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สวัสดีปีใหม่ 2549 ท่านผู้อ่าน สลค.สาร ทุกท่าน

คณะทำงานจัดทำ สลค.สาร ได้อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที ่พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยในโอกาสวันขึ ้นปีใหม่ พ.ศ. 2549 มาลงพิมพ์เพื่อความสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล
แก่ผู้อ่าน และคณะทำงานจดัทำ สลค.สาร ตลอดปี 2549 น้ี
การเริ่มต้นปีใหม่พร้อมกับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 14 ของ สลค.สาร จึงได้มีการปรับรูปแบบของ สลค.สาร เล็กน้อย แต่ยังอัดแน่น
ด้วยสาระเช่นเดิม
การบรหิารราชการแผ่นดินของรัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร กำลังจะครบรอบ 1 ปี ในวันที่ 23 มีนาคม 2549 ที่จะถึงนี้
และระหว่างนี้กระทรวง และหน่วยงานต่าง ๆ กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรี
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเพื่อรายงานต่อรัฐสภา และสาธารณชนต่อไป
สำหรับวันเด็กในปีนี ้ ซึ ่งตรงกับวันเสาร์ที ่ 14 มกราคม 2549 นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันเด็กว่า “อยากฉลาด
ต้องขยันอ่าน ขยันคิด” คณะทำงานจัดทำ สลค.สาร ขอให้พ่อ - แม่ผู้ปกครองมอบความรัก ความห่วงใย ความอบอุ่น และ
เล้ียงดลููก ๆ ให้เป็นคนด ีและขอใหเ้ดก็และเยาวชนประพฤตปิฏิบัติแตส่ิ่งทีดี่งาม เพือ่เป็นกำลงัสำคญัของชาตต่ิอไป

คณะทำงานจัดทำ สลค.สาร

2 6

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย  3
ในโอกาสวนัข้ึนปีใหม ่พ.ศ. 2549

คำกล่าวอวยพรและแนวทางการปฏบัิติงานปี 2549 ของ สลค. โดย เลขาธกิารคณะรฐัมนตรี  4
เผย tips การบรหิาร การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ดี และก้าวไปสู่องค์กรที่ยิ่งใหญ่  6
ท่อง สลค. ต่างแดน กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีออสเตรเลีย (2) 10
ห้ิงหนังสือ The Flight of the Creative Class 13
ตามไม่ทันโลกาภิวัตน์ ไทยไดอ้ะไรจาก FTA? 14
ประกาศ การจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 17
มติคณะรัฐมนตรีท่ีสำคัญ 18
ร่มเงาธรรม 20
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บัดน้ีถึงวาระจะข้ึนปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุก ๆ  คนให้มีความสุข ความเจริญ
และความสำเร็จสมประสงค์ในส่ิงท่ีปรารถนา ความปรารถนาของแตล่ะคนคงไม่แตกต่างกันนัก คือ ปรารถนา
สุขกายสบายใจความสมบูรณ์ด้วยพลานามัย ด้วยทรัพย์ ด้วยเกียรติยศ พร้อมท้ังความสงบร่มเย็น

พูดถึงความสงบร่มเย็น อาจแยกได้เป็นสองส่วน คือ ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก
ได้แก่ ความเป็นอยู่ และสภาวะแวดลอ้มท่ีเป็นปรกติ ไม่มีภัยอันตราย หรือความยุ่งยากเดือดร้อน เช่น น้ำท่วม
ไฟไหม้ หรือการขัดแย้งมุ่งร้ายทำลายกัน

ภายใน ได้แก่ จิตใจท่ีสะอาดแจ่มใส ไม่มีกังวล ไม่มีความขุ่นเคืองขัดข้อง จิตใจท่ีสะอาด และสงบน้ี
สำคัญมาก เพราะทำใหบุ้คคลมีสติรู้ตัว มีวิจารณญาณเทีย่งตรงถกูต้อง สามารถคดิอ่านสร้างสรรค์ ส่ิงท่ีจะ
อำนวยประโยชน์สุข ความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณ อันเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องการ
ให้สัมฤทธิผลได้

ในปีใหม่น้ี ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านท้ังหลาย พยายามทำความคิดจิตใจให้สงบแจ่มใส ทำความเข้าใจอันดี
ในกันและกันให้เกิดข้ึน ผู้ท่ีทำประโยชน์เก้ือกูลกัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ด้วยความรักความหวังดี ทุกคน
ทุกฝ่าย จะได้สามารถร่วมมือ ร่วมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ให้ดำเนินก้าวหน้าไปโดยราบร่ืน
และม่ันคงบรรลุถึงจุดประสงค์ตามท่ีมุ่งหมาย

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาท่านทุกคน
ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขสมบูรณ์ และความสำเร็จสมหวัง ตลอดศกหน้าน้ีโดยท่ัวกัน
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ก่อนอื่นผมต้องขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที ่ท่านเคารพนับถือในศาสนาของท่านตลอดจนเทวานุภาพของ
สมเด็จพระสยามเทวาธิราชพระบรมเดชานุภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดพระราชทานความคุ้มครองป้องกันปกปักรักษาและ
ประทานพรทา่นท้ังหลายและครอบครวั ให้มีความสุขท้ังกายทัง้ใจ ให้มีความม่ังมี ให้มีความสำเร็จในกิจการที่ทำ ให้มีความสมหวังในกิจการ
ที ่ท ่านตั ้งความประสงค์ไว้ในสิ ่งที ่ด ีงามไมว่า่จะเปน็กจิการสว่นตวั ครอบครวั หรอืหนา้ทีก่ารงาน และขอใหท้า่นมคีวามเจรญิยิง่ ๆ ขึน้ไป
ในปี 2549

เพื ่อนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที ่ร ักทุกท่าน 1 ปีที่ผ่านมาท่านทั้งหลายได้ทุ่มเท
ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความหวังว่าผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของเราทั้งที่เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทั้งหมด จะชื่นชมและเห็นคุณค่าของการทุ่มเทของพวกเรา ขอเรียนให้ทราบว่าความคาดหวังของท่าน
นั้นไม่ผิดพลาดเลย พยานหลักฐานที่ดีที่สุดในเรื่องนี้ก็คือ การที่คณะรัฐมนตรีประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในปี 2548 มีคะแนนเฉลี่ย 9 ซึ่งสูงกว่าปี 2547 ที่ได้คะแนน 7.8 นั่นหมายความว่าคณะรัฐมนตรีมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่
ของท่านทั้งหลายที่ช่วยกันเหมือนมดงาน

