข้ึน สำหรบัแบตเตอรี่

มือถือพลังงานน้ำนั้น คาดวาจะถูกนำมาใชจริงประมาณป

พ.ศ. 2554 คงตองรอดูวาการใชแบตเตอร่ีมือถือพลังงานน้ำนั้น

จะไดรับความนิยมมากนอยเพียงใด

พลงังานน้ำ

แหลงท่ีมา : http://3g.siamphone.com/3g/main.php?module=product&page=news_view&new_id=NW00344
http://www.cellphones.ca/news/post002656/
http://www.igadgety.com/article.php?id=1147

แบตเตอรีมื่อถือ
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ทองถ่ิน
ควรรู

เรื่องเสร็จที่ 386/2551

บันทึกสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรือ่ง การใชสทิธิเรยีกรองคาสนิไหมทดแทน

ในกรณีเจาหนาทีผ่ตูองรบัผดิเปนคนสาบสูญ

เทศบาลตำบลน้ำเชีย่วไดมหีนงัสอืท่ี ตร 52501/808 ลงวันที ่ 3 ธนัวาคม 2550 ถงึสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอหารือเกี่ยวกับการออกคำส่ังใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่

พ.ศ. 2539 กรณีศาลมีคำสั่งใหเจาหนาที่ผูตองรับผิดเปนคนสาบสูญ สรุปความไดวา เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด

ไดดำเนินการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีเงินขาดบัญชีขององคการบริหารสวนตำบลน้ำเช่ียว (ปจจุบันยุบรวม

กับเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว) ซึ่งตอมากระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางไดตรวจสอบสำนวนการสอบสวนแลวมีความเห็นให

เจาหนาท่ีสามราย ไดแก นางวิจิตรา วังคะออม นายมังกร จันทนาตาล และนางมลฤดี ศรีคุณ รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน

แกเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว สำหรับกรณีนางวิจิตราฯ ใหชดใชเงินคืนเต็มจำนวนความเสียหาย เนื่องจากพฤติการณถือเปน

การอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหนาที่แสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย นายกเทศมนตรีตำบลน้ำเช่ียวจึงไดออกคำส่ัง

เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว ที่ 375/2550 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 ใหเจาหนาที่ทั้งสามรายชดใชคาสินไหมทดแทน

โดยในสวนของนางวิจิตราฯ ใหชดใชเงินคืนจำนวน 1,574,236.20 บาท ภายใน 45 วันนับถัดจากวันที่ไดรับทราบคำสั่ง

อยางไรก็ดี เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวมีปญหาในการสงคำสั่งใหนางวิจิตราฯ เจาหนาที่ของเทศบาลฯ จึงไดขอคัดหนังสือรับรอง

รายการทะเบียนราษฎรของนางวิจิตราฯ จากที่วาการอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ทำใหทราบวาศาลจังหวัดตราดไดมี

คำสั่งเปนคดีแพงหมายเลขแดงที่ 382/2550 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ใหถือวานางวิจิตรา  วังคะออม เปนคนสาบสูญ

เนือ่งจากออกไปจากภมูลิำเนาโดยไมมบุีคคลใดทราบวายงัมชีีวิตอยหูรอืไมเปนระยะเวลาเกินหาปแลว ซึง่ตอมาไดมกีารประกาศ

คำสั่งศาลจังหวัดตราดดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนท่ี 92 ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2550 เน่ืองจากเทศบาล

ตำบลน้ำเชี่ยวมีปญหาในการแจงคำสั่งใหนางวิจิตราฯ ทราบและดำเนินการใหนางวิจิตราฯ ชดใชคาสินไหมทดแทน เทศบาล

จึงขอหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นดังตอไปน้ี

1. กรณเีจาหนาทีร่ายทีถ่กูศาลส่ังใหเปนคนสาบสูญ เทศบาลตำบลน้ำเชีย่วสามารถออกคำส่ังใหชดใชคาสินไหมทดแทน

ไดหรือไม ประการใด

2. กรณีที่ไมสามารถออกคำส่ังแกเจาหนาที่รายดังกลาวไดน้ัน ในสวนของจำนวนเงินที่จะตองชดใชคืนแกเทศบาล

