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“...ขาราชการทุกฝาย มหีนาทีเ่หมอืนกันทีจ่ะตองต้ังใจขวนขวาย
ปฏบัิติงานดวยความฉลาด รอบคอบ ใหสำเรจ็ลุลวงตรงตามเปาหมาย
โดยไมชักชา และท่ีจะตองรวมกบัชาวไทยทุกคน ในอันทีจ่ะอมุชรัูกษา

ความดีในชาติใหยนืยงม่ันคง...”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานเน่ืองในโอกาสวันขาราชการพลเรือน

วันท่ี 1 เมษายน 2524
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สลค.สารฉบับน้ีมีมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญมากมายมานำเสนอ อาทิ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 การเรงรัดการดำเนินการ
ตามมาตรการเรงดวนเพ่ือฟนฟูวิกฤตการทองเที่ยว และมาตรการใหความชวยเหลือ ฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ

ขอแนะนำคอลัมนที่หางหายไปนาน สลค.สัญจร Update ซึ่งฉบับน้ีนำเสนอบรรยากาศการสัญจร ณ กระทรวงพาณิชย
และกระทรวงคมนาคม เรื่องเลาชาวอาลักษณ ยังคงนำเสนอเรื่องของความสัมพันธระหวางประเทศตามราชประเพณี นอกจากน้ี
ยังมี ทองตางแดน เสนอเรื่องทำเนียบรัฐบาลของตางประเทศเปนตอนจบ

ผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ไมควรพลาดคอลัมน CPLO Corner นำเสนอขอมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ ปคร.
และยังคงมีคอลัมน รูไวใชประโยชน ที่นำเสนอเร่ืองแนวทางปฏิบัติในการช้ีแจงตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
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* คัดลอกจาก t.g.i. Friday ปที่ 1 ฉบับที่ 31 วันที่ 12 กันยายน 2551

ทำเนยีบรฐับาล ของตางประเทศ*
(ตอนจบ)

ทอง
ตางแดน JK Polak

บางคร้ังเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ในอดีตกซ็อนตัวอยตูามสถานท่ี
สำคญั ๆ ของประเทศและถูกบนัทกึใหเปนประวัติศาสตรหนาหนึง่
ทีท่รงคุณคา เชน La Casa Rosada ทำเนียบในหนาประวตัศิาสตร
ของอารเจนตินา ทีท่ำใหมขุหนาของตัวอาคารไปปรากฏอยูบนปูม
ประวัติศาสตรโลกและโลดแลนอยูบนแผนฟลม

หากใครยังจำภาพยนตรเรื่อง Evita ที่ไดมาดอนนา
มารับบทบาทเปนสตรีหมายเลขหนึ่งของอารเจนตินา Eva Peron
นาจะจำฉากท่ี Evita ออกมายืนตรงมุขหนาอาคารท่ีกอสรางดวย
สถาปตยกรรมแบบอิตาเลียนสชีมพอูอนหลังหนึง่ได เบือ้งหนาคือ
ประชาชนจำนวนมากยืนเฝามองเธออยู อาคารหลังดังกลาวคือ
La Casa Rosada หรือตึกทำเนียบรัฐบาลอารเจนตินาน่ันเอง
ซึ่ ง เ คยมี โ อกาสต อน รับ บุคคลสำ คัญระ ดับ โลกมาแล ว
โดยเฉพาะตรงบริเวณมุขหนาซ่ึงหันหนาออกสูจัตุรัสไมวาจะเปน
พระสันตปาปา จอหน ปอลที่ 2 และสตรีหมายเลขหนึ่งของ
อารเจนตินา Eva Peron ที่ออกมาปรากฏตัวใหประชาชนเห็น
กอนท่ีจะเสียชีวิตลง หรือนักรองซูเปอรสตารมาดอนนาท่ีมายืน
รองเพลง “Don’t cry for me, Argentina” ในการถายทำภาพยนตร
เรือ่ง Evita

ทองตางแดนฉบับน้ีขอเสนอทำเนียบรัฐบาลของประเทศอารเจนตินาท่ีถูกจัดใหติดอันดับดานความแปลกและ
ทำเนียบรัฐบาลของประเทศโรมาเนียที่ติดอันดับดานงบประมาณการกอสราง

ทำเนียบติดอนัดับความแปลก

ความโดดเดนของทำเนียบรัฐบาลหลังน้ีไมใชความ
ใหญโต ความสวยงามหรือเกาแกโบราณแตอยางใด หากแต
เปนเร่ืองของสีอาคาร ยอนกลับไปในป 1873 ทำเนียบรัฐบาล
ถูกสรางขึ้นในชวงเวลาท่ีมีพรรคการเมืองอยู 2 ขั้วอำนาจ
พรรคหน่ึงใชสีแดงเปนสัญลักษณของพรรค สวนอีกพรรคเลือก
สีขาวเปนสีของพรรค จึงเกิดการถกเถียงกันขึ้นวาทำเนียบรัฐบาล
อันทรงเกียรติน้ีควรทาดวยสใีด สดุทายทัง้สองฝายก็ประนีประนอม
กันไดและไดขอสรุปวา ทำเนียบรัฐบาลอารเจนตินาควรทาดวย
สีชมพูออน อันเปนการตกลงคนละครึ่งทางระหวาง 2 พรรค
การเมือง แตอีกกระแสหนึ่งกลับเช่ือวาตึกทำเนียบหลังนี้ใช
เลือดวัวทา ซึ่งเปนวิธีปองกันไมใหความช้ืนในอากาศมาทำลาย
ความงามของตัวอาคารได นอกจากน้ี ภายในยังจดัเปนพิพธิภณัฑ
เก็บรวบรวมส่ิงของสำคัญระดับชาติเอาไว เชน สายสะพาย
เครื่องราชอิสริยาภรณและไมเทาซ่ึงประธานาธิบดีแตละคน
จะใชประดับในวันพิธีเขารับตำแหนง
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Palace of the Parliament Romania หากจะเรียกอาคาร
หลังนี้วา “ทำเนียบเจาบุญทุม” แหงโรมาเนียก็คงไมผิดอะไร
เพราะท่ีน่ีนำสิ่งของมีคามากมายมหาศาลมาใชในการกอสราง
จนไดรับการจดบันทกึในกินเนสส บุค ออฟ เวิลด เรคคอรดวา เปน
อาคารทีท่ำการรฐับาลหรือทำเนยีบรัฐบาลผนวกรวมกบัท่ีทำการ
รฐัสภาทีใ่หญโตท่ีสดุ

ตัวอาคารโดยรวมออกแบบในสไตลนีโอคลาสสิก ลักษณะ
คลายปรามิดสูงถงึ 12 ช้ัน บริเวณโถงกลางเปนสวนหน่ึงทีม่พีืน้ที่
มากทีส่ดุ (2,200 ตารางเมตร) อีกทัง้หลงัคายังเปดออกไดสามารถ
นำเฮลิคอปเตอรลงจอดไดสบาย ๆ นอกจากน้ี ภายในยังมี
หองตาง ๆ มากถงึ 1,100 หอง พรอมท่ีจอดรถใตดินอีก 2 ช้ัน

สำหรับ วัสดุกอสรางทุกชิ้นสามารถหาไดภายใน
ประเทศอันแสดงถึงความม่ังคัง่ของประเทศน้ี ไมวาจะเปนหนิออน
1 ลานคิวบิกเมตร คริสตัล 3,500 ตัน โคมระยาประดับเพดาน
480 ช้ิน โดยช้ินท่ีถือวาใหญโตอลังการที่สุดหนักถึง 3 ตัน และ

ทีท่ำการรฐับาลทีต่ดิอนัดับใชวัสดกุอสรางแพงลบิล่ิว

มีดวงไฟประดับทั้งหมด 7,000 ดวง ใชกระจก เหล็ก และ
ทองสัมฤทธิ์ในการทำประตู บานหนาตาง โคมระยาและเสา
รวมกันแลวประมาณ 700,000 ตัน ไมสำหรับปูพื้นปารเก และ
ไมแผนประกบฝาอีกประมาณ 900,000 คิวบิคเมตร รวมถึงไม
มคีาอ่ืน ๆ  อีกเชน วอลนัท, โอก, เชอรร่ี, เอลม และเมเปล ในสวนของ
การประดับตกแตงนั้น มีการใชพรมขนสัตวขนาด 200,000
ตารางเมตร น้ำหนักรวม 14 ตัน ซึ่งในการทอตองเคลื่อนยาย
เครื่องมาทอกันภายในอาคารเลยทีเดียว รวมไปถึงผากำมะหยี่
และผามานปกลายและดิ้นเงินด้ินทอง จากความงดงามเหลาน้ี
ถือวาเปนขาวดีไมนอยที่ทางโรมาเนียไดเปดใหประชาชนเขาชม
ความงดงามวจิติรตระการตาน้ีได แตกต็องแลกกบัมาตรการรักษา
ความปลอดภัยที่เขมไมแพสนามบินทีเดียว ซึ่งคงตองเขาใจและ
เหน็ใจเจาของสถานทีท่ีไ่มตองการใหของมคีามรีาคามหาศาลขนาดน้ี
ตองมาสูญหายไป แตก็คุมคาที่ไดไปเห็นมากับตาวายังมีทำเนียบ
ที่หรูหราอลังการปานสรวงสวรรคอยูจริง
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เร่ืองเลา
ชาวอาลักษณ อาลักษณหญิง

ตามราชประเพณี (ตอ)

ความสัมพันธระหวางประเทศ

เมื่ อตอน ท่ีแล ว ได กล าว ถึ งนโยบาย รัฐบาลด าน
ตางประเทศและเคร่ืองมือสนับสนุนในการดำเนินนโยบาย
ตางประเทศพอสังเขป เพื่อใหเชื่อมโยงกับผูมีบทบาทสำคัญ
ในความสัมพันธระหวางประเทศท่ีจะชวยขับเคล่ือนนโยบาย
ดังกลาวไปสูเปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลที่เกี่ยวของกับ
ภารกิจหนาที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังจะไดกลาว
ในรายละเอียดตอไป

ผูมีบทบาทที่สำคัญในความสัมพันธระหวางประเทศท่ี
จะกลาวตอไปน้ี ไดแก รัฐ (State) ทตู (Diplomat) และกงสุล (Consul)

1. รฐั
รัฐเปนแนวคิดที่เริ่มใชต้ังแตสมัยกลางหรือสมัย

ศักดินา (Feudalism) ในทวีปยุโรป ในสมัยนั้นรัฐมีความหมาย
เฉพาะชุมชนการเมอืงทีแ่ยกตวัออกมาเปนอิสระจากระบบศักดนิา
โดยมีกษัตริยหรือเจาผูครองนครเปนผูปกครอง1 ในวงการ
รัฐศาสตร รัฐ หมายถึง ชุมชนทางการเมือง (Political Community)
ที่มีประชาชนอาศัยอยู ในเขตท่ีมีการปกครองของตนเปน
ระเบียบเรียบรอยโดยไมขึ้นแกใคร2 ตามอนุสัญญามอนเตวิเดโอ
วาดวยสิทธิและหนาที่ของรัฐ ค.ศ. 1993 มาตรา 1 กำหนดให
รัฐมีองคประกอบคือ (1) ประชากรท่ีอยูรวมกันอยางถาวร (2)
ดินแดนท่ีถกูกำหนดไวอยางชัดเจน (3) รัฐบาล และ (4) ความ
สามารถที่จะสถาปนาความสัมพันธกับตางรัฐได3 ซึ่งหากขาด
องคประกอบใดองคประกอบหน่ึงไป ยอมไมถือวาเปนรัฐในระบบ
ความสัมพันธระหวางประเทศ

นอกจากน้ี J.P. Nettl ไดอธิบายแนวคิดเก่ียวกับ
“รัฐ” ในฐานะที่เปนองคกรในความสัมพันธระหวางประเทศวา