เพื่อนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างครับ ผมขอเน้นอีกครั้งหนึ่งว่างานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนั้น มีหลายลักษณะ
ที่เป็นงานเสมือนหนึ่งปิดทองหลังพระ งานนี้จะไม่มีความสำเร็จได้เลยหากเลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือผู้อำนวยการกอง สำนัก ทำอยู่
แต่เพียงกลุ่มเดียว ด้วยเหตุว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมและผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะทำหน้าที่
ไปตามลำพัง โดยไม่ได้รับความร่วมมือจากท่านทั้งหลาย หากเปรียบกับนาฬิกาเรือนหนึ่งซึ่งจะต้องบอกเวลาให้เที่ยงตรงแม่นยำ บนหน้าปัด
มีเข็มนาฬิกาที่แสดงออกภายนอกเสมือนหนึ่งตัวเลขาธิการ รองเลขาธิการทั้งหลายที่นั่งอยู่ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีและปฏิบัติหน้าที่
เป็นหน้าปัดและเข็มนาฬิกา แต่หน้าปัดและเข็มนาฬิกานั้นไม่สามารถเดินด้วยตัวของมันเอง มันเดินด้วยบรรดาลานตัวเล็กตัวน้อยทั้งหลาย
ที่อยู่ข้างหลังหน้าปัดซึ่งมองไม่เห็น ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มีส่วนทำให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับการยอมรับจากคณะรัฐมนตรีและ
จากบุคคลภายนอก ผมมาอยู่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะครบ 3 ปีในเดือนเมษายน 2549 นี้ ผมยังไม่เคยผิดหวังสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเลยแม้แต่ครั้งเดียว เกือบ 3 ปีที่ผมมาอยู่ที่นี่ขอยืนยันว่าที ่นี ่เป็นต้นแบบของหน่วยราชการที ่มีประสิทธิภาพ มีความรู ้
ความสามารถ มีวินัย มีความตั้งใจในการทำงาน รักษาความลับได้ดี ยังยืนยันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้และคงจะยืนยันต่อไปได้

สำหรับปี 2549 ที่กำลังจะเริ่มขึ้นนี้ นอกจากการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้คะแนนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ 9 แล้ว สำนักงาน
ก.พ.ร. ได้มอบเงินส่วนที่เหลือจากการประเมินเมื่อครั้งที่ผ่านมา 250,000 บาท ซึ่งบัดนี้ทราบว่าได้มีการจัดสรรเงินเข้าบัญชีท่านทั้งหลายแล้ว
มากบ้างน้อยบ้าง นี ่ก็ถือเป็นการแสดงการรับรองผลงานที ่ท่านได้ทำมาอีกประการหนึ ่ง อันที่จริงในปีที่ผ่านมาท่านได้ทำอะไรมาก
ไม่ว่าจะเป็นเรื ่องการพัฒนากฎหมาย การจัดนิทรรศการผลงานรัฐบาล “เหลียวหลังแลหน้า...จากรากหญ้าสู่รากแก้ว” การจัดประชุม
คณะรัฐมนตรีสัญจร การทำหนา้ท่ีฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการอสิระเพ่ือความสมานฉันท์แห่งชาติ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย การทำงานปีหน้า
จะเร่ิมข้ึนด้วยความรว่มมือและต้ังใจของพวกเราทกุฝ่าย ให้สมกับคำขวญัของสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรีท่ีว่า “รักหน้าท่ี มีวินัย ใฝ่พัฒนา”
และผมขอเติมอีกคำหนึ่งว่า “มีความสามัคคี”






สลค.สาร  ปีที ่14  ฉบบัที ่1  เดือนมกราคม 2549 5

“รักหน้าที่” หมายความวา่ ทกุทา่นจะทำสิง่ทีต่วัเองทำอยูแ่ลว้ใหด้ขีึน้ไป
“มีวินัย” หมายความวา่ ท่านรักษาส่ิงท่ีท่านทำมาโดยตลอดมใิห้บกพร่อง คือ วินัยของทางราชการและวนัิยท้ังต่อตนเอง เพ่ือนร่วมงาน

ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชา
“ใฝ่พัฒนา” หมายความว่า เราจะให้ความสำคัญกับเรื่องการเรียนรู้มากขึ้น ในปีหน้า จะเป็น “ปีแห่งการพัฒนาการเรียนรู้” ซึ่งก็จะ

มีหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ แต่ทักษะอย่างเดียวไม่พอ ต้องให้ความรู้ (Knowledge) ด้วย สำหรับ
Knowledge ซึ่งเป็นความรู้นั้น มี 2 แบบ คือ (1) ความรู้สำเร็จรูป มีอยู่ในตำรา ก็ต้องรู้ (2) ความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวท่านแตยั่งไม่ได้ทำให้เป็น
ความรู้นั่นคือสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญ ดังนั้นในปี 2549 ขอให้ทุกท่านสำรวจในหน้าที่ราชการของท่าน และถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่จาก
ประสบการณ์ออกมาให้มากที่สุด เช่น บุคลากรจากสำนักนิติธรรม และจากสำนักอื่นที่เกี่ยวข้องอาจต้องมาช่วยกันทำโครงการประมวล
กฎหมายไทยจากราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นตัวอย่างของการทำสิ่งที่มีอยู่ในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็นความรู้ และเผยแพร่
ออกไป และเราก็ได้ใช้ประโยชน์ในหน้าที่การงานของเราด้วย ผมเคยคุยกับท่านรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ) ว่า
มติคณะรัฐมนตรีที ่เกี ่ยวกับเศรษฐกิจควรนำมารวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และติดตาม แล้วนำมาจัดทำเป็นรูปเล่ม สามารถนำมา
ใช้ประโยชน์ในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเอง หรือพิมพ์จำหน่ายได้ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ ปีหน้าผมอยากให้เป็น “ปีแห่งการพัฒนา
การเรียนรู้” หากสามารถทำให้ทุกคนในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้สร้างความรู้ ผู้สะสมความรู้ และผู้ถ่ายทอดความรู้ได้ ก็จะเป็น
สิ่งที่วิเศษที่สุด