ตำบลน้ำเชี่ยว เทศบาลตองดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด

ทางละเมิดของเจาหนาที ่พ.ศ. 2539 ขอ 24 ไดหรอืไม ประการใด

3. มีมาตรการท่ีจะออกคำส่ังหรือมาตรการบังคับทางปกครองกับเจาหนาที่รายดังกลาวดวยวิธีปฏิบัติอ่ืนใดหรือไม

ประการใด

กรณีเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวออกคำส่ังใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิด

ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ตอมาทราบวา ศาลมีคำสั่งใหเจาหนาที่ผูตองรับผิดเปนคนสาบสูญ เทศบาลตำบล

น้ำเชี่ยวจะสามารถออกคำส่ังใหเจาหนาที่ผูน้ันชดใชคาสินไหมทดแทนไดหรือไม และจะมีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีน้ีอยางไร



 ⌫  ⌫   24

สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี www.krisdika.go.th

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดพิจารณาปญหาดังกลาวโดยมีผูแทนเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวเปนผูช้ีแจง

รายละเอียดขอเท็จจริงแลว เห็นวาขอหารือของเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวมีประเด็นที่ตองพิจารณาสองประเด็น ดังนี้

ประเด็นท่ีหน่ึง ในกรณีที่ศาลไดมีคำสั่งใหเจาหนาที่ผูตองรับผิดเปนคนสาบสูญ เทศบาลตำบลน้ำเช่ียวสามารถ

ออกคำส่ังใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539

บังคับแกเจาหนาที่ดังกลาวไดหรือไม เห็นวา เมื่อศาลจังหวัดตราดไดมีคำสั่งเปนคดีแพงหมายเลขแดงที่ 382/2550 ลงวันท่ี

29 มิถุนายน 2550 ใหถือวานางวิจิตรา  วังคะออม เปนคนสาบสูญ คำสั่งศาลจึงมีผลใหถือวานางวิจิตราฯ ถึงแกความตาย

เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2550 ซึ่งเปนวันครบกำหนดระยะเวลาหาปที่นางวิจิตราฯ ไดออกไปจากภูมิลำเนาโดยไมมีบุคคลใด

ทราบวายังมีชีวิตอยูหรือไม ทั้งน้ี ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 61 และมาตรา 62 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

เมื่อนางวิจิตราฯ ไดถึงแกความตายโดยผลของกฎหมายแลว เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวยอมไมสามารถใชวิธีการออกคำส่ังใหชดใช

คาสินไหมทดแทนตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ บังคับแกนางวิจิตราฯ ได เพราะ

ไมมีบุคคลที่จะอยูในบังคับของคำส่ังทางปกครองอีกตอไป ทั้งนี้ เทียบเคียงตามนัยคำส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ 416/2546

ประเด็นท่ีสอง ในกรณีที่เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวไมสามารถออกคำสั่งใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนได จะมีวิธี

ดำเนินการอ่ืนใหชดใชคาสินไหมทดแทนไดอยางไร เห็นวา โดยที่คำสั่งศาลจังหวัดตราดท่ีสั่งใหนางวิจิตราฯ เปนคนสาบสูญ

มผีลใหถอืวานางวิจติราฯ ถงึแกความตายและมีผลใหมรดกของนางวจิติราฯ ตกทอดแกทายาท ตามมาตรา 1602 แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย ซึง่ตามมาตรา 1600 กองมรดก ไดแก ทรัพยสนิ สทิธหินาทีแ่ละความรับผิดตางๆ ของผตูาย เวนแต

ตามกฎหมายหรือโดยสภาพเปนการเฉพาะตัวของผูตายโดยแท ดังน้ัน ความรับผิดในหน้ีอันเกิดจากมูลละเมิดจึงตกทอดแก

ทายาทของนางวิจิตราฯ  เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวซ่ึงเปนเจาหน้ีในมูลละเมิดจึงตองเรียกใหทายาทของนางวิจิตราฯ รับผิดในหน้ี

อันเกิดจากมูลละเมิดที่เปนมรดกตกทอดไปยังทายาทดังกลาว โดยตองใชสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนภายในอายุความ

มรดก คือภายในหน่ึงปนับแตเมื่อไดรูหรือควรไดรูถึงคำสั่งศาลจังหวัดตราดท่ีสั่งใหนางวิจิตราฯ เปนคนสาบสูญ ทั้งน้ี ตาม

มาตรา 1754 วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึง่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เคยวินิจฉัยประเด็น