การท่ีรัฐมีอิสระในการดำเนินกิจการตาง ๆ กับรัฐอ่ืน ๆ หากรัฐ
มีอิสระในการดำเนินกิจการระหวางประเทศ ก็จะมีความเปนรัฐ
(stateness) สูง แนวคิดน้ีสามารถวิเคราะหลักษณะสองดาน
ของรฐัคอื ดานหน่ึง รัฐเปนหนวยอำนาจอธิปไตยในความสมัพนัธ
กับสภาพแวดลอมภายในสังคม (intrasocial) กับอีกดานหน่ึง
รัฐเปนหนวยหน่ึงในความสัมพันธกับสภาพแวดลอมภายนอก
สังคม (extrasocial)4 ตามกฎหมายระหวางประเทศ “รัฐ” เปน
องคกรสงัคมทางการเมอืง (organized political society) ทีต้ั่งขึน้
อยางถาวร ประกอบดวยพลเมืองท่ีอาศัยอยูในอาณาเขตท่ี
แนนอน (fixed territory) มอีำนาจอธิปไตย (sovereignty) ในการ
ปกครองอิสระโดยปราศจากความควบคุมของของรัฐอื่นภายใน
เขตตนน้ัน

2. ทูต
ทูตและความสัมพันธทางการทูตมีมาแตโบราณ

การมทีตูประจำประเทศตาง ๆ เริม่มใีนศตวรรษท่ี 13 โดยรัฐใน
อิตาลีและนครเวนิซไดเริ่มขึ้นกอนโดยการแตงต้ังผูแทนของตน
ใหไปประจำในนครหลวงของอกีฝายหน่ึง ตอมาในศตวรรษท่ี 15
รัฐเหลาน้ีจึงเริ่มแตงต้ังทูตของตนไปประจำท่ีสเปน เยอรมนี
ฝร่ังเศส และอังกฤษ หลังศตวรรษท่ี 17 การมีทูตประจำไดถือ
ปฏิ บั ติกันทั่ ว ไปจนถึงป จ จุ บันไดมีการ ต้ั งคณะทูตานุทูต
(Diplomatic Corps) ไปประจำเมอืงหลวงของประเทศตาง ๆ และ
มีการแตงต้ังเอกอัครราชทูต (Ambassador) คือ ทูตอันดับหน่ึง
หรือหัวหนาคณะผูแทนซ่ึงประมุขของรัฐแตงตั้งไปประจำยัง
สำนักของประมุขของรัฐอีกรัฐหนึ่ง เพื่อใหเปนตัวแทนในการ
เจรจากจิการตาง ๆ และดูแลผลประโยชนคนในชาติของตนในรัฐ

1 Field, 1951, 18 อางถงึใน ศโิรฒม ภาคสุวรรณ, ทฤษฎแีละพฤติกรรมในความสัมพันธระหวางประเทศ, (กรงุเทพฯ : ภาควชิาความสมัพนัธระหวาง
ประเทศ และการเมืองระหวางประเทศ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2525), 63.

2 Garner, 1928, อางถงึใน ศโิรฒม ภาคสวุรรณ, ทฤษฎแีละพฤติกรรมในความสัมพันธระหวางประเทศ, 63.
3 The Montevideo Convention on the Rights and Duties of State, Signed at Montevideo December 26, 1933; Entered into force December 26,
1934; Article 8 reaffirmed by Protocol December 23, 1936. Article 1: The state as a person of international law should possess the following
qualifications: a ) a permanent population; b ) a defined territory; c ) government; and d) capacity to enter into relations with the other states.

4 J.P.Nettl ในบทความ “ State as Conceptual Variable,” World Politics, Vol. 20, No. 4, 1968 (July), อางถงึใน ชัยอนันต สมทุวณชิ, รฐั, พิมพคร้ังที่ 3
(กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535), 25-27
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น้ัน ๆ หรอืเจริญสันถวไมตรีเปนทางราชการ คำทีใ่ชเปนทางการ
สำหรับเอกอัครราชทูต คอื “เอกอัครราชทูตวิสามัญผมูอีำนาจเต็ม”
มาจากคำภาษาอังกฤษวา “Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary”

(1) บทบาทหนาทีข่องทตู
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธ

ทางการทตู พ.ศ. 2504 ขอ 3 กำหนดหนาท่ีของคณะผแูทนทาง
การทูต5 ดังนี้

 เปนตัวแทนรัฐผูสง6 ในรัฐผูรับ7

 คุมครองผลประโยชนของรัฐผูสงในรัฐ
ผูรับภายในขีดจำกัดที่กฎหมายระหวางประเทศไดอนุญาตให

 เจรจากับรัฐบาลของรัฐผูรับ
 สืบเสาะใหแนดวยวิถีทางทั้งมวลอันชอบ

ดวยกฎหมาย ถึงสภาวะและพัฒนาการในรัฐผูรับ และรายงาน
ไปยังรัฐบาลของรัฐผูสง

 สงเสริมความสัมพันธฉันมิตรระหวางรัฐ
ผูสงกับรัฐผูรับและพัฒนาความสัมพันธทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม
และวิทยาศาสตรของรัฐผูสงและรัฐผูรับ

(2) การแบงลำดับชั้นของทูต
อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธ

ทางการทตู พ.ศ. 2504 ขอ 14 กำหนดชัน้ของหวัหนาคณะผแูทน
ทางการทูต (บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากรัฐผูสงใหมีหนาที่
กระทำการในฐานะนัน้) เปน 3 ช้ัน ดังนี้

 ช้ันเอกอัครราชทูต (Ambassadors) หรือ
เอกอัครสมณทูต (Nuncios) ซึ่งแตงต้ังไปยังประมุขของรัฐและ
หัวหนาคณะผูแทนอ่ืนที่มีช้ันเทากัน

 ช้ันรัฐทตู (Envoys) อัครราชทูต (Ministers)
และอัครสมณทูต (Internuncios) ซึ่งแตงต้ังไปยังประมุขของรัฐ

 ช้ันอุปทตู (Charg s d’Affaires) ซึง่แตงตัง้
ไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

(3) การแตงตั้งทูต
ประเทศที่มีการปกครองแบบสาธารณรัฐ

ผูแทนทางการทูตไดรับแตงต้ังโดยประธานาธิบดีของรัฐภายใต
ความยินยอมเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรหรือสภาสูง สวน
ประเทศท่ีมีประมุขเปนกษัตริยหรือราชินี พระมหากษัตริยหรือ
พระราชินีเปนผูมีพระราชอำนาจท่ีจะแตงตั้งทูต ถาเปนกษัตริย
หรือราชินีที่อยูภายใตรัฐธรรมนูญ ตองมีนายกรัฐมนตรีลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการ ทั้งนี้ การแตงตั้งทูตอาจกระทำได
2 แบบ คือ การแตงต้ังทูตคนหน่ึงไปประจำรัฐอ่ืนหน่ึงรัฐหรือ

มากกวาหน่ึงรัฐ และรัฐสองรัฐหรือมากกวาอาจแตงตั้งทูต
คนเดียวกันไปยังรัฐอื่นก็ได

การเขารับตำแหนงหัวหนาคณะผูแทนทาง
การทตู ในการแตงต้ังทตูไปประจำในรัฐใด กำหนดใหรัฐผสูงขอรับ
ความเหน็ชอบ (Agr ment) จากรฐัผรัูบกอน เมือ่ไดรับความเหน็ชอบ
จากรฐัผรัูบแลว ประเทศผสูงจะดำเนนิการแตงตัง้ตามแบบพิธขีอง
แตละประเทศ เมื่อประกาศแตงตั้งแลว บุคคลผูน้ันไดช่ือวาเปน
Ambassador - designate8 รัฐบาลจะมอบสาสนตราต้ัง (Letter of
credential) ลงนามโดยประมุขของรัฐ เพือ่นำไปยืน่ตอประมุขของ
ประเทศผรัูบ โดยนำสาสนถอน (Letter of recall) ทตูคนกอนไปดวย

(4) การสิน้สดุหนาทีข่องผแูทนทางการทตู
หนาที่ของผูแทนทางการทูตสิ้นสุดลงดวย

กรณีดังตอไปน้ี
 เมื่อทูตไดรับแจงจากรัฐของตนวา หนาที่

ของตนสิ้นสุดลงแลว
 เมือ่รัฐผรัูบแจงตอรัฐผสูงวา ตนไมยอมรับ

ทตูผน้ัูนเพราะเปนบุคคลไมพงึปรารถนา (persona non grata)9

เชน กรณีทูตทำผิดกฎหมายหรือขอบังคับทางศาสนาในประเทศ
ที่พำนักอยู จนรัฐบาลของประเทศน้ันไมยอมรับและตองให
เดินทางออกนอกประเทศ หรืออาจเปนกรณีการโตตอบทาง
การเมืองระหวางรัฐผูรับกับรัฐผูสง โดยท่ีมิไดมีการกระทำผิด
กฎหมายหรือกระทำผิดทางศาสนาของรัฐผูรับแตอยางใด

 เมื่อมีการประกาศสงคราม
 เมื่อมีการตัดความสัมพันธทางการทูต

ระหวางกัน
 เมื่อมีการมรณกรรมของหัวหนาคณะทูต

(อานตอฉบับหนา)

5 Vienna Convention on Diplomatic Relations DONE at Vienna, this eighteen day of April, one thousand nine hundred and sixty-one : Article 3.
6 ประเทศท่ีขอแตงตัง้ (The sending State)
7 ประเทศท่ีไดรับแตงตัง้ใหไปประจำ (The receiving State)
8 บุคคลทีไ่ดรับแตงตัง้เปนเอกอัครราชทูต แตยงัมไิดยืน่สาสนตอ
9 Vienna Convention on Diplomatic Relations : Article 9.
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หางหายกันไปนาน คราวน้ีกลับมาอีกคร้ังกับโครงการดี ๆ
ที่หลายสวนราชการเรียกรองกันมามากกับโครงการ

สำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีสญัจร หรอืท่ีเรยีกกนัยอ ๆ วา “สลค.สญัจร””
ขอใหรายละเอียดคราว ๆ เกี่ยวกับโครงการ สลค.สัญจร

ใหแกผูที่ยังไมรูจักโครงการสักเล็กนอย

สลค.สญัจร Update ฉบับน้ีจงึไดนำบรรยากาศการดำเนินโครงการ สลค.สญัจร ทีก่ระทรวงพาณชิยเมือ่วนัศุกรที ่5 มถุินายน
2552 และกระทรวงคมนาคมเมือ่วนัศกุรที ่19 มถุินายน 2552 มาเผยแพร

กระทรวงพาณิชย

วัน วันศุกรที ่5 มถินุายน 2552
เวลา 9.00-12.00 น.
สถานที่ หองประชุม 30314 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
ผเูขารวม นำโดยนางปราณี ภาษีผล หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงพาณิชย และบุคลากรจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

สำนักนโยบายเศรษฐกิจการพาณิชย กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กรมการคาตางประเทศ กรมทรัพยสินทางปญญา
กรมการคาภายใน กรมสงเสริมการสงออก กรมพัฒนาธุรกิจการคา และสำนักงานรัฐมนตรีจำนวน 25 คน

ทมี สลค. นำโดยนายวชัิย วิทวสัการเวช รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และคณะเจาหนาทีร่วม 14 คน

คณะเจาหนาท่ีจาก สลค. รวมช้ีแจงและซักซอมความเขาใจเก่ียวกบักระบวนการ
นำเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีใหแกบุคลากรกระทรวงพาณิชย

นางปราณี ภาษผีล หวัหนาผตูรวจราชการ
กระทรวงพาณิชยใหการตอนรับคณะเจาหนาที่

จาก สลค. และรวมรับฟงการบรรยาย


Update

วัตถุประสงค เพื่อสรางความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการนำเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเร่ืองและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ใหแก
สวนราชการ ซึ่งคณะเจาหนาที่จาก สลค. จะไปพบปะเพ่ือซักซอมความเขาใจ และรับฟงขอเสนอแนะจากเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
ในการจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีของสวนราชการโดยตรง
สญัจรครัง้แรก ทีก่ระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมือ่วันที ่27 มกราคม 2549
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการ ไดทีน่ายอธินพ ปญจภกัด ีสำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ี โทร. 02-280-9000
ตอ 322
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กระทรวงคมนาคม

วัน วันศุกรที ่19 มถินุายน 2552
เวลา 9.30-12.00 น.
สถานที่ หองประชุมช้ัน 3 อาคารสโมสรและหอประชุม

กระทรวงคมนาคม
ผเูขารวม นำโดยนายถวัลยรัฐ  ออนศิระ รองปลัดกระทรวงคมนาคม

และผปูระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และบุคลากรจาก
หนวยงานในสังกดักระทรวงคมนาคมรวมจำนวน 170 คน