ทั้งหมดนี้จะทำไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมือจากเพื่อนข้าราชการ ลูกจ้าง ที่ผ่านมาทราบว่าทุกท่านเหนื่อย เพราะนอกจากจะมี
งานราชการประจำอยู่แล้ว และยังมีงานพิเศษเพิ่มมาอีก นายกรัฐมนตรีกล่าวเสมอว่าองค์กรใดจะพัฒนาได้นั้นต้องอาศัย 2 ส่วนคือ
ส่วนที่หนึ่งเป็นงานประจำซึ่งก็ต้องทำต่อไปไม่ให้เสียหาย แต่ส่วนนี้จะไม่มีส่วนในการพัฒนาองค์กรมากเท่าไรนัก เพราะว่าเคยทำมาอย่างไร
ก็ต้องทำไปอย่างนั้น ไม่ให้เสียหายเท่านั้นเอง แต่ส่วนที่สองคือส่วนสำคัญที่จะพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนองค์กร คือ ส่วนที่เรียกว่า
“โครงการพิเศษ” เช่น โครงการพัฒนากฎหมาย โครงการติดตามมติคณะรัฐมนตรีใหม่ โครงการชำระสะสางมตคิณะรัฐมนตรี โครงการเหล่านี้
ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาไปข้างหน้าได้ ฉะนั้นจึงมีความสำคัญไม่แพ้งานประจำ ดังนั้นเราจึงต้องทำ 2 อย่าง คือ ทำงานประจำให้ดี
และทำงานที่เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็นองค์กรชั้นนำ เป็นหน่วยราชการระดับกรมที่ใครต้อง
กล่าวถึง โครงการทั้งหลายที่เรามีอยู่ จะต้องขอความร่วมมือจากทุกท่านไม่เพียงเฉพาะคนในสำนักใดสำนักหนึ่งเท่านั้น เช่น โครงการ
พัฒนากฎหมาย ในปีหน้านี้ผมจะให้ความสำคัญกับการพัฒนากฎหมายอย่างจริงจังและจะดูกฎหมายของแต่ละกระทรวงเอง และประมวล
กฎหมายไทยจากราชกิจจานุเบกษาควรจะแล้วเสร็จในปีหน้าเพื่อให้เป็นผลงานที่ร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในโครงการประมวลกฎหมายไทยจากราชกิจจานุเบกษานั้น คือการรวมพระราชบัญญัติ
ทั้งหลายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 มาจนกระทั่งถึงปี 2549 จึงขอให้ทุกท่าน
ร่วมกันทำด้วยใจอุทิศเป็นราชพลีในวโรกาส 60 ปี แห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเมื่อสำเร็จแล้วก็จะยืนยงคงอยู่
คู่ประเทศไทยตลอดไป

ผมไม่มีอะไรจะเรียนท่านมากไปกว่านี้ นอกจากจะขอให้ท่านทั้งหลายได้กรุณารักษาความดีที่ท่านรักษามาโดยตลอด และพัฒนา
ความดีนั้นไปทั่วสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานอื่น โดยอาศัยหลักความสามัคคีกัน จุดสุดท้ายที่อยากตั้งจิตอธิษฐานสำหรับ
พวกเราทุกคนก็คือ ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตั ้งแต่เลขาธิการลงไปจนกระทั่งถึงข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง มีความสามัคคี
กลมเกลียวกัน ไม่ทำร้ายซ่ึงกันและกนั และใหยึ้ดหลักความเปน็ธรรมในการบรหิาร ในการปฏบัิติหน้าท่ี ซ่ึงจะนำสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
ไปสู่หน่วยงานที่เป็นเลิศ เป็นที่อ้างอิงของในประเทศและต่างประเทศให้จงได้ ขอทุกท่านจงมีความสุข ความสำเร็จ ความสมหวัง ความเจริญ
ในปี 2549 จงท่ัวกันทุกคน

ขอบคุณครับ
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การบริหาร

ช้ีจุดการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในอนาคต

ปัจจัยที ่สำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที ่ด ีและ
ก้าวไปสู ่องค์กรที ่ย ิ ่งใหญ่ คือ ทรัพยากรมนุษย์ หรือที ่เร ียกว่า
คนเป็นกุญแจของความสำเร็จในองค์กรนั่นเอง โดยคนเหล่านี้จะต้องมี
คณุสมบตัท่ีิดจีากภายใน (intangible) คอื การมภีาวะผูน้ำ

นอกจากคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว ยังประกอบด้วย กระบวนการ
พัฒนาองค์กร ซึ่งเริ่มต้นจากความรู้จริงอย่างลึกซึ้งในแก่นความรู้นั้น
และสั ่งสมศักยภาพให้มากขึ ้นเรื ่อย ๆ (build up) รวมทั้งการค้นหา
อุดมการณ์หลัก จุดยืนขององค์กรให้พบ แล้วจึงจะพัฒนาองค์กร
ได้อย่างก้าวกระโดด (breakthrough) ขึ ้นเป็นองค์กรที ่ย ิ ่งใหญ่ได้
ไม่ใช่แต่เพียงการลอกเลียนแบบ (benchmarking) มาตามแฟชั่น

กระบวนการพัฒนาองค์กรเน้นไปที่วินัย (Disciplined) ใน
3 ข้ันตอน คือ 1) การแสวงหาคนทีมี่วินัย (Disciplined People)  2) การคิด
อย่างมีวินัยและเป็นระบบ (Disciplined Thought)  3) การดำเนินการ
อย่างเครง่ครัด จริงจัง (Disciplined Action)

⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫
⌫⌫⌫⌫⌫

เรียบเรียงโดย
พิมพ์นภัส  ทับเชียงทอง

และสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้มีความพร้อม
จะก้าวขึ้นมาทำหน้าที่ในการรักษาองค์กรให้มีความยิ่งใหญ่
ได้อย่างต่อเนื ่องสืบไป สลค.สาร ฉบับนี้ จึงขอกล่าวถึง
“การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที ่ด ีและก้าวไปสู ่
องค์กรที่ยิ่งใหญ่”  ซึ่งเรียบเรียงมาจากหนังสือ Good to
Great ของ Jim Collins (ผู้เขียนหนงัสือ Built  to Last)

สิ ่งที ่สำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
ที่ดีและก้าวไปสู่องค์กรที่ยิ่งใหญ่ได้นั้นคือ ทรัพยากรมนุษย์
หากเราพิจารณารอบ ๆ ตัวในองค์กรของเราว่า ใครมี
คุณสมบัติที ่จะนำพาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ดีและก้าวไป
สู ่องค์กรที ่ย ิ ่งใหญ่ และเปิดโอกาสให้ผู ้น ั ้นก้าวขึ ้นมา
ร่วมพัฒนาองคก์รได้น้ัน องค์กรจะตอ้งสร้างระบบการพฒันา

6
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ทำอย่างไรจะให้เกิดความเป็นไปได้จริง