ทำนองเดยีวกนัน้ีไวในเร่ืองเสร็จที ่ 211/2551

(ลงช่ือ)     พรทิพย  จาละ

   (คณุพรทิพย  จาละ)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พฤษภาคม 2551



⌫  ⌫    25

คดัลอกจากหนังสอื ร ูรัก ภาษาไทย เลม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยราชบัณฑิตยสถาน

ร ูรกั
ภาษาไทย

* ทีม่า : ปฏิทนิหลวง พทุธศกัราช 2552

พฤษภาคม 2552

• 3 พ.ค. วันชาติสาธารณรัฐโปแลนด (ค.ศ. 1791)

• 4 พ.ค. วันพระราชสมภพสมเด็จพระราชาธิบดีแหงตองกา

ราชอาณาจักรตองกา  (ค.ศ. 1948)

• 9 พ.ค. วันยโุรป สหภาพยโุรป (ค.ศ. 1994)

• 14 พ.ค. วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดมสีหมนีุ

ราชอาณาจักรกมัพชูา (ค.ศ. 1953)

• 15 พ.ค. วันเอกราชสาธารณรัฐปารากวัย (ค.ศ. 1811)

• 17 พ.ค. วันรัฐธรรมนญูราชอาณาจักรนอรเวย (ค.ศ. 1814)

• 20 พ.ค. วันเอกราชสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต

(ค.ศ. 2002)

• 24 พ.ค. วันเอกราชรัฐเอรเิทเรยี (ค.ศ. 1993)

• 25 พ.ค. วันชาติสาธารณรัฐอารเจนตินา (ค.ศ. 1810)

• 25 พ.ค. วันเอกราชราชอาณาจักรฮัชไมตจอรแดน (ค.ศ. 1946)

• 26 พ.ค. วันชาติจอรเจยี (ค.ศ. 1918)

• 28 พ.ค. วันชาติสาธารณรัฐอาเซอรไบจาน (ค.ศ. 1918)

• 28 พ.ค. วันชาติสหพนัธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปย

ซบุ-ซปุ
คำทีอ่อกเสยีงวา [ซุบ] ม ี2 คำ คอื ซุบ และ ซุป แมจะออกเสยีง

อยางเดียวกัน แตความหมายไมเหมือนกัน

คำวา ซุบ เปนคำไทยถิ่นอีสาน หมายถึง อาหารประเภท

ผักตม ตำคลุกกับเคร่ืองปรุงมีพริกเผา หอมเผา เปนตน เรียกชื่อ

ตามส่ิงของที่นำมาประกอบเปนหลัก เชน ซุบมะเขือ, ซุบหนอไม,

ซุบขนุนออน

สวนคำวา ซุป มาจากคำภาษาอังกฤษวา soup แปลวา

อาหารน้ำชนดิหนึง่ ตมดวยเนือ้สัตวกบัผัก หรอืน้ำทีไ่ดจากการตมเคีย่ว

เนื้อสัตว กระดูกสัตว หรือผัก เชน ซุปไก, ซุปขาวโพด, ซุปเห็ด,

ซุปมะเขอืเทศ

ปฏิทิน
ตางประเทศ*
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ส.
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ไปไหน
ไปกัน

กันยณี

จังหวดัตราด “เมอืงเกาะครึง่รอย พลอยแดงคาล้ำ ระกำแสนหวาน

หลังอานหมาด ียุทธนาวีเกาะชาง สดุทางบรูพา”

ดอกไมประจำจงัหวัด

ดอกกฤษณา

ตราสญัลักษณประจำจงัหวัด

รปูเรือใบแลนในทะเลกับโปะ

ของชาวประมง เบ้ืองหลังเปนเกาะ

สวัสดีผูอานทุกทาน ไปไหนไปกันฉบับเดือนพฤษภาคม ขอเชิญชวนไปสัมผัสลมทะเลและชิมผลไมที่จังหวัดตราด ซึ่งเปน

จังหวัดชายแดนสุดเขตไทยดานชายฝงตะวันออก มีรูปรางลักษณะคลายหัวชาง ตราดเปนจังหวัดขนาดเล็กที่มีความอุดมสมบูรณ

ดานทรัพยากรธรรมชาติ และมีภูมิประเทศที่ประกอบดวยหมูเกาะ ภูเขา และน้ำตกที่สวยงาม

จังหวัดตราดหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 315 กิโลเมตร สามารถเดินทางไดโดยรถยนต รถโดยสารประจำทาง