ทมี สลค. นำโดยนายสุชาติ  วิภาสธวัช
ผูอำนวยการสำนักวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
และคณะเจาหนาทีร่วม 9 คน

บุคลากรกระทรวงพาณิชยจากหนวยงานตาง ๆ เขารวมรับฟงการบรรยาย และซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี

นายถวัลยรัฐ  ออนศิระ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ใหการตอนรับ
คณะเจาหนาที่จาก สลค. และรวมรับฟงการบรรยาย

บุคลากรกระทรวงคมนาคมจากหนวยงานตาง ๆ เขารวมรับฟงการบรรยาย และซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
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เร่ืองประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาที่สำคัญ

พระราชกฤษฎกีา
เรื่อง พระราชกฤษฎกีาเรยีกประชุมสมยัวิสามญัแหงรฐัสภา พ.ศ. 2552

เรยีกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญต้ังแตวันที่ 15 มถินุายน พ.ศ. 2552
เลม 126 ตอนท่ี 35 ก วันที ่1 มถินุายน 2552 หนา 4

เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุม คาใชจาย และประโยชนตอบแทนอ่ืนในการดำเนินงานของประธานสภา
รองประธานสภา สมาชกิสภาพฒันาการเมอืง กรรมการสรรหา และกรรมการ ในสภาพฒันาการเมอืง พ.ศ. 2552
กำหนดเบ้ียประชุม คาใชจาย และประโยชนตอบแทนอ่ืนในการดำเนินงานของประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา

พัฒนาการเมือง กรรมการสรรหา และกรรมการ ในสภาพัฒนาการเมือง
เลม 126 ตอนท่ี 36 ก วันที ่4 มถินุายน 2552 หนา 1

เรื่อง พระราชกฤษฎกีากำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกจิการพลังงานทีไ่ดรบัการยกเวนไมตองขอรบัใบอนุญาต
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552
กำหนดประเภทขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานท่ีไดรับการยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน

เลม 126 ตอนท่ี 36 ก วันที ่4 มถินุายน 2552 หนา 6

เรื่อง พระราชกฤษฎกีาควบคุมการสงออกไปนอกราชอาณาจกัรซ่ึงอาวธุยุทธภัณฑและสิง่ทีใ่ชในการสงคราม (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2552
ปรับปรุงบัญชีทายพระราชกฤษฎีกาควบคุมการสงออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงอาวุธยุทธภัณฑและส่ิงที่ใชในการสงคราม

พ.ศ. 2535 เพือ่ใหการควบคุมการสงออกอาวุธยทุธภณัฑและส่ิงทีใ่ชในการสงคราม โดยเฉพาะอยางย่ิงอาวุธทีม่อีานุภาพทำลายลางสูง
เปนไปในแนวทางเดียวกัน และเปนไปตามมาตรฐานของอนุสัญญาระหวางประเทศ

เลม 126 ตอนท่ี 38 ก วันที ่11 มถินุายน 2552 หนา 1

เรื่อง พระราชกฤษฎกีากำหนดอตัราเงนินำสงเขากองทนุคมุครองเงนิฝาก พ.ศ. 2552
กำหนดใหสถาบันการเงินนำสงเงินเขากองทุนคุมครองเงินฝากในอัตรารอยละ 0.4 ตอปของยอดเงินฝากถัวเฉล่ียของบัญชี

ทีไ่ดรับการคมุครอง ทัง้น้ี ต้ังแตวันที ่11 สงิหาคม พ.ศ. 2551
เลม 126 ตอนท่ี 39 ก วันที ่15 มถินุายน 2552 หนา 4

เรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงนิฝากท่ีไดรบัการคมุครองเพ่ิมขึน้ พ.ศ. 2552
เพิ่มจำนวนเงินฝากที่ไดรับการคุมครองในปที่ 2 และปที่ 3 เต็มตามจำนวนเงินที่ปรากฏในบัญชีเงินฝากของผูฝากเงิน

และในปที ่4 เปนจำนวนเงนิไมเกนิ 50 ลานบาท
เลม 126 ตอนท่ี 39 ก วันที ่15 มถินุายน 2552 หนา 7

กฎกระทรวง
เรื่อง กฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนยีมรายปใหแกผปูระกอบกจิการโรงงาน พ.ศ. 2552

ใหยกเวนคาธรรมเนียมรายปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ทีถ่งึกำหนดเรยีกเกบ็ในวันที ่ 1 มถินุายน พ.ศ. 2552
ถงึวันที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 แกผปูระกอบกิจการโรงงานจำพวกที ่2 และจำพวกที ่3 ทกุขนาด

เลม 126 ตอนท่ี 39 ก วันที ่26 พฤษภาคม 2552 หนา 21
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เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดานความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงานเกีย่วกับเคร่ืองจกัร ปนจัน่ และหมอน้ำ พ.ศ. 2552
กำหนดมาตรฐานใหนายจางดำเนินการในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการทำงานเพื่อความปลอดภัยของลูกจางที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปนจ่ัน และหมอน้ำ
เลม 126 ตอนท่ี 38 ก วันที ่11 มถินุายน 2552 หนา 4

เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและอัตราการไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานเฉพาะผูประกันตนท่ีถูกเลิกจาง
ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552
กำหนดใหลูกจางซ่ึงเปนผูประกันตนท่ีมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานตามมาตรา 78 เพราะเหตุถูกเลิกจาง

ในชวงวิกฤตเศรษฐกจิ ต้ังแตวันที ่1 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ถงึวันที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 มสีทิธไิดรับเงนิทดแทนในกรณีวางงาน
ในอัตรารอยละ 50 ของคาจางรายวัน โดยใหไดรับคร้ังละไมเกนิ 240 วัน

เลม 126 ตอนท่ี 39 ก วันที ่15 มถินุายน 2552 หนา 12

เรื่อง กฎกระทรวงวาดวยส่ิงของตองหามนำเขามาในสถานทีกั่กขงั พ.ศ. 2552
กำหนดใหน้ำมนัเช้ือเพลิง ของเนาเสียหรือของมีพษิตอรางกาย คอมพิวเตอร โทรศัพทหรอืเคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิด หรอืวัตถุ

เอกสาร หรอืส่ิงพมิพทีอ่าจกอใหเกดิความไมสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี เปนส่ิงของตองหามนำเขามาในสถานท่ีกกัขงั เพือ่ปองกนั
มิใหผูตองกักขังนำมาใชในการกระทำความผิดภายในสถานท่ีกักขัง และเพ่ือยกเวนใหสิ่งของดังกลาวสามารถมีไวในสถานท่ีกักขัง
เพ่ือใชในราชการได

เลม 126 ตอนท่ี 39 ก วันที ่15 มถินุายน 2552 หนา 15

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ระเบียบสำนกันายกรัฐมนตรี วาดวยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสนิคาและบริการของประเทศ พ.ศ. 2552

วางหลักเกณฑเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการขนสงสินคาและบริการของประเทศ

เลม 126 ตอนพิเศษ 73 ง วันที ่22 พฤษภาคม 2552 หนา 1

ประกาศ
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดขอบเขตการใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา

ประจำปการศึกษา 2552
นักเรยีน นักศกึษา ทีม่สีทิธกิยูมืเงนิตามพระราชบัญญัติกองทนุเงินใหกยูมืเพือ่การศึกษา พ.ศ. 2541 ตองเปนผทูีม่คีณุสมบัติ

ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการเปนผูขาดแคลนทุนทรัพยและคุณสมบัติ
ของผูกูยืมเงิน และเปนผูที่ศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
(อนุปริญญา ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมท้ังการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง อนุปริญญา
ปริญญาตรี) โดยใหกูยืมได ไมเกินขอบเขตของแตละรายการท่ีกำหนดไว

เลม 126 ตอนพิเศษ 86 ง วันที ่19 มถินุายน 2552 หนา 78

คำวินิจฉยั
เรื่อง คำวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญ

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที ่1/2552 เรือ่ง ศาลฎีกาสงคำโตแยงของนายชัย เชษฐสมบติั จำเลยที ่2 ในคดีแพง
หมายเลขดำที ่ 639/2547 หมายเลขแดงที ่ 1133/2547 ของศาลจังหวดัอุบลราชธานี เพือ่ขอใหศาลรัฐธรรมนญูพจิารณาวินิจฉยัวา
ประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความแพง มาตรา 234 และมาตรา 236 วรรคหน่ึง ขดัหรอืแยงตอรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย
พทุธศกัราช 2540 มาตรา 2 มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 233 และมาตรา 272 หรอืไม

เลม 126 ตอนท่ี 34 ก วันที ่29 พฤษภาคม 2552 หนา 1
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องค
ความรู

รปูแบบของคณะรฐัมนตรี*

* สรุปรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาเชิงเปรียบเทียบองคประกอบและกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ต้ังแตรัฐบาลนายธานินทร กรยัวิเชยีร ถงึรฐับาลพลเอก สรุยุทธ จลุานนท. สำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี, 2551

1 อรรฆย ฟองสมุทร, “ระบบคณะรัฐมนตรีไทย” (วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2532), หนา 114-122.

องคความรูฉบับเดือนกรกฎาคมนี้ยั ง เปนเ น้ือหา
รายงานการศึกษาวิจัย เ ร่ือง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
องคประกอบและกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ต้ังแตรัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียร ถึงรัฐบาลพลเอก สุรยุทธ
จุลานนท ที่ไดนำมาเผยแพรผานคอลัมนน้ีอยางตอเน่ือง ฉบับน้ี
จะนำเสนอเร่ือง รปูแบบของคณะรัฐมนตรี ซึง่มอีย ู3 ลักษณะ คอื

1. คณะรัฐมนตรีภายใตกระแสระบอบราชการ
อำนาจนิยม

2. คณะรัฐมนตรีในกระแสประชาธิปไตยเอกชนนิยม
และ

3. คณะรัฐมนตรีในระบอบก่ึงประชาธิปไตย
อรรฆย ฟองสมุทร ไดศกึษาวิวัฒนาการของคณะรัฐมนตรี

ไทยในระบบรัฐสภา สามารถแยกไดตามบริบททางการเมือง
3 ลักษณะ คอื1 (1) คณะรัฐมนตรีภายใตกระแสระบอบราชการ

อำนาจนิยม (2) คณะรัฐมนตรีในกระแสประชาธิปไตยเอกชน
นิยม และ (3) คณะรัฐมนตรีในระบอบก่ึงประชาธิปไตย

1. คณะรัฐมนตรีภายใตกระแสระบอบราชการ
อำนาจนยิม

คณะรัฐมนตรีภายใตกระแสระบอบราชการ
อำนาจนิยม สาระสำคัญคือ การที่ขาราชการประจำไดเขามามี
อิทธิพลครอบงำระบบการเมืองโดยวิถีทางตาง ๆ เชน

1.1 ขาราชการท้ังทหารและพลเรือน ไดเขามา
ดำรงตำแหนงรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี

1.2 ขาราชการไดเปนกลุมที่ใหการสนับสนุนเปน
ฐานอำนาจค้ำจุนรัฐบาล ดังที่เรียกวา “พรรคขาราชการ” เปน
ฐานสนับสนุนคณะรัฐมนตรี

1.3 ขาราชการเปนฐานของพรรคการเมืองที่
สนับสนุนรัฐบาล



 ⌫  ⌫   12

1.4 องคกรบริหาร กลไกอำนาจรัฐ หรือองคกร
ราชการตาง ๆ น้ัน เปนกลไกในการปฏบัิติงานของคณะรัฐมนตรี
โดยเฉพาะคณะรัฐมนตรีที่มาจากการสนับสนุนของฝายกระแส
ราชการน้ัน ก็จะสามารถใชกลไกราชการทัดทานอำนาจของ
ฝายนอกระบบราชการท่ีทรงพลังย่ิง วิธีการสำคัญที่ฝายกระแส
ราชการอำนาจนิยมใช ไดแก การใชระเบียบการปกครอง คือ
รัฐธรรมนูญกำหนดใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทแตงต้ัง
เชน ในสมัยแรก ๆ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทแตงต้ัง
มีจำนวนและอำนาจหนาที่เทากับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ประเภทเลือกตั้ง (ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว 2475
และรัฐธรรมนูญฉบับวันที่ 10 ธันวาคม 2475 เปนตน) และ
ในสมัยตอมาไดกำหนดใหมีสภาที่สอง เชน วุฒิสภา หรือสภา
ปฏิรูปการปกครองแผนดิน หรือสภานโยบายแหงชาติ ฯลฯ