เบื้องหลังกระบวนการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ดีและก้าวไปสู่องค์กรที่ยิ่งใหญ่ มีแนวความคิดหลักที่สำคัญ 8 ประการ ดังนี้
1. ภาวะผู้นำระดับ 5 หมายถึง ผู้นำที่สร้างความเป็นสุดยอด ยั่งยืน ภายใต้ส่วนผสมที่ตรงข้ามกัน คือ มี 2 ลักษณะ

ที่อาจมีความสอดคล้องและขัดแย้งกัน ได้แก่
• มีความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่มีความมุ่งม่ันแบบมืออาชีพ
• มีความมุ่งมั่นความสำเร็จขององค์กรมากกว่าความสำเร็จของตนเอง
• อุทิศตนเพื่องาน โดยยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อความสำเร็จให้กับองค์กร
• ยกความสำเร็จขององค์กรให้เป็นความดีของทุกคน มากกว่าการกล่าวอ้างว่าเป็นฝีมือของตนเอง
แต่กว่าท่ีจะมาเปน็ผู้นำระดบั 5 ได้ต้องผ่านการเปน็ผู้บริหารมา 4 ระดับ

2. การเลือกคนที่เหมาะสมเข้าสู่องค์กร
• ให ้ความสำค ัญก ับการสรรหาและการค ัดเล ือกคน

ท่ีดีให้ถูกต้อง (right people) เข้ามาสู่องค์กรก่อนการกำหนดวสัิยทัศน์ กลยุทธ์
และโครงสร้างองค์กร โดยผู ้บริหารองค์กรต้องพิถีพิถันในกระบวนการ
ตัดสินใจคัดเลือกคนเข้าสู่องค์กร เพื่อหลีกเลี่ยงความจำเป็นต้องปลดถ่าย
คนออก หรือปรับรื้อโครงสร้างเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลขององค์กรในภายหลัง

• จ ัดคนท ี ่ เหมาะสมให ้อย ู ่ ในตำแหน ่งท ี ่ถ ูกต ้องก ่อน
แล้วจึงค่อยมากำหนดภารกิจที ่จะทำต่อไป หาทางคัดคนที ่ไม่เหมาะสม
กับองค์กร (wrong people) ออกไป

ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1
พนักงานที่มีความสามารถสูง ใช้ความสามารถ ความรู้ ความชำนาญและ
นิสัยที่ดีในการทำงาน ในการสร้างผลงานที่ดี

สมาชิกของทีมที่ร่วมกันสร้างผลงาน ทุ่มเทความสามารถส่วนบุคคลเพื่อ
ความสำเรจ็ของทมีและทำงานรว่มกับสมาชิกคนอืน่ในทมีอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู ้จ ัดการที ่เก่งกล้าสามารถ จัดทัพพนักงานและทรัพยากรให้มุ ่งไปสู ่
เป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ปลุกเร้าให้องค์กรยึดมั่นและแปรเปลี่ยนวิสัยทัศน์
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติกระตุ้นให้สร้างมาตรฐานการดำเนินงานที่สูงส่ง

ผู้บริหารระดับ 5 สร้างความเปน็สุดยอดท่ีย่ังยืน ภายใตส่้วนผสมท่ีตรงข้ามกัน
ระหว่างบุคลิกส่วนตัวที่อ่อนน้อมถ่อมตนกับเจตจำนงของมืออาชีพ

หลักปฏิบัติในการตัดสินใจเลือกคนเข้าสู ่องค์กร
มี 3 ประการ คือ

1. ถ้าไม่แน่ใจว่าคนที่เราจะจ้างเข้ามานั ้นดีจริง
หรือไม่ อย่าจ้าง

2. ถ้ามั ่นใจว่าจำเป็นต้องเปลี ่ยนแปลงเกี ่ยวกับ
ตัวบุคคลท่ีไม่เหมาะสม ต้องลงมือทำทันที

3. ให้โอกาสคนที่ดีที่สุดขององค์กรได้ทำงานสำคัญ
ขององค์กรมากกว่าการผลักดันให้เข้าไปพัวพันกับปัญหา
ยุ่งยากซบัซ้อน เพราะจะทำใหอ้งค์กรเสียโอกาส
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• ใส่ใจในการสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงาน ผู้บริหารองค์กร
ต้องไม่ใช่ผู้บริหารแบบ “ข้ามาคนเดยีว” หรือ “เก่งคนเดยีว”

3. เผชิญหน้ากับความเป็นจริงถึงแม้ความจริงจะทำให้เราเจ็บปวด
ยึดถือการเผชิญหน้ากับความจริงด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธา องค์กร

ท่ีดีท่ีจะพัฒนาไปสู่ความยิง่ใหญน้ั่น จะต้องมีระบบการตดัสินใจท่ีมีวินัยสูง 2 ประการ คือ
3.1 ต้องเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น

ถึงแม้ว่าความจริงนั้นจะไม่น่าพึงปรารถนาก็ตาม
3.2 ต้องเป็นการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของการยอมรับ ความเข้าใจและ

มีกรอบแนวความคิดรองรับที่สามารถใช้เป็นเหตุผลอธิบายได้ว่า เหตุใดจึงตัดสินอย่างนั้น
ผ ู ้บร ิหารองค ์กรต ้องพยายามสร ้างว ัฒนธรรมองค ์กรท ี ่ยอมร ับฟัง

ความคิดเห็นของคนในองค์กร เพื ่อสร้างบรรยากาศที่ดี เอื ้อต่อการทำให้ความจริง
ปรากฏขึ ้นมา เช่น การประชุมพบปะอย่างไม่เป็นทางการ การเปิดโอกาสให้คน
ในองค์กรมีส่วนร่วมในการพูดคุย ร่วมอภิปรายถกเถียงโต้แย้งอย่างจริงจัง แต่ต้อง
พยายามหลีกเลี่ยงการใช้วิธีบังคับ

4. การใช้แนวความคิดแบบตัวเม่น เป็นแนวความคิด
ท่ีอุปมาอุปไมยว่า มีผู้บริหาร 2 แบบ คือ

4.1 ผู ้บริหารแบบตัวเม่น เป็นคนประเภทมีความเข้าใจ
ในโลกที ่ยุ ่งยากซับซ้อนด้วยความคิดที ่ง ่าย ๆ เพียงคนเดียว คนเหล่านี ้
มีความมุ่งมั่นและมุ่งหน้าในการสร้างองค์กรที่ดี เพื่อให้เป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่

4.2 ผู้บริหารแบบสนัุขจ้ิงจอก คนเหลา่นีมี้ความคดิมากมาย
แต่ฟุ ้งซ่าน กระจัดกระจาย ขาดความสอดประสานกัน ทำให้ไม่สามารถ
สร้างความสำเร็จของการบริหารที่ยิ่งใหญ่ได้