และเคร่ืองบิน สถานท่ีทองเที่ยวท่ีนาสนใจ ไดแก แหลมศอก อุทยานแหงชาติน้ำตกคลองแกว อุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง

ซึ่งประกอบดวยเกาะตาง ๆ เชน เกาะคลุม เกาะเหลายาใน เกาะงาม เกาะไมซี่เล็ก เกาะหวาย และเกาะรัง เปนตน สำหรับ

ของฝากท่ีระลึกที่ขึ้นช่ือ ไดแก พลอยแดง งอบน้ำเชี่ยว ระกำหวาน สับปะรดตราดสีทอง กลวยอบแผน ไวนมังคุด น้ำมันเหลือง

อาหารทะเลแปรรูป ไดแก ลูกชิน้ปลาอินทรี กะป กงุแหง และปลาแหง เปนตน

ในปน้ีทางจังหวัดตราดไดจัดงานวันระกำหวาน ผลไม และของดีเมืองตราด ระหวางวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2552

ณ สนามหนาศาลากลาง จังหวัดตราด โดยกิจกรรมจะประกอบดวยการประกวดรถขบวนประดับผลไม การจัดนิทรรศการของ

หนวยงานภาครัฐ-เอกชน การจำหนายผลไมของจังหวัดตราด ประกวดสุนัขพันธุไทยหลังอาน ทัวรชมสวนผลไมและมหรสพตาง ๆ

พบกับไปไหนไปกันไดใหมในฉบับหนา

ทีม่า www.tat.or.th, www.trat.go.th, www.tratechamber.com
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เคลด็ (ไม) ลบักบัการบรหิาร “ฅ” คน
(The Truth About Managing People)

หนังสือเคล็ด (ไม) ลับกับการบริหาร “ฅ” คน (The

Truth About Managing People) เปนผลงานการเขียนของ

สตีเฟน พ ี ร็อบบินส (Stephen P. Robbins) แปลเปนภาษาไทย

โดยดนัย  จันทรเจาฉาย หนังสือเคล็ด (ไม) ลับกับการบริหาร

“ฅ” คน เลมน้ี นับวาเปนหนังสอืบริหารจัดการทีไ่ดรับการยกยอง

วาดีที่สุดอีกเลมหนึ่ง โดยเน้ือหาจะบอกเลาใหผูบริหารองคกร

ไดมองเห็นแนวทางและเรียนรูวิธีการสรางขวัญและกำลังใจใหแก

บุคลากรภายในองคกรทัง้ทางตรงและทางออม วิธกีารทีจ่ะเอาชนะ

อุปสรรคที่ขวางก้ันการทำงานเปนทีม วิธีการพัฒนาบุคลากร

และการประเมินผลงาน ตลอดจนแนวทางของการคัดเลือก

บุคลากรท่ีมีคุณภาพเขามาทำงานในองคกร หนังสือเลมนี้

ไมเพียงแตจะบอกแนวทางของการคัดเลือกคนดีและคนเกง

เขาทำงานเทาน้ัน แตยังชวยแนะนำวามีบุคคลประเภทใดบาง

ที่ควรรับเขาสูองคกร และบุคคลใดบางที่ควรคัดออกจากองคกร

หนังสือเคล็ด (ไม) ลับกับการบริหาร “ฅ” คน จะเปน

ทัง้คมูอืและกระจกท่ีชวยสะทอนใหผทูีม่หีนาทีใ่นการบริหารงานบุคคล

รวมทั้งผูบริหารและบุคลากรในองคกรไดใชในการประเมินและ

พัฒนาศักยภาพตนเองในการเปนผูนำ หนังสือเลมน้ีจะให

มุมมองการบริหารบุคคลที่แปลกใหมออกไป โดยหนังสือเลมน้ี

ไดเคยตีพิมพคร้ังแรกเมื่อ พ.ศ. 2545 และผูเขียนไดปรับปรุง

เนื้อหาใหมใหทันสมัยสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน แตละ

หัวขอจะมีบทสรุปในตัวเองจึงไมจำเปนตองอานอยางตอเน่ือง

คุณสามารถอานบทไหนกอนก็ไดตามตองการ เนื่องจากหนังสือ

เลมนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใหอานเปนชวง ๆ และใช เวลาอาน