ซึ่งสภาที่ไมไดมาจากการเลือกตั้งเหลาน้ีแสดงออกถึงการเปน
สภาพ่ีเลี้ยงคอยทัดทานอำนาจของสภาท่ีมาจากการเลือกต้ัง
หรือเปนสภาของผูกุมอำนาจซึ่งโดยมากมีสมาชิกเปนขาราชการ
ประจำ การมีสภาที่มาจากการเลือกต้ังเชนน้ี แมวาจะเปนการ
พยายามสรางเสถียรภาพใหแกรัฐบาล แตในสังคมการเมือง
ไทย การมีสภาที่มาจากการแตงตั้งน้ัน อีกความหมายหน่ึงก็คือ
การเปดชองทางใหขาราชการสามารถเขามามบีทบาทในการตอสู
ในสภา และการท่ีสมาชิกที่มาจากการแตงตั้งมีอำนาจทัดเทียม
กับสมาชิกประเภทเลือกต้ัง ก็ยิ่งเปนการเปดโอกาสใหกระแส
อำนาจระบอบราชการสามารถแผ อิทธิพลเขาไปครอบงำ
กระบวนการรัฐสภาไดมากยิ่งขึ้น และกระแสอำนาจระบอบ
ราชการน้ีก็จะกลายเปนปจจัยเสริมอำนาจใหแกฝายบริหาร

คณะรัฐมนตรีภายใตกระแสระบอบราชการอำนาจ
นิยมน้ี แมวาสาระสำคัญจะไดแกการท่ีขาราชการประจำไดเขามา
มีอิทธิพลครอบงำระบบการเมืองอยางเต็มรูปแบบ แตลักษณะ
ของการบริหารงาน การตัดสินใจและการใชอำนาจน้ัน มีความ
แตกตางกันไป โดยเกณฑในการพิจารณาน้ันอาจพิจารณาจาก
ระดับของการรวบอำนาจของกระแสระบอบราชการ ซึ่งมีระดับ
ความเขมขนในการใชอำนาจแตกตางกัน โดยอาจแบงไดดังนี้

1. การใชระบบราชการรวบอำนาจไวที่ตัวผูนำหรือ
นายกรัฐมนตรีอยางเขมงวด ไดแก คณะรัฐมนตรีในสมัยของ

จอมพล สฤษดิ ์ธนะรัชต ซึง่พยายามรวบรวมอำนาจตัดสนิใจและ
ใหอำนาจพิเศษแกนายกรัฐมนตรี ทำใหนายกรัฐมนตรีไมได
มีฐานะเปนเพียง First Minister เทาน้ัน แตกลายเปน Chief
Executive ที่มีอำนาจและบทบาทมากกวาคณะรัฐมนตรี
พรอมกันน้ัน ในแงของความสัมพันธที่คณะรัฐมนตรีมีตอสถาบัน
นิติบัญญัติก็ไดใชวิธีการแตงตั้งสภาขึ้นมาเพ่ือทำหนาที่แตงต้ัง
พวกตนใหเปนรัฐมนตรีอีกตอหน่ึง พรอมกับที่สภาน้ียังมีหนาที่
คอยสนับสนุนนโยบายและการตัดสินใจของรัฐบาลเทาน้ัน
รูปแบบน้ีทำใหอำนาจบารมขีองนายกรัฐมนตรโีดดเดนกวาคณะรัฐมนตรี
ทั้งคณะ อีกทั้งนายกรัฐมนตรียังสามารถใชกลไกองคกรราชการ
ในทิศทางที่สามารถสรางความชอบธรรมและเพ่ิมพูนอำนาจ
แกตนไดเปนอยางดี

2. ระบบคณะรัฐมนตรีโดยระบบราชการท่ีเปด
โอกาสใหพลังนอกระบบราชการมีสวนทางการเมืองดวยใน
ระดับหน่ึง ในรูปแบบน้ี ระบบราชการไมสามารถที่จะกุมอำนาจ
ไวแตเพียงลำพังได เนื่องจากพลังในภาคอื่น ๆ ไดเติบโตข้ึนมา
แขงขนั ดังน้ันในรูปแบบน้ี คณะรัฐมนตรีจะมีองคประกอบท่ีมาจาก

จอมพล สฤษดิ ์ธนะรัชต*

*ภาพจิตรกรรมสีน้ำมนั นายกรัฐมนตรีไทย จากหองประชุมคณะรัฐมนตรี
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ภาคนอกระบบราชการดวย อาทิ ตัวแทนจากพรรคการเมือง
อันหมายถึงวาในระบบน้ีไดจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรดวย แมวาการจัดการเลือกตั้งนี้จะเปนเพียงการทำเพื่อ
สกดัความชอบธรรมใหแกผกูมุอำนาจซ่ึงเปนขาราชการก็ตาม เชน

คณะรัฐมนตรีสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม และในสมัยจอมพล
ถนอม กิตติขจร กอนที่จะทำการปฏิวัติตัวเอง ระบบน้ีแมวาจะมี
พรรคการเมืองและการเลือกต้ัง แตก็ไดใหมีสภาที่มาจากการ
แตงต้ังไปพรอมกันดวย ดังน้ันสภาท่ีมาจากการเลือกต้ังจึง
เปนเพียง “ตรายาง” แหงความชอบธรรมของฝายราชการเทาน้ัน

3. ระบบคณะรัฐมนตรีโดยคณะปฏิวัต ิการใชอำนาจ
อีกระดับหน่ึงของกระแสระบอบราชการ ไดแก การจัดใหมรัีฐบาล
พลเรือน หรือคณะรัฐมนตรีโดยรัฐบาลพลเรือน แตอำนาจท่ี
แทจริงอยูที่คณะปฏิวัติ ในรูปแบบน้ีหัวหนาคณะปฏิวัติจะไมเปน
นายกรัฐมนตรีเอง แตจะจัดต้ังคณะรัฐมนตรีที่มีนายกรัฐมนตรี
พลเรือนข้ึน แตอยางไรก็ตาม การดำเนนินโยบายก็คงเปนไปตาม
เจตนารมณของคณะปฏิวัติ โดยการต้ัง “สภา” อันประกอบดวย
สมาชิกคณะปฏิวัติขึน้มา เชน ในสมัยของพลเรือเอก สงดั ชลออยู

ก็ไดจัดต้ังสภานโยบายแหงชาติ หรือสภาปฏิรูปการปกครอง
แผนดินขึ้นควบคุมคณะรัฐบาลพลเรือน เชนเดียวกับรัฐบาล
นายพจน สารสิน หรือนายควง อภัยวงศ ก็เปนรัฐบาลพลเรือน
ที่ ต้ังขึ้นเพื่อกันขอครหาตอคณะปฏิวัติซึ่งไมมีอำนาจในการ
บริหารเต็มรูปแบบ และหากรัฐบาลพลเรือนน้ี ดำเนินนโยบาย
ที่ขัดตอความประสงคของคณะปฏิวัติ หรือพยายามดำเนินการ
ที่เปนอิสระ ก็มักถูกเรียกอำนาจคืนโดยการยึดอำนาจหรือการ
ขูบังคับใหลาออก เชน รัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียร ที่ถูกยึด
อำนาจคนืสคูณะของพลเรอืเอก สงดั ชลออย ูเปนตน ดังนัน้ ระบบ
คณะรัฐมนตรีที่อิงอำนาจคณะปฏิวัติเชนน้ี จึงเปนคณะรัฐมนตรี
ของคณะปฏิวัติน่ันเอง

รูปแบบหรือรูปการตาง ๆ ที่กระแสระบอบราชการ
ไดเปนพลังหลักที่ครอบงำกลไกการเมืองระดับสูงของไทยคือ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งรัฐสภาเชนน้ี ไดเปนรากเหงาอันทำให
ภารกิจของคณะรัฐมนตรีตองเกีย่วพันอยกูบัการจัดการการบริหาร
ที่เกี่ยวกับระบบราชการอยางตอเน่ืองเร่ือยมา ซึ่งเมื่อภารกิจ
ของรัฐไดเพิ่มมิติตาง ๆ มากขึ้นก็สงผลใหคณะรัฐมนตรีขาด
จุดเนนในการเปนองคกรตัดสินใจในเชิงนโยบายตามหลักการ
ของฝายบริหารในแนวคิดประชาธิปไตย

ฉบับหนาติดตามอาน “รูปแบบของคณะรัฐมนตรี”
ในลักษณะอ่ืนตอไป

จอมพล ป. พบูิลสงคราม*

*ภาพจิตรกรรมสีน้ำมนั นายกรัฐมนตรีไทย จากหองประชุมคณะรัฐมนตรี
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CPLO
Corner

>> คณะรัฐมนตรีไดมมีตเิมือ่วันที ่26 พฤษภาคม 2552 รับทราบการแตงต้ัง
ปคร. ของกระทรวงยุติธรรม และสวนราชการท่ีอยูในบังคับบัญชาของ
รัฐมนตรี ไดแก สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สำนักงานอัยการสูงสุด แตสำหรับสำนักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินน้ัน เนื่องจากขณะน้ียังไมมีเลขาธิการจึงยังไมไดมีการแตงต้ัง
ปคร.
>> สมุดโทรศัพท ปคร. ปรับปรุงใหมลาสุดเมื่อเดือนมิถุนายน 2552
สามารถดาวนโหลดไดแลวท่ี www.cplo.soc.go.th
>> เว็บไซต ปคร. ไดเพิม่หวัขอ “หนังสอืเวียนท่ีสำคญั” หากทานใดสนใจ
สามารถดูรายละเอียดไดที่ www.cplo.soc.go.th
>> เดอืนกรกฎาคม-สงิหาคมนี ้สลค. จะจัดฝกอบรมหลักสตูร “การพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจคณะรัฐมนตรี” รุนที่ 3
ใหแกผูชวย ปคร. ของสวนราชการ CPLO corner ฉบับหนาจะนำภาพ
บรรยากาศมาเผยแพร

ขอ update ขอมูลท่ีสำคัญเก่ียวกับผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)

ร ูรกั
ภาษาไทย

คดัลอกจากหนังสอื ร ูรัก ภาษาไทย เลม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยราชบัณฑิตยสถาน

โคมลอย โคมลอย เปนช่ือเคร่ืองตามไฟชนิดหน่ึงที่จุดไฟแลว
ปลอยใหลอยไปในอากาศ

นอกจากนี้ โคมลอย ยังเปนสำนวนท่ีเกิดขึ้นในสมัย
รัชกาลที ่ 5 สมยัน้ันมหีนงัสอืพิมพภาษาอังกฤษฉบบัหน่ึงชือ่พันช
(Punch) ทีห่นาแรกของหนงัสอืมรูีปโคมซ่ึงลอยอย ูในหนงัสอืน้ัน
มักมีเรื่องตลกแบบฝร่ัง แตคนไทยเห็นวาไมเขากับเร่ืองและ
ไมเห็นวาขบขัน ดังนั้น เวลาที่ใครพูดอะไรท่ีไมเขากับเรื่อง ก็มัก
เรยีกวา โคมลอย หรอื โคม

ในปจจุบัน ความหมายของสำนวนนี้เปลี่ยนแปลงไป
หมายถึง ขาวลือท่ีเหลวไหล ไมมมีลู หรอืไมมหีลกัฐานยนืยันไดวา
เปนความจริง เชน ใครนะลือกันวาเขาถูกล็อตเตอร่ีรางวัลที่ 1
ที่แทเปนขาวโคมลอย
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มติคณะรัฐมนตรี
ที่สำคัญ

เรือ่ง การปฏิบัตติามพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ดวยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 นายกรัฐมนตรีเสนอวา ปจจุบันกฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการพลเรือนไดกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และคุณสมบัติเกี่ยวกับการแตงตั้งขาราชการพลเรือนแตกตาง
ไปจากเดิมมาก ดังน้ัน เพื่อใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปโดยถูกตอง ครบถวน สมบูรณตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวของ
จึงใหสวนราชการท่ีจะสงเรื่องไปเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจสอบใหถูกตอง ครบถวน หากมีขอสงสัยใหหารือสำนักงาน ก.พ. กอน
นอกจากน้ี หากมีกรณีใดท่ีจะตองเสนอให ก.พ. พิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบใหดำเนินการใหเสร็จส้ินกอน แลวจึงนำเสนอ
คณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี ใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบใหเปนไปตามแนวทางท่ีกำหนดโดยเครงครัดดวย ซึ่งคณะรัฐมนตรี
พิจารณาแลวลงมติเห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอ

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 109 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2552

เรือ่ง การวเิคราะหความเสีย่งตามหลักธรรมาภบิาลของแผนงาน/โครงการท่ีสำคญัตามนโยบายรัฐบาล
คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2552 ลงมติเห็นชอบเร่ือง การวิเคราะหความเส่ียง

ตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยใหสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐเลื่อนการนำหลักเกณฑการวิเคราะหความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาลไปใชในการจัดทำ
คำของบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งหลักเกณฑดังกลาวมีสาระสำคัญ ดังน้ี

วัตถุประสงคของการกำหนดหลักเกณฑและแนวทางการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ
1. เพื่อใหสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจมีหลักเกณฑและแนวทางการคัดเลือกแผนงาน/โครงการท่ีจัดทำขึ้นตามนโยบาย

ของรัฐบาลมาวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อใหแผนงาน/โครงการที่ ได รับคัดเลือกมีความเปนไปไดสู งในการดำเนินการใหบรรลุ วัตถุประสงค

โดยพิจารณาปจจยัตาง ๆ ทีเ่กีย่วของกบัการดำเนนิแผนงาน/โครงการใหครบถวน มกีารคนหาและระบุความเสีย่ง วิเคราะหความเสีย่ง
กำหนดแนวทางการจัดการความเส่ียง ตลอดจนมีการติดตาม ทบทวนและรายงานการวิเคราะหความเส่ียงอยางเปนรูปธรรม

ขอบเขตของแผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการที่จะนำมาทำการวิเคราะหความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาลควรมีลักษณะ ดังน้ี
1. แผนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลท่ีอยูในแผนการบริหารราชการแผนดิน หรือนโยบายจำเปนเรงดวน

ของรัฐบาลท่ีดำเนินการโดยสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจเดียว หรือบูรณาการหลายสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือ
2. แผนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลท่ีอยูในแผนการบริหารราชการแผนดิน หรือนโยบายจำเปนเรงดวน

ของรัฐบาลที่ดำเนินการโดยจังหวัดหรือกลุมจังหวัด
หลักเกณฑการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ
1. เปนแผนงาน/โครงการท่ีมีผลกระทบตอความสำเร็จในการบรรลุผลตามเปาหมายกระทรวง สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ภายใตกระทรวง กลมุจงัหวดัหรอืจังหวดั และ
2. เปนแผนงาน/โครงการท่ีมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน สิ่งแวดลอมหรือการใหบริการข้ันพ้ืนฐาน

ของประชาชน และ
3. เปนแผนงาน/โครงการที่ใชงบประมาณสูงเมื่อเปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการอ่ืนของสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

หรือตางสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ภายใตกระทรวงเดียวกัน และ
4. เปนแผนงาน/โครงการอ่ืนที่สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจหรือผูตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีหรือผูตรวจราชการ

กระทรวงเห็นควรใหมีการวิเคราะหความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาล

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 110 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2552
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เรือ่ง มาตรการใหความชวยเหลือ ฟนฟแูละพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิ
คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2552 ลงมติเห็นชอบเร่ือง มาตรการใหความชวยเหลือ

ฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยใหสวนราชการในภูมิภาคหรือสวนราชการ
ในสวนกลางท่ีมีหนวยงานต้ังอยูในสวนภูมิภาค ซึ่งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจที่จะทำการจัดซ้ือในวงเงินเกิน 100,000 บาท
แตไมเกนิ 15,000,000 บาท หรอืจัดจางในวงเงนิเกนิ 100,000 บาท แตไมเกนิ 30,000,000 บาท สามารถจดัซ้ือ จดัจาง โดยวิธี
พเิศษ ตามระเบียบสำนักนายกรฐัมนตรวีาดวยการพัสด ุพ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิม่เตมิ ไดโดยอนุโลม ทัง้นี ้โดยใหอยใูนอำนาจของ
หัวหนาสวนราชการน้ันหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณีที่จะพิจารณาไดตามความเหมาะสมและเปนประโยชนตอทางราชการ
เปนสำคัญ

ทั้งน้ี การปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุขางตน ใหขยายระยะเวลาออกไปอีก 2 ป จนถึงวันที่
22 พฤษภาคม 2554

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 111 ลงวันที ่2 มถินุายน 2552

เรือ่ง การขอยกเลกิเขาใชพ้ืนท่ีโครงการศนูยราชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550
ของกระทรวงการทองเทีย่วและกีฬา
เดมิคณะรฐัมนตรมีมีติเมือ่วันที ่7 ธนัวาคม 2547 เรือ่ง ศนูยราชการกรงุเทพมหานคร ถนนแจงวฒันะ ซึง่ใหทกุหนวยงาน

ที่เกี่ยวของใชพื้นที่ในโครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจงวัฒนะ โดยไมใหมีการเปล่ียนแปลง เพื่อที่กรมธนารักษ
จะไดดำเนนิการตามแผนทีว่างไวตอไปได และมีมตเิมือ่วันที ่11 ธนัวาคม 2550 เรือ่ง กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยขออนุมัติยกเลิกการเขาใชพื้นที่โครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร และกระทรวงการคลัง
ขอพระราชทานช่ือศูนยราชการที่ต้ังอยูในที่ราชพัสดุ ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร มีสาระสำคัญวาหนวยงานของรัฐที่ไดรับ
จัดสรรพ้ืนที่ปฏิบัติงานในศูนยราชการ บริเวณถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพมหานครไวแลว และมีเหตุผลความจำเปนที่จะตอง
ขอยกเลกิการเขาใชพืน้ทีใ่นศูนยราชการดังกลาว หนวยงานน้ัน ๆ จะตองแจงใหกรมธนารกัษทราบลวงหนาอยางนอย 1 ป พรอมทัง้
เสนอเร่ืองขอยกเลิกการใชพื้นที่ในศูนยราชการใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาไปพรอมกันดวย

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดเสนอเร่ือง การขอยกเลิกเขาใชพื้นที่โครงการศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 ของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬามาเพื่อดำเนินการ ซึ่งกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และประธาน
กรรมการอำนวยการจัดระบบศูนยราชการไดเสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดวยแลว

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมือ่วันท่ี 26 พฤษภาคม 2552 ลงมติวา
1. เห็นชอบการยกเลิกการเขาใชพื้นที่ภายในโครงการศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ตามที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยใหยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2547 (เรื่อง
ศนูยราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจงวัฒนะ) และวันที ่11 ธนัวาคม 2550 (เรือ่ง กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยขออนุมัติยกเลิกการเขาใชพื้นที่โครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร และกระทรวงการคลัง
ขอพระราชทานช่ือศูนยราชการท่ีต้ังอยูในท่ีราชพัสดุ ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร) เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

2. ใหหนวยงานท่ีไดรับการจัดสรรพ้ืนที่ในโครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจงวัฒนะ ถือปฏิบัติตาม
มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันที ่ 7 ธนัวาคม 2547 และ 11 ธนัวาคม 2550 ขางตนอยางเครงครดั และมิใหมกีารยกเลกิการเขาใชพืน้ที่
ในโครงการดังกลาวอีก

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่นร 0505/ว 112 ลงวันท่ี 3 มถินุายน 2552
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เรือ่ง การจดังานเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชนีินาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา 12 สงิหาคม 2552
ดวยสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมนาชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 77 พรรษา ในวันที ่12 สงิหาคม 2552 นับเปน

มหามงคลพิเศษยิ่ง สมควรที่รัฐบาลและภาคเอกชนจะไดรวมกันจัดงานเฉลิมฉลองอยางสมพระเกียรติ สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรีจึงไดเสนอเร่ือง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 มาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552
โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดเวียนแจงใหรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม และ
ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบดวย สรุปสาระสำคัญไดดังน้ี คือ นายกรัฐมนตรีไดมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 144/2552
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
(นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ) เปนประธานกรรมการ และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกับปลัดกระทรวงมหาดไทยรวมกันเปนกรรมการ
และเลขานุการ เพื่อทำหนาที่กำหนดรูปแบบ แนวทางการจัดงาน และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 ใหสมพระเกียรติ รวมทั้ง
พิจารณามอบหมายภารกิจตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับไปดำเนินการ

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่นร 0506/ว 114 ลงวันท่ี 5 มถินุายน 2552

เรือ่ง การจัดงานฉลองพระชนมายุ 96 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสงัฆปรณิายก
ดวยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะมีพระชนมายุ 96 พรรษา ในวันท่ี 3 ตุลาคม

2552 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงไดเสนอเร่ือง การจัดงานฉลองพระชนมายุ 96 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 โดยสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไดเวียนแจงใหรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม และผูวาราชการจังหวัด
ทกุจงัหวดัทราบดวย สรปุสาระสำคญัได ดังนี ้นายกรัฐมนตรไีดมคีำสัง่สำนกันายกรฐัมนตรทีี ่ 147/2552 ลงวนัที ่ 29 พฤษภาคม
พ.ศ. 2552 เรือ่ง แตงตัง้คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 96 พรรษา สมเดจ็พระญาณสังวร สมเดจ็พระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีคณะท่ีปรึกษาฝายบรรพชิต คณะที่ปรึกษาฝายฆราวาส และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ
มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สน่ัน  ขจรประศาสน) เปนรองประธานกรรมการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวง หัวหนาสวนราชการและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของเปนกรรมการ และผูอำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติเปนกรรมการและเลขานุการ และใชช่ืองานวา “งานฉลองพระชนมายุ 96 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก”

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่นร 0506/ว 115 ลงวันท่ี 5 มถินุายน 2552

เรือ่ง การเรงรดัดำเนินการตามมาตรการเรงดวนเพ่ือฟนฟวิูกฤตการทองเทีย่ว
ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 (เรื่อง ขอเสนอมาตรการเรงดวนเพ่ือฟนฟูวิกฤตการทองเที่ยว)

อนุมัติหลักการมาตรการเรงดวนเพื่อฟนฟูวิกฤตการทองเที่ยว ตามที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยในสวนของมาตรการ
ดานภาษี อนุมติัใหสวนราชการท่ีไดออกมาตรการชวยเหลอืผปูระกอบการธุรกจิทองเทีย่วทีไ่ดรับผลกระทบจากการปดทาอากาศยาน
นานาชาติสวุรรณภูมแิละทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที ่ 20 มกราคม 2552) ขยายระยะเวลา
ออกไป 1 รอบป นับแตวันที่กฎหมาย หรือระเบียบของแตละหนวยงานที่รับผิดชอบมีผลบังคับใช ไดแก
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1. การยกเวนคาธรรมเนียมวีซาสำหรับนักทองเที่ยวทุกประเทศที่เดินทางเขาประเทศไทย
2. การลดหยอนคาธรรมเนียมการขึ้นลงของอากาศยานและที่เก็บอากาศยาน
3. การลดหยอนคาธรรมเนียมเขาชมอุทยานแหงชาติลงรอยละ 50 สำหรับนักทองเที่ยวตางประเทศและคนไทยในพ้ืนที่

อุทยานท่ัวประเทศ
น้ัน

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเสนอวา โดยที่
มาตรการดังกลาวขางตนเปนเร่ืองสำคัญเรงดวนท่ีจะมีผลการฟนฟูวิกฤตการทองเที่ยวและการสรางรายไดเขาประเทศ จึงเห็นควร
ใหหนวยงานท่ีเกีย่วของเรงรัดการดำเนนิการตาง ๆ ตามมาตรการดังกลาวตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันท่ี 21 เมษายน 2552 ขางตน
ใหแลวเสร็จทันตามกำหนดเวลา โดยเฉพาะอยางย่ิงการดำเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ือง การยกเวนคาธรรมเนียม
การตรวจลงตราประเภทนักทองเที่ยวแกคนตางดาวเปนการช่ัวคราว และการชดเชยงบประมาณใหแกกระทรวงการตางประเทศ
(กรมการกงสุล) ที่ตองสูญเสียรายไดอันเน่ืองมาจากการดำเนินการตามมาตรการยกเวนคาธรรมเนียมการตรวจลงตราดังกลาว
ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดติดตามการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552
(เรื่อง ขอเสนอมาตรการเรงดวนเพ่ือฟนฟูวิกฤตการทองเที่ยว) ใหแลวเสร็จและเปนไปตามเวลาท่ีกำหนด และใหรายงานผลการ
ดำเนินการใหคณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ ในสวนของมาตรการทางภาษีใหเรงรัดดำเนินการโดย