5. การสรา้งวัฒนธรรมแหง่การมวิีนยั
• องค์กรต้องใส่ใจต่อการคัดเลือกคนที่มีวินัยเข้าสู่องค์กร
• วัฒนธรรมแห่งการมีวินัยขององค์กรนั้น เป็นวัฒนธรรมแห่งการยึดมั่น

อยู่ในกรอบแนวคิดแบบตัวเม่น

6. การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด
ผู้บริหารองค์กรไม่ได้ให้ความสำคัญต่อเทคโนโลยีในฐานะที่เป็นปัจจัยหลัก

ที ่สำคัญต่อความสำเร ็จขององค์กร เทคโนโลยีเป็นเพียงปัจจัยเสริมที ่เข ้าไปช่วย
เป็นตัวเร่งผลักดันความสำเร็จขององค์กร เทคโนโลยีที ่องค์กรจะนำมาใช้ต้องเป็น
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และช่วยให้สามารถทำในสิ่งที่องค์กรทำได้ดีที่สุดให้ดียิ่งขึ้น

แนวความคิดแบบตัวเม่นนั้นเกิดขึ้นได้กับองค์กรที่มี
องค์ประกอบ 3 ประการ ดังน้ี

1. องค์กรต้องทำความเขา้ใจว่าอะไรเป็นส่ิงท่ีองค์กร
ทำได้ด ีท ี ่ส ุด และระดมทรัพยากรขององค์กรเพื ่อทำ
ในส่ิงน้ัน ขณะเดียวกันต้องรู้ว่าส่ิงใดท่ีควรเลิกทำ

2. ทุกคนในองค์กรต้องมีความรักในสิ่งที ่องค์กร
ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะทำ และตระหนักดีว่าจะทำได้ดีท่ีสุด

3. องค์กรต้องมีความเข้าใจว่าอะไรเป็นเครื่องจักร
ขับเคลือ่นขององคก์ร และเปน็พลงังานขบัเคลือ่นใหอ้งคก์ร
ประสบความสำเร็จ ซึ ่งผู ้บริหารต้องเข้าใจอย่างลึกซึ ้ง
ถึงตัวธุรกิจหรือภารกิจท่ีองค์กรรับผิดชอบ
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7. การเชื่อมโยงแนวความคิดระหว่างแนวความคิดการพัฒนาองค์กรที่ดีเป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่ และองค์กรแห่งวิสัยทัศน์
ร่วมด้วย จึงจะสามารถทำให้องค์กรเป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่อย่างยั่งยืนได้

8. การปรับปรุงและเปล่ียนแปลงตอ่เนือ่งตลอดเวลา เสมือน
กงลอ้ที่หมนุไปขา้งหนา้

การพัฒนาองค์กรที่ดีให้เป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นกระบวนการ
สะสม (build up) จากการมีผู้บริหารองค์กรที่เป็นผู้นำระดับ 5 โดยผู้บริหาร
องค์กรใส่ใจในการสรรหาและคัดเลือกคนที่ดี คนที่เหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร
พยายามขจัดคนไม่ดีออกจากองค์กร และบริหารองค์กรโดยยอมเผชิญกับ
ความจริงที่องค์กรประสบอยู่ ถึงแม้ว่าความจริงนั้นจะเป็นสิ่งที่เจ็บปวดก็ตาม

เมื ่อองค์กรดำเนินการตามกระบวนการสะสมดังกล่าว มาถึง
จุดที่เผชิญหน้ากับความจริงด้วยความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จแล้ว ก้าวต่อไป
คือ การก้าวสู่กระบวนการที่นำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ (breakthrough)

กระบวนการก้าวสู่ความสำเร็จขององค์กร เริ่มต้นจากการตระหนักรู้ในแนวคิด
แบบตัวเม่นที่ช่วยให้องค์กรค้นพบสิ่งที่องค์กรสามารถทำได้ดีที ่สุด มีวินัยยึดมั่นทำ
ความเข้าใจในแนวความคิดแบบตัวเม่นอย่างลึกซึ้ง จนเข้าใจเป็นอย่างดีว่าอะไรเป็น
จักรกลที ่จะขับเคลื ่อนองค์กรให้ประสบความสำเร ็จในสิ ่งที ่องค์กรสามารถทำได้
ดีที ่สุดให้เหนือกว่าองค์กรอื่น ๆ และพยายามสื่อสารกับทุกคนในองค์กรให้ยอมรับ
และรักในสิ ่งที ่องค์กรตระหนักแล้วว่าสามารถทำได้ดีที ่ส ุด องค์กรต้องเลือกสรร
เทคโนโลยีที ่เหมาะสม และสอดคล้องกับสิ ่งที ่องค์กรจะทำได้ดีที ่สุดมาใช้เป็นตัว
เร่งสู ่ความสำเร็จที ่ยิ ่งใหญ่ รวมทั้งต้องมีความคงเส้นคงวา (consistency) ในการ
ดำเนินงาน เพื่อสร้างกำลังเคลื่อนไหว (momentum) นำไปสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้
องค์กรต้องมีการรวมพลัง (co-herence) ของปัจจัยต่าง ๆ จึงจะประสบความสำเร็จ
ในการเป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่

ในเรื่องนี้ให้ข้อคิดได้ประการหนึ่งว่า “การก้าวเป็นองค์กรที่ดีนั้นมีความยาก
และท้าทาย แต่การรักษาความดีและความยิ่งใหญ่ผ่านกาลเวลายากกว่านัก”
ซึ่งผู้เรียบเรียงจะได้นำเสนอเป็นตอนต่อไป
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⌫⌫ 
ขวัญลักษณ์

สลค. สารฉบับเดือนพฤศจิกายน ได้กล่าวถึงขั้นตอนการวางแผนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี การจัดทำเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี และการสรุปข้อมูล (Briefing) ของเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีแก่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปแล้ว
ฉบับนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนอื่น ๆ ในส่วนที่เหลือในกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีออสเตรเลีย

การกำหนดวาระการประชุม

ฝ่ายเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของออสเตรเลียจะใช้หลักการจัดวาระตาม agenda โดยนำเรื่องที่อยู่ในกรอบนโยบายเดียวกัน
หรือเก่ียวขอ้งกันมาประชมุในคราวเดยีวกนั ท้ังน้ีเร่ืองท่ีต้องให้คณะรฐัมนตรีพิจารณาม ี  2 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 5-day rule หมายถึง เรื่องที่สมควรบรรจุเข้าวาระการประชุมเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่วมกันในที่ประชุม
เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์และทางการเมือง มีกำหนดระยะเวลาเร่งด่วน และก่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
หากพิจารณาร่วมกันในที่ประชุม เมื่อเรื่องถูกบรรจุเข้าวาระการประชุมแล้วกระทรวงมีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลให้แก่รัฐมนตรี ในขณะที่
PM&C1 มีหนา้ทีจั่ดเตรยีมขอ้มูลใหแ้กน่ายกรฐัมนตร ี โดยมกีำหนดเวลาดำเนนิการ 5 วัน