แตละคร้ังไมมาก เนื้อหากระชับอานเขาใจงายและสามารถ

นำไปใชประโยชนไดจริง

สตีเฟน  พี  ร็อบบินส  (Stephen P. Robbins) เปนนักเขียน
ชาวอเมริกันท่ีเขียนตำราดานการจัดการและการบริหารองคกรที่ขายดีที่สุด
มียอดจำหนายหลายลานเลม สวนใหญเปนหนังสือที่ใชประกอบการเรียน
การสอนในสถาบันการศึกษาช้ันนำท้ังในสหรัฐอเมริกาและท่ัวโลก หนังสือ
สวนใหญลวนแตติดอันดับขายดีทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย อาทิ
Organizational Behavior ซึ่งเปนหนังสือขายดีที่มีการตีพิมพถึง 9 ครั้ง
การจัดการองคกร, Managing Today, Management และ Fundamentals of
Management

ประวัติผูเขียน

หิ้ง
หนังสือ
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คดัลอกจากหนังสอื “ธรรมาภสิมัย” 80 ประเดน็ธรรมจากการบรรยายและสนทนาธรรมของทานอาจารยสจุนิต  บริหารวนเขตต

เมือ่ใกลจะตาย จะพจิารณาอยางไรจงึจะถกูตอง?

ตายขณะน้ีไดไหม? หรือขณะน้ีตายไมได ตองเขาใจตอนน้ีเสียกอนจึงจะตายไดเพื่อจะไดทำถูก ความตายน่ีเร็วที่สุด

กอนตายอาจจะนาน เชน อาจจะปวยเจ็บ สนุกสนานร่ืนเริง แตบางทานกำลังรับประทานอาหารอรอยก็ตายได

แมไมเจ็บไขไดปวยก็ตายได หรือแมเจ็บปวยทรมานนานหลายเดือน หลายป แตยังไมตายก็ได

เร่ืองของความตายตามท่ีทรงแสดงไว ช่ัวขณะจิตเดียว จะส้ัน และจะเล็กนอยแคไหน แลวใครจะรวูาเมือ่ไร เพราะฉะน้ัน

ถาคิดวากอนจะตายจะทำอยางไรดี ก็ควรทำต้ังแตขณะน้ีเลย เพราะอาจจะตายขณะตอไปก็ได แตไมมีใครสามารถ

ทำอะไรได เพราะเหตุวา ทกุคนอยากมีกศุลทุกวนั แตตองตามเหตุ เมือ่มีเหตขุองอกุศล อกุศลก็ตองเกิด แลวกไ็มตอง

คร่ำครวญวาทำยงัไง ๆ คร่ำครวญไปวาอกุศลมากเหลอืเกนิ เพราะเหตุวา ถารเูรือ่งเหตแุละผลแลว อยากจะมี อกุศลนอย

ก็ตองอบรมเจริญกุศลทุกประการโดยไมประมาท เพราะฉะน้ันถาเปนผูที่เกรงกลัวอบายภูมิ กลัวการเกิดในนรก

หรือเกิดเปนเปรต เปนสัตวดิรัจฉาน เปนอสุรกาย ก็ตองเปนผูที่ไมประมาทในการเจริญกุศล โดยเฉพาะ

ในการอบรมเจริญปญญา เพราะวาพระอริยบุคคลเทานั้นท่ีจะไมเกิดในอบายภูมิ แตถายังไมเปนพระอริยบุคคล

อกศุลกรรมท่ีม ีทีไ่ดกระทำแลว ไมใชเฉพาะแตในชาติน้ี อาจจะเปนในชาติไหน ๆ กไ็ดในอดีตแสนโกฏิกปั กย็งัทำให

เกดิในทุคติภมูไิด

แตเรื่องการท่ีจะทำอยางไรกอนตาย ไมมีใครทำไดจริง ๆ เหมือนในขณะน้ี ถาทำไดกอนตาย จะรอทำไมกอนตาย

ทำเสียเดี๋ยวน้ีเลย ใหจิตเปนกุศลเดี๋ยวน้ี ใหปญญาเกิดเดี๋ยวน้ี แทนที่จะตองรอไปทำกอนจะตาย แตธรรมทั้งหลาย

เปนอนัตตา อยาลืม ทำไมได แตสะสมเหตุ เจริญเหตทุีดี่ได