1. ใหทกุหนวยงานท่ีเกีย่วของทีต่องยกเวนหรือลดหยอนคาธรรมเนียมตาง ๆ และหนวยงานท่ีตองแกไขหรอืออกประกาศ
กระทรวงเพื่อรองรับการดำเนินการตามมาตรการขางตน เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรงรัดการดำเนินการตามกฎ ระเบียบ และข้ันตอนท่ีเกี่ยวของใหแลวเสร็จทันตาม
กำหนดเวลาทีใ่หขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที ่20 มกราคม 2552) ออกไป 1 รอบป นับแต
วันท่ีกฎหมาย หรือระเบียบของแตละหนวยงานมีผลใชบังคับ

2. เห็นชอบในหลักการใหมีการชดเชยงบประมาณใหแกหนวยงานตาง ๆ ที่ตองสูญเสียรายไดอันเนื่องจากการยกเวน
หรือลดหยอนคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามการดำเนินการในขอ 1 เชน การชดเชยรายไดคาธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภท
นักทองเทีย่วแกคนตางดาวใหแกกระทรวงการตางประเทศ (กรมการกงสลุ) เปนตน ทัง้น้ี ใหสำนกังบประมาณและกระทรวงการคลัง
เรงรัดการพิจารณารายละเอียดของกรอบวงเงินชดเชย และการผอนผันการนำเงินรายไดสงรัฐใหแกกระทรวงการตางประเทศและ
หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 (เรื่อง ผลการหารือการยกเวนคาธรรมเนียมเพื่อ
ชวยเหลือผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบจากการปดทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและทาอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง) ซึ่งเห็นชอบในหลักการกรอบวงเงินชดเชยงบประมาณใหแกหนวยงานที่ตองสูญเสียรายไดไวแลวเปนจำนวน 1,597
ลานบาท รวมท้ังวงเงินที่ตองปรับเพิ่มขึ้นใหสอดคลองกับระยะเวลาการดำเนินมาตรการท่ีขยายออกไปอีก 1 รอบป ทั้งน้ี วงเงิน
ชดเชยดังกลาว ใหมีการชดเชยไดไมเกินจำนวนเงินที่หนวยงานตองสูญเสียไปจริง

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดวนทีส่ดุ ที ่นร 0505/ว 122 ลงวันที ่10 มถินุายน 2552

เรือ่ง การจดังานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา
สริโิสภาพณัณวดี
ดวยสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สริิโสภาพัณณวดี จะมีพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที ่24 พฤศจิกายน

2552 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงไดเสนอเรื่อง การจัดงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจาภคินีเธอ
เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี มาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 โดยสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไดเวียนแจงใหรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม และผูวาราชการจังหวัด
ทุกจังหวัดทราบดวย โดยสาระสำคัญคือ นายกรัฐมนตรไีดมคีำสัง่สำนกันายกรฐัมนตรี ที ่ 151/2552 ลงวันที ่ 9 มถินุายน พ.ศ. 2552
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอำนายการจัดงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการและเลขานุการ และใหใช
ช่ืองานวา “งานฉลองพระชมมายุ 84 พรรษา สมเดจ็พระเจาภคนีิเธอ เจาฟาเพชรรตันราชสุดา สริิโสภาพณัณวดี”

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีที ่นร 0506/ว 128 ลงวันที ่18 มถินุายน 2552
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ร ูไว
ใชประโยชน

คณะรัฐมนตรีไดมมีติเมือ่วันที ่ 16 มถินุายน 2552 อนุมติัเรือ่ง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกีย่วกับแนวทางปฏิบัติ
ในการช้ีแจงตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีตามท่ีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ โดยใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเรื่องเดียวกัน
ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติไวแลวเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 และอนุมัติแนวทางปฏิบัติในการช้ีแจงตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี
ดังนี้

โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหคณะรัฐมนตรีมีหนาที่บริหารราชการแผนดินตามหลักความ
รับผิดชอบรวมกัน ซึ่งวิธีการบริหารราชการแผนดินวิธีหนึ่ง คือ การประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย
หรือพิจาณาอนุมัติ อนุญาต ใหความเห็นชอบ ตามท่ีหนวยงานของรัฐตาง ๆ เสนอ เพื่อใหคณะรัฐมนตรีไดมีขอมูลขอเท็จจริง
ที่ครบถวนประกอบการพิจารณาตัดสินใจ การเชิญผูแทนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของมาช้ีแจงตอคณะรัฐมนตรีจึงมีความสำคัญ
ดังน้ัน ผทูีม่าช้ีแจงตองมีความรคูวามเขาใจเก่ียวกับเร่ืองท่ีช้ีแจงเปนอยางดีและสามารถใหขอมูลอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วของกบัหนวยงาน
แกคณะรัฐมนตรไีด รวมทัง้สามารถตัดสินใจในเชิงนโยบายแทนหนวยงานได นอกจากน้ีตองมกีารรักษาความลับของขอมูลดวย
จึงสมควรกำหนดแนวทางปฏิบัติในการช้ีแจงตอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

1. วิธกีารชีแ้จง ม ี2 วิธ ีคอื
1.1 การช้ีแจงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
1.2 การช้ีแจงดวยระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

2. การรักษาความลับ
2.1 เรือ่งท่ีไมสมควรช้ีแจงดวยระบบประชุมทางไกล ไดแก

2.1.1 เรื่องท่ีเปนความลับ
2.1.2 เรื่องที่กระทบความม่ันคง หรือความสัมพันธระหวางประเทศ
2.1.3 เรื่องเกี่ยวกับภาษีอากรประเภทตาง ๆ

2.2 หามนำอุปกรณสื่อสารรวมท้ังอุปกรณบันทึกภาพและเสียงทุกชนิดเขาไปในหองประชุมคณะรัฐมนตรี
หรือในหองที่มีการช้ีแจงดวยระบบประชุมทางไกล

2.3 หามกระทำการแพรภาพและกระจายเสียง หรือบันทกึภาพและเสยีงการช้ีแจงและการประชุมคณะรัฐมนตรี
2.4 ในหองที่มีการช้ีแจงตอคณะรัฐมนตรีดวยระบบประชุมทางไกลใหมีเฉพาะผูช้ีแจงและเจาหนาที่เทคนิค

ที่จำเปนเทาน้ัน
ทั้งนี้ ใหหนวยงานมอบหมายผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแลใหปฏิบัติตาม ขอ 2.2–2.4 โดยเครงครัด

3. คุณสมบัติของผูชี้แจง
ทั้งในกรณีหนวยงานท่ีเสนอเร่ืองและหนวยงานท่ีเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหัวหนาหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือเทียบเทา เปนผูชี้แจง เวนแตกรณี
จำเปนอยางย่ิง ใหมอบหมายผูดำรงตำแหนงดังตอไปน้ีเปนผูช้ีแจงแทน

3.1 กรณีสวนราชการ (ยกเวนสำนักงานตำรวจแหงชาติ) ใหมอบหมายผูดำรงตำแหนงไมต่ำกวารองหัวหนา
สวนราชการ หรือเทียบเทา

3.2 กรณีสำนักงานตำรวจแหงชาติ ใหมอบหมายผูดำรงตำแหนงไมต่ำกวาผูชวยผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ
หรือเทียบเทา

3.3 กรณี รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ ใหมอบหมายผูดำรงตำแหนงไม ต่ำกวารองผูวาการ
รองผูอำนวยการ รองกรรมการผูจัดการ หรือเทียบเทา

แนวทางปฏิบัติในการช้ีแจงตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี
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วันสำคัญ
ของชาต*ิ เดือนกรกฎาคม 2552

4. จำนวนผชูีแ้จง
4.1 หนวยงานท่ีเสนอเร่ือง

ใหมผีช้ีูแจงตามขอ 3 และอาจมีผช้ีูแจงในรายละเอียดอีกจำนวนไมเกนิ 2 คน
4.2 หนวยงานท่ีเสนอความเห็น

ใหมผีช้ีูแจงหนวยงานละ 1 คน

5. ในกรณีที่คุณสมบัติของผูช้ีแจง และจำนวนผูช้ีแจงไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด ใหนายกรัฐมนตรี ประธาน
ที่ประชุม รัฐมนตรีเจาของเรื่อง หรือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปนผูพิจารณาอนุญาต

6. ในกรณีทีม่กีารช้ีแจงตอท่ีประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี ใหถอืปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
ในการชี้แจงตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยอนุโลม

7. มอบหมายใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับไปกำหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการช้ีแจงตอท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรี และแจงใหสวนราชการตาง ๆ ถอืปฏิบัติตอไป

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีที ่นร 0505/ว 126 ลงวันที ่17 มถินุายน 2552

* คดัลอกจากประมวลมติคณะรัฐมนตรี เรือ่ง วันสำคญัของชาติ โดย : สำนกัพฒันายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษ สำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

วันสำคัญท่ีเปนวันหยุดราชการประจำป
วันอาสาฬหบชูา คอืวันขึน้ 15 ค่ำ เดอืน 8 ซึง่ในปน้ีตรงกบัวันที ่7 กรกฎาคม

วันเขาพรรษา คอืวันแรม 1 ค่ำ เดอืน 8 ซึง่ในปน้ีตรงกบัวันที ่8 กรกฎาคม

วันสำคญัท่ีกำหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี
วันงดด่ืมสรุาแหงชาติ ตรงกับวันเขาพรรษา ซึง่ในปน้ีตรงกับวันที ่ 8 กรกฎาคม

วันสมเด็จพระนารายณมหาราช ตรงกบัวันที ่11 กรกฎาคม

วันภาษาไทยแหงชาติ ตรงกับวันที ่ 29 กรกฎาคม

วันสำคัญอืน่ ๆ
วันคลายวันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ ตรงกับวันที ่ 1 กรกฎาคม
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เร่ืองเสรจ็ที ่66/2549

บันทึกสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
เรือ่ง ผลของคำวนิิจฉยัของนายอำเภอในการสอบสวนและวนิิจฉยัสมาชกิภาพของ

สมาชกิสภาองคการบรหิารสวนตำบลตามพระราชบญัญัตสิภาตำบลและ
องคการบรหิารสวนตำบล พ.ศ. 2537

องคการบริหารสวนตำบลทาลาด ไดมีหนังสือ ที่ นม 77301/906 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 ถึงสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา องคการบริหารสวนตำบลทาลาด ไดขอใหนายอำเภอชุมพวงวินิจฉัยเกี่ยวกับ
สมาชิกภาพของนายนเรศวร  เผดิมผล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาลาด ซึ่งขาดประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตำบลทาลาด ติดตอกันสามคร้ังโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และนายอำเภอชุมพวงไดแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงแลวสรุปวา แมนายนเรศวร  เผดิมผล ขาดประชุมโดยไมไดลาตอประธานสภาองคการบริหารสวนตำบล แต
นายนเรศวร  เผดมิผล อางวาปวยเปนโรคตาแดง จงึยงัไมเปนทีแ่นวา นายนเรศวร  เผดมิผล ขาดการประชุมตดิตอกนัสามคร้ัง
โดยไมมเีหตผุลอันควร ตามมาตรา 47 ตรี (7) เหน็ควรยกประโยชนใหนายนเรศวร  เผดมิผล

องคการบริหารสวนตำบลทาลาดไมเห็นดวยกับคำวินิจฉัยของนายอำเภอจึงหารือจังหวัดนครราชสีมา ดังตอไปน้ี
(1) ความเห็นของนายอำเภอชุมพวงถือวาเปนคำส่ังทางปกครองหรือไม
(2) การทีค่ณะกรรมการสอบขอเทจ็จรงิไดมคีวามเหน็ยกประโยชนใหนายนเรศวร  เผดมิผล น้ัน มกีฎหมายใหอำนาจ