ประเภทท่ี 2 10-day rule หมายถึง เรื ่องที่ฝ่ายเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นว่าคณะรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องนำมาพิจารณา
ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขของ 5-day rule โดย PM&C จะเสนอให้นายกรัฐมนตรีอนุมัติว่าไม่ต้องนำเรื่องนี้
เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จากนั้นจึงส่งเรื่องดังกล่าวให้รัฐมนตรีทุกคนพิจารณาเป็นเวลา 10 วัน โดยการดำเนินการขั้นต่อไปแบ่งออกเป็น
2 กรณี คือ

กรณีท่ี 1 ไม่มีรัฐมนตรีคนใดทักท้วงภายในเวลาที่กำหนด ฝ่ายเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจัดทำร่างมติคณะรัฐมนตรี
ส่งให้รัฐมนตรีทุกคนพิจารณาเพื่ออนุมัติในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไป

กรณีท่ี 2 มีร ัฐมนตร ีท ักท ้วงว ่าจำเป ็นต้องมีการหาข ้อย ุต ิในบางประเด ็นก ับหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้องและสามารถ
หาข้อยุติได้ ฝ่ายเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเพิ ่มเติมข้อยุตินั ้นในมติคณะรัฐมนตรี แต่หากไม่สามารถหาข้อยุติได้ ฝ่ายเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอาจเห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ได้

ข้ันตอนท่ี 4

1 PM&C คอื สำนกันายกรฐัมนตรแีละคณะรฐัมนตร ี (Department of Prime Minister and Cabinet)
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สำหรับเรื ่องที ่ไม่อยู ่ในวาระ (without submission or under the line) แต่รัฐมนตรี
ประสงค์ให้นำเข้าสู ่การประชุมจะต้องมีการประสานล่วงหน้าและอาจมีจดหมายนำส่งจากรัฐมนตรี
ในส่วนของการถอนเรื่องจากวาระการประชุม รัฐมนตรีจะต้องมีจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี โดยระบุเหตุผล
ประกอบด้วย ท้ังน้ีจะมีการประสานงานในระดบัเจ้าหน้าท่ีของกระทรวงกบัฝ่ายเลขาธกิารคณะรฐัมนตรีก่อน

การประชุมคณะรัฐมนตรี

กำหนดการประชุม คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันของออสเตรเลียจะประชุมทุกวันจันทร์ โดยมีหลักการที่จะเน้นพิจารณาเรื่องที่อยู่
ในวาระการประชุมและได้เตรียมการล่วงหน้าไว้แล้วเพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่างการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี (senior minister) เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ผู้อำนวยการกองคณะรัฐมนตรี) และเจ้าหน้าที่จดบันทึกการประชุม บางครั้งอาจมีการเชิญรัฐมนตรี
ที่ไม่อยู่ในคณะรัฐมนตรี (junior minister) เข้าร่วมประชุมในกรณีที่เรื ่องนั้น ๆ อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีคนนั้น การประชุม
โดยทั่วไปจะไม่มีการเรียกข้าราชการมาชี้แจง บางครั้งอาจมีการประชุมลับที่ไม่อนุญาตให้ข้าราชการประจำรับฟัง ซึ่งจะเป็นกรณีที่เกี่ยวข้อง
กับทางการเมืองมาก ๆ เช่น ยุทธศาสตร์ทางการเมือง การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง

การจดบันทึกการประชุมและยกร่างมติคณะรัฐมนตรี

ผู้จดบันทึกการประชุมคณะรัฐมนตรีมี 3 คน ดังน้ี
ผู้จดบันทึกลำดับที่ 1 คือ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ทำหน้าที่ตรวจสอบ

และเห็นชอบมติก่อนแจ้งให้ส่วนราชการนำไปปฏิบัติ
ผู ้จดบันทึกลำดับที ่ 2 คือ ผู้อำนวยการกองคณะรัฐมนตรี ทำหน้าที ่จดสาระและ

เหตุการณ์ต่าง ๆ ระหว่างการประชมุ รวมท้ังติดตามความเคลือ่นไหวของรฐัสภาผ่านโทรทศัน์วงจรปิด
ในห้องประชุม เนื ่องจากห้องประชุมคณะรัฐมนตรีอยู ่ในอาคารรัฐสภา หากมีเหตุจำเป็นให้
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีต้องออกไปชี้แจงต่อที่ประชุมสภา ผู้อำนวยการกองคณะรัฐมนตรี
จะแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ

ข้ันตอนท่ี 5

ข้ันตอนท่ี 6

11

ฝ่ายเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณา

10 - day rule5 - day rule

กระทรวงเตรียมข้อมูล
ให้รัฐมนตรี

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ฝ่ายเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 ร่างมติคณะรัฐมนตรี

PM&C เตรียมข้อมูล
ให้นายกรัฐมนตรี

ฝ่ายเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ส่งเรื่องให้รัฐมนตรีทุกคนพิจารณา

ทักท้วงไม่ทักท้วง

ไม่ยุติยุติ

นายกรัฐมนตรีพิจารณา
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ผู้จดบันทึกลำดับที่ 3 คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรีจากกองนโยบาย
ต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาจดบันทึกเฉพาะเรื่องที่ตนรับผิดชอบเท่านั้น

การจดบันทึกการประชุมคณะรัฐมนตรี การจดบันทึกการประชุมเพื่อยกร่าง
มติคณะรัฐมนตรีมีทั ้งเรื ่องในวาระและนอกวาระการประชุม ทั้งนี ้เมื ่อผู ้จดบันทึกลำดับที่ 3
จดบันทึกในห้องประชุมเสร็จ จะดำเนินการยกร่างมติคณะรัฐมนตรีของเรื่องนั้นในห้องทำงาน
เจ้าหน้าที่ที ่อยู่ข้างห้องประชุม ร่างมติส่วนใหญ่จะได้รับการจัดทำมาล่วงหน้า โดยใช้เนื้อหา
ในเอกสารเสนอ (submission) มาจัดทำ แล้วใส่ประเด็นเพิ่มเติมที่ได้จากการประชุมลงไป
เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นจะส่งร่างมติให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมติพิจารณารูปแบบและการใช้ภาษา
จากนั ้นผู ้จดบันทึกลำดับที ่ 3 จะต้องรอจนกว่าการประชุมเสร็จสิ ้นเพื ่อเสนอร่างมติให้
ผู ้อำนวยการกองคณะรัฐมนตรีตรวจและลงนามแบบย่อ (initial) แล้วเสนอให้เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองพิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบ

การจดบ ันท ึกมต ิคณะร ัฐมนตร ี
จะจดในสม ุดบ ันท ึกการประช ุม
คณะรัฐมนตรี (Cabinet Notebook)
ซึ ่งถือเป็นเอกสารลับห้ามเปิดเผย
เป็นเวลา 50 ปี

  
  
 

กระบวนการต ั ดส ิน ใจของคณะร ั ฐมนตร ี
ออสเตรเลียจะสิ้นสุดเมื่อมติคณะรัฐมนตรีได้ถูกนำเข้า
ระบบ CABNET เพื่อส่งให้ CLO ทุกกระทรวง และเมื่อ
เปรียบเทียบกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีไทยแล้ว
จะพบว่ามีกรอบการทำงานคล้ายคลึงกันมาก ทั ้งนี ้
หลักการทำงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไทย
บางส่วนก็ได้รับคำแนะนำจาก PM&C ของออสเตรเลีย
มาปรับใช้ เช่น วาระทักท้วง เป็นต้น

เมื ่อสิ ้นสุดการประชุมคณะรัฐมนตรี ฝ่าย
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะแจ้งมติผ่าน CABNET แก่
CLO2 ของทุกกระทรวง และ CLO จะจัดส่งมติให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระทรวงทั้งหมดรับทราบ พร้อมเอกสาร
ใบปะหน้ารายนามผู ้ท ี ่ได ้ร ับทราบมติคณะรัฐมนตรี
ทั ้งหมดในหน่วยงาน และกำหนดให้ผู ้ที ่ร ับทราบมติ
คณะรัฐมนตรี โทรศัพท์แจ้ง CLO ทันทีที่ได้รับเอกสาร
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

12

2CLO  คอื  ผู้ประสานงานคณะรฐัมนตร ี (Cabinet Liaison Officer)
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The Flight of the Creative Class เป็นหนงัสือเขียนโดย Richard Florida ซ่ึงเป็นเร่ืองราวตอ่เน่ืองจากหนังสือ The Rise of the
Creative Class ที่ Richard Florida ได้เคยนำเสนอหลักการ 3T ไว้ประกอบด้วย 1) Technology (เทคโนโลยี) 2) Talent (ความรู้
ความสามารถ) และ 3) Tolerance (ความอดทน) อันเป็นหลักที่นำไปสู่ความมั่งคั ่ง การพัฒนา และนวัตกรรม Florida ได้อธิบายถึง
สภาวะที่เป็นเงื่อนไขที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค การแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถ และการปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์
ในการสร้างส่ิงต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาให้โลกไปสู่อีกข้ันหน่ึง ซึ่งจากการติดตามและศึกษาการบริหารประเทศของสหรัฐ ฯ ทำให้เขาพบว่า ขณะนี้
สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่จะสูญเสียความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ และความเป็นประเทศมหาอำนาจของโลก ซึ่งส่งผลให้ความน่าสนใจ
ของประเทศในการที่จะดึงดูดให้คนเก่ง มีความสามารถจากทั่วโลกเข้ามาในสหรัฐ ฯ ลดลงไป ทั ้งนี ้ Florida ได้ยกเอาสถานการณ์ซึ ่ง
สหรัฐ ฯ กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันมาเป็นตัวบ่งชี้ถึงแนวโน้มดังกลา่ว อาทิเช่น

สถานการณส์มองไหล พลเมืองมีความอดทนลดนอ้ยลง ระบบการศกึษาทีล้่มเหลว ความแตกแยกอนัเกดิจากความไมเ่ท่าเทยีม
และความไม่ลงรอยกันของผู้นำทางการเมือง

การลดลงของความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของพลเมืองอเมริกัน ซึ่ง Florida เห็นว่า เป็นเรื่องที่น่าวิตก
มากกว่าภัยก่อการร้ายที่สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญ

การลดลงของจำนวนคนต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐ ฯ ซึ่งมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากการใช้มาตรการเข้มงวด
เพื่อจำกัดจำนวนคนเข้าเมืองของสหรัฐ ฯ Florida เห็นว่าการใช้มาตรการดังกล่าวเป็นความผิดพลาดของสหรัฐ ฯ เพราะเขาเชื่อว่า พลเมือง
ต่างถิ่นที่เข้ามาอาศัยในสหรัฐ ฯ คือปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางความคิด อันเป็นกุญแจไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
และเป็นพลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจของสหรัฐ ฯ ซ่ึงแท้ท่ีจริงแล้วแหล่งศักยภาพ ฯ และการพัฒนาศักยภาพของสหรัฐ ฯ ไม่ได้อยู่ในประเทศสหรัฐ ฯ
และไม่ได้เกิดโดยคนอเมริกันเพียงลำพัง แต่เกิดจากพลเมืองต่างถ่ินท่ีมาจากประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก ซ่ึงเข้ามาอาศัยอยู่ในสหรัฐ ฯ และด้วยการแข่งขัน
ของบุคคลเหล่าน้ัน จึงทำให้สหรัฐ ฯ เป็นประเทศผู้นำในการคิดค้นประดิษฐ์ส่ิงใหม่ ๆ และเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกในตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมา

นอกจากนี้ Florida ยังได้ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงที่เกิดขึ้นกับสหรัฐ ฯ ในปัจจุบัน ไว้ 2 เร่ือง ดังน้ี
1. ประเทศที ่เป็นตัวเลือกอันดับแรกที ่พลเมืองในโลกตัดสินใจจะเดินทางเข ้าไปอาศัยอยู ่ได ้เปลี่ยนไป ในอดีตตัวเลือก

อันดับแรกที่คนจะย้ายไปมี New York, Boston, San Francisco, Seattle และ Chicago เป็นต้น แต่ปัจจุบันเมืองที่น่าสนใจ ซึ่งดึงดูดคน
ท่ีมีความรูค้วามสามารถจากเมอืงตา่ง ๆ ท่ัวโลกเขา้ไปอาศยัอยูไ่ด้มากทีสุ่ดกลบัเป็นเมอืงตา่ง ๆ ในยโุรป เช่น Dublin, London, Amsterdam
และ Stockholm เป็นต้น ทั้งนี้ เพราะผู้คนเหล่านั้นมองเห็นถึงความรู้ และความสามารถในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพของเมือง
น้ัน ๆ  น่ันเอง