กระทำการเชนน้ันหรือไม
(3) ถาองคการบริหารสวนตำบลทาลาด จะใชสิทธิฟองศาลปกครองเพื่อโตแยงคำวินิจฉัย จะมีกำหนดเวลาหนึ่งป

ถูกตองหรือไม
(4) ในระหวางทีห่ารือ และดำเนนิการทางศาลปกครองเพ่ือโตแยงคำสัง่วินิจฉัยของนายอำเภอชมุพวง องคการบริหาร

สวนตำบลทาลาด ขอระงับการจายคาตอบแทนสมาชิกคนดังกลาวไดหรือไม
(5) ในกรณีองคการบริหารสวนตำบลทาลาด ไดจายคาตอบแทนใหกับสมาชิกแลวหากปรากฏภายหลัง

ศาลไดพิจารณาถอนคำส่ัง องคการบริหารสวนตำบลทาลาดไมสามารถไลเบี้ยเอากับสมาชิก มีใครจะตองรับผิดในจำนวนเงิน
ดังกลาว

จังหวัดนครราชสีมาไดตอบประเด็นขอหารือขององคการบริหารสวนตำบลทาลาดดังตอไปน้ี
(1) คำวินิจฉัยของนายอำเภอชุมพวงเปนคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

พ.ศ. 2539 มาตรา 5

ทองถ่ิน
ควรรู

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลขาดประชุมเกนิสามคร้ังตดิตอกัน เปนเหตใุหสมาชิกภาพสิน้สุดลง
หรือไม และใครมีอำนาจวินิจฉัย
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(2) คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง ซึ่งไดรับมอบหมายจากนายอำเภอชุมพวงซ่ึงเปนผูมีอำนาจในการสอบสวน
และวินิจฉัย คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงจึงเปนผูมีอำนาจทำการสอบสวนและเสนอขอเท็จจริงพรอมความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาของนายอำเภอชุมพวงได

(3) องคการบริหารสวนตำบลทาลาดไมถือเปนคูกรณี เนื่องจากมิไดถูกกระทบกระเทือนสิทธิหรือหนาที่จากผลของ
คำสั่งทางปกครองดังกลาว และไมถือเปนผูเดือดรอนหรือเสียหาย ซึ่งจะใชสิทธิในการฟองคดีตอศาลปกครองได

(4) ในระหวางหารือหรือการดำเนินการทางศาล หาไดทำใหสมาชิกภาพของนายนเรศวร  เผดมิผล ตองส้ินสุดลงไม
ดังน้ัน องคการบริหารสวนตำบลทาลาดจึงไมอาจระงับการเบิกจายคาตอบแทนได

(5) ในกรณีที่องคการบริหารสวนตำบลทาลาดไดจายคาตอบแทนใหกับสมาชิกแลว หากปรากฏภายหลังศาลไดมี
คำสั่งเพิกถอนคำสั่งนายอำเภอชุมพวงดังกลาว องคการบริหารสวนตำบลทาลาดสามารถไลเบี้ยเอากับสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตำบลดังกลาว ฐานลาภมิควรไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 406 และหากไมสามารถ
ไลเบี้ยคืนไดภายในสิบป องคการบริหารสวนตำบลทาลาด ก็สามารถจำหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ได ตามนัยขอ 97
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคการปกครองทองถ่ิน พ.ศ. 2547

องคการบริหารสวนตำบลทาลาดมีความเห็นแยงกับจังหวัดนครราชสีมาจึงขอหารือตอสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ดังตอไปน้ี

(1) สถานะทางกฎหมายและผลของคำส่ังทางการปกครองดังกลาวมีผลผูกพันองคการบริหารสวนตำบลทาลาด
โดยเปนคูกรณีตามนัยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และเปนผูที่ไดรับผล
กระทบกระเทือนถึงสิทธิหรือหนาที่ มีสิทธิเสนอคำฟองหรือฟองคดีตอศาลปกครองตามนัยมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และเมื่อคำวินิจฉัยเปนที่สุดแลว ยอมไมมีองคกรที่จะอุทธรณ
คำสั่งหรือคำวินิจฉัยดังกลาว ยอมเสนอคดีตอศาลปกครองได ความเห็นขององคการบริหารสวนตำบลถูกตองหรือไม

(2) การขาดประชุมติดตอกันสามคร้ังมีผลทำใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทานน้ี
สิ้นสุด นับต้ังแตวันที่ขาดประชุมคร้ังแรกเปนตนมา และไมมีสิทธิที่จะไดรับคาตอบแทนตลอดไป ถูกตองหรือไม

(3) กรณีที่ไดจายคาตอบแทนใหกับสมาชิกดังกลาวแลว ภายหลังศาลปกครองเพิกถอนคำวินิจฉัยของนายอำเภอ
ชุมพวง หากองคการบริหารสวนตำบลทาลาดไมสามารถไลเบีย้เอากับสมาชิกดงักลาวได ภายในกำหนดอายคุวามตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยแลว นายอำเภอชุมพวงจะตองรวมรับผิดในมูลหน้ีน้ีดวยแทนท่ีจะจำหนายเปนหน้ีสูญจากบัญชีลูกหนี้
ตามนัยขอ 97 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองทองถิน่ พ.ศ. 2547 ใชหรอืไม

(4) การที่จังหวัดนครราชสีมาไดมีหนังสือขอทราบผลการรองขอความเปนธรรมกรณีไมไดรับเงินคาตอบแทน
แจงใหองคการบริหารสวนตำบลทาลาดเบิกจายเงินในกรณีดังกลาวแกผูที่สมาชิกภาพส้ินสุดลง แตตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคการปกครองทองถ่ิน
พ.ศ. 2547 ขอ 56 ระบุวา คาใชจายที่เปนรายจายประจำท่ีเกิดข้ึนในปใดใหเบิกจากงบประมาณรายจายในปน้ัน เน่ืองจาก
ระยะเวลาไดผานพนไปขามปงบประมาณเปนเหตุใหไมสามารถท่ีจะเบิกจายตามระเบียบน้ีได และในขอ 4 วรรคสอง ไดระบุวา
ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบน้ีไดใหขอทำความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยกอน
การปฏบัิติ และในกรณีน้ีองคการบรหิารสวนตำบลทาลาด ยงัไมเคยทำความตกลงขอยกเวนระเบียบดงักลาว และเหน็วาหนงัสอื
ของจังหวัดนครราชสีมามิใชหนังสือท่ีองคการบริหารสวนตำบลทาลาดไดทำความตกลงเพ่ือท่ีจะยกเวนหรือผอนผันระเบียบ
ดังกลาว ใชหรือไม
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คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะท่ี 1) ไดพจิารณาขอหารือดังกลาว ประกอบกับไดรับฟงคำชีแ้จงจากผแูทนกระทรวง
มหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) ผูแทนจังหวัดนครราชสีมา และผูแทนองคการบริหารสวนตำบลทาลาดแลว
เห็นวา ประเด็นขอหารือขององคการบริหารสวนตำบลทาลาดน้ัน เปนปญหาที่เกี่ยวกับการโตแยงการวินิจฉัยของนายอำเภอ
ตามมาตรา 47 ตรี วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 กลาวคือ หากกรณีมีขอสงสัยเกี่ยวกับ
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลวาส้ินสุดลงเพราะเหตุขาดประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลสามคร้ัง
ติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือไม ใหนายอำเภอมีอำนาจสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว และใหคำวินิจฉัยของนายอำเภอ
เปนทีส่ดุ ซึง่ในกรณน้ีีเมือ่ปรากฏขอเทจ็จริงยงัไมเปนทีย่ติุวานายนเรศวร เผดมิผล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาลาด
ขาดประชุมสามคร้ังติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควรจริงหรือไม สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาลาด
ของนายนเรศวรฯ จึงยังไมสิ้นสุดไปกอนท่ีนายอำเภอจะมีคำวินิจฉัยดังกลาว และเม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตำบลทาลาดของนายนเรศวรฯ มิไดสิ้นสุดลง นายนเรศวรฯ จึงยอมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในระหวางที่ยังคง
ดำรงตำแหนงเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาลาด สวนการท่ีองคการบริหารสวนตำบลทาลาดไมเห็นดวยกับ
คำวินิจฉัยของนายอำเภอและประสงคจะใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองยอมอยูในดุลพินิจขององคการบริหารสวนตำบลทาลาด

อยางไรก็ดี หากปรากฏขอเท็จจริงวา นายนเรศวร  เผดิมผล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาลาด มีกรณีที่
ตองส้ินสุดสมาชิกภาพขึ้นใหม นอกเหนือจากขอเท็จจริงที่นายอำเภอชุมพวงไดวินิจฉัยแลว เชน ไดขาดประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตำบลสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควรอีก และไมมีกรณีสงสัยอันจะเปนเหตุใหตองรองขอใหนายอำเภอ
ดำเนนิการสอบสวนและวินิจฉัยตามบทบัญญัติมาตรา 47 ตรี วรรคสอง ในกรณีน้ียอมเปนผลใหสมาชิกภาพของสมาชิกดงักลาว
สิน้สุดลงโดยผลของกฎหมายตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 47 ตรี (4) และโดยผลดังกลาวนายนเรศวร  เผดมิผล ยอมไมมสีทิธิ
ไดรับคาตอบแทนนับแตวันที่พนจากสมาชิกภาพดังกลาว

       (ลงช่ือ)              พรทพิย จาละ

(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กมุภาพนัธ 2549



 ⌫  ⌫   24

* ทีม่า : ปฏิทนิหลวง พทุธศกัราช 2552

ปฏิทิน
ตางประเทศ*

 1 ก.ค. วันเอกราชสาธารณรัฐบรุุนดี (ค.ศ. 1962)
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นวัตกรรม
รอบโลก ทัสสุ

แหลงท่ีมา : http://www.tuvie.com/bee-parking-concept-for-urban-cities
http://techonova.com/design-and-concepts/2009/zigbee-bee-parking-concept-for-urban-city/

การหาที่จอดรถในเมืองใหญอาจจะเปนปญหาสำหรับ
หลายคน ซึ่งไมเพียงแตเฉพาะประเทศไทย แตยังรวมไปถึงหลาย
ประเทศท่ัวโลก เน่ืองจากในเมืองใหญจะเปนศูนยรวมของทุกอยาง
ไมวาจะเปนหางสรรพสินคา ที่ต้ังของธุรกิจตาง ๆ จึงทำใหผูคน
สวนใหญเขามาทำธุระหรือพบปะกันในตัวเมือง สงผลใหปริมาณ
ที่จอดรถมีไมเพียงพอกับความตองการของทุกคน เราคนไทย
จะสามารถเห็นไดอยางชัดเจนเวลาเขาไปทำธุระหรือพบปะ
เพื่อนบริเวณใจกลางกรุงเทพฯ วา การหาท่ีจอดรถเปนไปดวย
ความยากลำบากมาก บางคร้ังตองใชเวลาวนอยหูลายรอบกวาจะ
หาที่จอดรถได ซึ่งทำใหเสียเวลาและสิ้นเปลืองน้ำมันดวย ดังน้ัน
นวัตกรรมรอบโลกฉบับน้ีจึงพาผูอานทุกทานไปพบกับเทคโนโลยี
รูปแบบใหมที่จะเขามาชวยทำใหการหาที่จอดรถเปนเรื่องงายขึ้น
กวาเดิม โดยอุปกรณน้ีมช่ืีอวา Bee Parking

Bee Parking เปนอุปกรณที่ชวยบอกทางไปยังที่จอดรถ
ที่วางอยู อุปกรณดังกลาวจะเปนการดสี่เหลี่ยมขนาดใหญกวา
บัตรเครดิตเล็กนอย ภายในการดจะมีแผนชิปขอมูล (Chipset)
ฝงอยเูพือ่ใหสามารถรับขอมูลจากระบบเครือขายได โดยเครือขาย
ที่ Bee Parking ใชในการรับสงขอมูล เรียกวา Zigbee Network
ซึ่งที่จอดรถทุกแหงที่อยูในเครือขายน้ีจะมีเครื่องอุปกรณติดต้ังอยู
เพื่อใชในการสงสัญญาณไปยังการด Bee Parking ของผูขับรถ
ดังน้ัน เมื่อผูขับรถตองการทราบวาสถานท่ีจอดรถใดมีที่วาง ก็จะ
สามารถเรียกดูขอมูลจากการด Bee Parking ได โดยขอมูลทีส่งมา
ที่การดจะบอกสถานท่ีจอดรถท่ีวางอยู ณ ขณะน้ัน และระยะทาง
ไปถงึทีจ่อดรถประมาณเทาใด รวมท้ังจะมภีาพลูกศรแสดงทิศทาง
สำหรับไปที่จอดรถปรากฏอยูบนการดดวย

Bee Parking จะทำใหใครหลายคนเร่ิมมคีวามสุขกบัการ
ขับรถเขาเมืองมากขึ้น เนื่องจากไมตองกังวลเร่ืองการหาที่จอดรถ
และแมจะไมไดมีการรับรองวาทุกคนที่ใช Bee Parking จะมี
ที่จอดรถ แตก็นับเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่เขามาชวยอำนวยความ
สะดวก ทำใหไมตองวนหาท่ีจอดรถไปเร่ือย ๆ อยางไรจุดหมาย
อยางไรก็ตาม คงตองรอดูกันตอไปวาจะเร่ิมมีการนำอุปกรณ
ดังกลาวมาใชเมือ่ใด และสำหรบัประเทศไทย จะมโีอกาสไดสมัผสั
กับเทคโนโลยีดังกลาวหรือไม

Bee Parking
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สวัสดีผูอานทุกทาน ไปไหนไปกันฉบับเดือนกรกฎาคมน้ี ขอเชิญชวนไปจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งนับเปนจังหวัดที่มีพื้นที่
มากที่สุดของภาคใต พื้นที่สวนใหญเปนปาดงดิบช้ืนที่อุดมสมบูรณดวยความหลากหลายของพืชพรรณและสัตวปา และยังมีหมูเกาะ
หลายแหงที่งดงามและมีช่ือเสียง

จังหวัดสุราษฎรธานีหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 685 กิโลเมตร สามารถเดินทางไดโดยรถยนต รถไฟ รถโดยสาร
ประจำทาง และเคร่ืองบิน สถานท่ีทองเที่ยวที่นาสนใจมีหลายแหง เชน อุทยานแหงชาติใตรมเย็น อุทยานแหงชาติทางทะเลหมูเกาะ
อางทอง อุทยานแหงชาติเขาสก  เขือ่นรัชประภาหรือเข่ือนเช่ียวหลาน เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเตา เกาะนางยวน สวนโมกขพลาราม
และวัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร สำหรับของฝากที่ระลึกที่ขึ้นช่ือมี ไขเค็มไชยา หอยนางรม เงาะโรงเรียน กะละแม ผลิตภัณฑ
จากใบยางพารา และผาทอพ้ืนเมอืง เชน ผาไหมพมุเรยีง ผาบาติก เปนตน

ในปน้ีทางจงัหวดัสุราษฎรธานีไดจดังานวันเงาะโรงเรยีนบานนาสาร ป 2552 ระหวางวันที ่9-18 กรกฎาคม 2552 ณ บริเวณ
ริมคลองเฉวง เทศบาลเมืองนาสาร อำเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี โดยกิจกรรมจะประกอบดวยนิทรรศการทางการเกษตร
การประกวดแพะ โคพันธพุืน้เมอืง และนกกรงหัวจุก กจิกรรมการทองเทีย่ว มหรสพตางๆ ประกวดรถประดับดวยผลเงาะและผลไมอ่ืนๆ
การประกวดธิดาเงาะโรงเรียนนาสารและขวัญใจชาวสวน เปนตน พบกับไปไหนไปกันไดใหมฉบับหนา

ดอกไมประจำจังหวัด
ดอกบัวผุด

ตราสัญลักษณประจำจังหวัด
รูปพระบรมธาตุไชยา

“เมืองรอยเกาะ เงาะอรอย
หอยใหญ ไขแดง แหลงธรรมะ”

ไปไหน
ไปกัน กันยนี

ที่มา www.tat.or.th
http://www.siamfreestyle.com/forum/index.php?showtopic=1287
www.suratthani.go.th

จังหวัดสรุาษฎรธานี

ดอกไมประจำจังหวัด
ดอกบัวผุด

ตราสัญลักษณประจำจังหวัด
พระบรมธาตุไชยา
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หนงัสอืความสำเรจ็สรางไดทกุวนั (Success One Day At A Time) เปนผลงาน
การเขียนอีกเลมหนึ่งของ John C. Maxwell (จอหน ซี. แม็กซเวลล) แปลเปน
ภาษาไทยโดย อิทธพิน  เรอืงศรี หนงัสอืเลมนีจ้ะชวยใหพบกบัความสำเร็จไดทกุวนัต้ังแต
ต่ืนนอนจนถึงเขานอน ความสำเร็จสามารถเกดิขึน้ไดกบัทกุคน และจะชวยพลิกความเช่ือ
ทีว่า กวาจะสำเรจ็ไดตองอดทน ตองฝาฟนอุปสรรค และตองใชระยะเวลานาน แตความ
สำเร็จที่แทจริงเปนเรื่องงาย ๆ ที่มีอยูในชีวิตประจำวัน

หนังสือความสำเร็จสรางไดทุกวัน เปนหนังสือที่จะทำใหความสำเร็จเกิดขึ้น
ไดกบัทกุคนและทุกโอกาส โดยจะเปดมิติใหมแหงความสำเร็จใหไดรวูา พืน้ฐานของความ
สำเร็จอันแทจริงเริ่มตนจากการเก็บเกี่ยวความสำเร็จเล็ก ๆ นอย ๆ ในชีวิตประจำวัน
และจะฉายภาพความสำเร็จใหชัดข้ึนดวยกลยุทธในการบริหารเวลาท่ีทรงประสิทธิภาพ
รวมท้ังไดสอดแทรกคำคมท่ีสรางแรงบันดาลใจท่ีจะทำใหเกิดความสำเร็จดวยเคล็ดลับ
ความสำเรจ็ 7 ประการ ไดแก

1. จงถอืเปนหนาทีท่ีจ่ะเติบโตขึน้ทุกวัน ถาต้ังเปาวาจะเติบโตข้ึนทลีะนิดทกุวนั ไมนานก็จะเร่ิมเหน็ผลชัดเจนในชีวิต
2. ใหความสำคัญแกกระบวนการยิ่งกวาผล ถาอยากจะกาวไปสูอีกระดับหน่ึง ก็จงมุงมั่นพัฒนาอยางตอเน่ือง
3. อยารอคอยแรงดลใจ ชีวิตคงไมไปไหนหากลงมือทำงานเฉพาะวันที่รูสึกดี ผูที่กาวไปไดไกลตองหมั่นเตือนตัวเองทุกวัน

ทุมเทใหชีวิตอยางเต็มที่ไมวาจะรูสึกอยางไรก็ตาม จะมีความสำเร็จไดตองมุงมั่นบากบ่ัน
4. เต็มใจสละความสุขเพ่ือสรางโอกาส ทุกสิ่งในชีวิตตองแลกมาดวยบางส่ิงบางอยาง
5. ฝนใหใหญ การฝนเร่ืองเลก็ ๆ น้ันเปนเรือ่งไมคมุคา หากใครกำลงัสานฝนใหเปนจริงตองกาวใหพนขดีจำกดั ศกัยภาพ

ที่มีอยูในตัวเราไมมีขีดจำกัด หากคิดถึงขีดจำกัดก็เทากับสรางขีดจำกัดใหตัวเอง
6. หัดจดัลำดบัความสำคญั สิง่หนึง่ทีผ่ปูระสบความสำเร็จทกุคนมีเหมอืนกันคือ ความเช่ียวชาญเร่ืองการจัดเวลา ตองเร่ิม

ทีจ่ดัระเบียบตัวเองกอน ทกุนาททีีใ่ชวางแผนจะชวยลดเวลาเปน 2 เทา จงใชเวลาทุกขณะใหคมุคา
7. เลิกเพ่ือเล่ือนระดับ ไมมีสิ่งมีคุณคาใดท่ีไดมาโดยไมเสียอะไร จงต้ังใจมองหาชวงเวลาสำคัญที่จะมีโอกาสแลกส่ิงมีคา

บางอยางเพื่อใหไดอีกสิ่งหน่ึง
หนังสือเลมนี้จะเปนแรงบันดาลใจที่ดีสำหรับคนที่กำลังพยายามทำอะไร เพื่อประสบความสำเร็จแตเริ่มมีความรูสึกทอ

หากต้ังใจทุมเททำ 7 สิ่งขางตนน้ีจะชวยพัฒนาข้ึนเร่ือย ๆ การเติบโตอาจจะไมปรากฏใหคนอ่ืนเห็นเดนชัดในทันที แตคุณจะเห็น
ความกาวหนาของตนเองไดในทุก ๆ วันแมคนอ่ืนจะยอมรับชาไป ก็อยาทอใจใหพยายามตอไปจะประสบความสำเร็จในที่สุด

หิ้ง
หนังสือ

(Success One Day At A Time)

ประวัตผิเูขยีน
John C. Maxwell เปนนักเขยีนและนักพดูชาวอเมริกนั สำเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี ทางดานศาสนา
และมีผลงานการเขียนมากมายซึ่งลวนแลวแตเปนหนังสือที่ติดอันดับขายดีจากหลายสำนัก ไดแก
นิวยอรกไทม วอลสตรีทเจอรนัล และบิสสิเนสวีค ผลงานสำคัญที่ผานมา เชน กลยุทธรูใจคน เจาะลึก
25 กลยทุธรใูจคน มองโลก 360 องศา  พลังแหงความเปนหน่ึง 17 สตูรสำเร็จสรางทมีเวิรก ดีช่ัวอยทูีตั่วคุณ
พลังใจ...พลังชีวิต ชีวิตเหนือความสำเร็จ กลาฝนกลาทำ ขุมทองของผูนำ และเสนทางสูขุมทอง
เปนปรมาจารยดานภาวะผูนำ และไดรับการจัดอับดับจากลีดเดอรชิป กูรูส แอสโซซิเอช่ัน ใหเปนผูทรง
อิทธิพลมากท่ีสุดดานภาวะผูนำประจำป 2550

ความสำเรจ็สรางไดทุกวนั
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การเจริญกัมมัฏฐานอยางถกูตองเปนอยางไร?

เรื่องของสมถภาวนาหรือวิปสสนาภาวนาท่ีใชคำวา กัมมัฏฐานมี 2 อยาง เปน สมถภาวนา อยางหนึ่ง และ
วิปสสนาภาวนา อีกอยางหนึ่ง เปนเร่ืองของปญญาเทาน้ัน เพราะฉะน้ัน ตองทราบวา การอบรมเจริญปญญา
ไมใชเปนการทำสมาธิ

เวลาใชคำวา กัมมฏัฐาน บางคนอาจเขาใจผิดคิดวาตองไปทำและไปขอ แตความจริง เปนเร่ืองการอบรม

สมถะ หมายความถึง สงบจากอกุศล เพราะฉะนั้น ก็ตองเปนขณะที่จิตที่เปนกุศล และจิตที่เปนกุศล
ในวันหน่ึง ๆ สั้นมาก และมีปจจัยที่จะใหอกุศลเกิดมาก ดังน้ัน ผู ท่ีเห็นกิเลสและเห็นโทษของอกุศล
จงึอบรมเจรญิกุศล ยิง่ขึน้ จงึมคีำถามวา ถาไมรจูกักิเลส ไมรจูกัอกุศลเลย แลวจะเจรญิสมถภาวนาไดไหม?

เปนสิง่ทีเ่ปนไปไมไดเลย เพราะขณะน้ันกเ็ปนแตเพยีงการอยากทำสมาธ ิและสำหรับกมัมฏัฐานอีกอยางหนึง่ คอื
วิปสสนากมัมัฏฐาน หมายความวา เปนการรลัูกษณะของสภาพธรรมทีก่ำลังปรากฏในขณะน้ีตามความเปนจรงิ

คดัลอกจากหนงัสอื “ธรรมาภิสมยั” 80 ประเด็นธรรมจากการบรรยายและสนทนาธรรมของทานอาจารยสจุนิต  บริหารวนเขตต