2. ผลกระทบที่สหรัฐ ฯ ได้รับจากสงคราม โดยภาวะสงครามที่สหรัฐ ฯ ดำเนินอยู่จะทำให้ความสามารถในการสร้างความน่าสนใจ
และการดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศสหรัฐ ฯ ถูกจำกัดลง ซึ่งสภาพในปัจจุบันที่พบคือ จำนวน
นกัเรยีนตา่งชาต ิและวซ่ีาทีอ่อกใหแ้กผู้่ทีจ่ะเดนิทางเขา้มาในสหรฐั ฯ ลดลง

พร้อมนี้ Florida ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า หากสหรัฐ ฯ สามารถค้นพบทางออกให้แก่ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศได้ ก็จะ
สามารถกลับมารุ ่งเรืองอีกครั ้ง

*********************************

      
ของ Richard Florida
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  ไม่

          

ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade Agreement:
TAFTA) มีผลบังคับใช้เมื ่อวันที ่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 กำหนดให้ไทยและออสเตรเลียเริ ่มเปิดเสรี
การค้าทั้งในด้านสินค้า การบริการ และการลงทุนระหว่างกัน รวมทั้งร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ทางการค้าที่มิใช่ภาษี เช่น มาตรการด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดของออสเตรเลีย และมาตรการตอบโต้
การทุ ่มตลาด และในสาขาต่าง ๆ เพื ่ออำนวยความสะดวกทางการค้า เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(e-commerce) ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ และนโยบายการแข่งขัน เป็นต้น

ในเบื ้องต้น ความตกลงนี ้ทำให้ออสเตรเลียยกเว้นภาษีนำเข้า
สินค้าของไทยจำนวนกว่า 50 รายการ หรือคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าการนำเข้าที ่ออสเตรเลียนำเข้าจากไทย ในขณะที่ไทยยกเว้น
ภาษีนำเข้าสินค้าประมาณ 2,700 รายการให้แก่ออสเตรเลีย โดยคิดเป็น
ร้อยละ 70 ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากประเทศออสเตรเลีย ต่อจากนั้น
ทั ้งสองฝ่ายจะค่อย ๆ ลดภาษีของตนเองลงจนเหลือร้อยละ 0 ในปี
พ.ศ. 2568 อย่างไรก็ตาม เพื ่อให้อุตสาหกรรมภายในได้มีการปรับตัว
ไทยและออสเตรเล ียได้ตกลงที ่จะให้มีการใช้มาตรการปกป้องพิเศษ
หรือ Special Safeguard Measures: SSG สำหรับสินค้าเกษตรที ่มี
ความอ่อนไหวมาก เช่น เนื ้อวัวและเนื ้อหมู เครื ่องในสัตว์อื ่น ๆ นม
และผลิตภัณฑ์นม



หลังจากที ่ทีมงาน สลค. สาร ได้นำเสนอข้อมูลเกี ่ยวกับ
เขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) และข้อตกลงเขตการคา้เสรี
(Free Trade Agreement: FTA) ไปแล้ว ฉบับน้ีจึงขอนำเสนอรายละเอยีด
และประเม ินผลการทำความตกลงเขตการค ้า เสร ีของไทยก ับ
ประเทศตา่ง ๆ คือ ออสเตรเลีย อินเดีย และจีน (ภายใต้กรอบ ASEAN)
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นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังตกลงที่จะเปิดเสรีตลาดการค้าบริการและการลงทุน
โดยให้มีการคุ ้มครองและส่งเสริมธุรกิจระหว่างกัน อีกทั ้งยังได้ตกลงที ่จะร่วมมือกัน
ในด้านต่าง ๆ เพื ่อส่งเสริมให้การค้าระหว่างกันมีความโปร่งใสและคล่องตัวมากขึ ้น
เช่น การจัดตั ้งคณะกรรมการด้านมาตรการสุขอนามัยเพื ่อแก้ไขปัญหาของสินค้า
ที ่ต ิดมาตรการด้านสุขอนามัยพืชและสัตว์ในการนำเข้าให้ลุล่วงภายใน 2 ปี ทั ้งนี ้
การเปิดตลาดของไทยต่อออสเตรเลีย และความร่วมมือต่าง ๆ เป็นไปตามกรอบของ
กฎหมายและกฎระเบยีบทีบั่งคบัอยู่ในปัจจุบัน

จากการประเมินผลพบว่าหลังจากข้อตกลงมีผลบังคับใช้ มูลค่าการค้าระหว่างไทย - ออสเตรเลียเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.54 โดยไทย
เป็นฝ่ายเสียดุลการค้าให้แก่ออสเตรเลีย ทั้งนี้ เนื่องจากไทยมีแนวโน้มนำเข้าสินค้าประเภททุนจากออสเตรเลียมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ในระยะยาวความตกลงนี้จะส่งผลให้ไทยและออสเตรเลียสามารถขยายการค้าทั้งในด้านสินค้าและบริการ และเพิ่มการลงทุนระหว่างกัน
มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ไทยกับออสเตรเลียมีความสัมพันธ์โดยรวมที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ไทยและอินเดียได้ลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย
(India-Thailand Free Trade Area: ITFTA) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 โดยสาระสำคัญของกรอบ
ความตกลง ฯ จะครอบคลุมการเปิดเสรีทั้งในด้านการค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุน รวมทั้งส่งเสริม
ความรว่มมอืในดา้นตา่ง ๆ

การเปิดเสรีการค้าสินค้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การเร่งลดภาษีสินค้าบางส่วนทันที (Early Harvest
Program) หมายถึง ไทยและอินเดียได้ตกลงที่จะทยอยลดภาษีสินค้ารวม 82 รายการ เช่น เงาะ ลำไย มังคุด เม็ดพลาสติก และ
ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ เป็นต้น ทั้งสองฝ่ายจะลดภาษีลงจนเหลือร้อยละ 0 ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2549 อีกส่วนหนึ่งคือการลดภาษี
ทั่วไป โดยไทยและอินเดียอยู่ระหว่างการหารือร่างตัวบทความตกลงการค้าสินค้า (Draft Agreement on Trade in Goods) ซึ่งส่วนใหญ่
สามารถตกลงกันได้ในประเด็นสำคัญ การลดภาษีสินค้าระยะต่อไปจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสินค้าปกติ (Normal Track)
และกลุ่มสินค้าอ่อนไหว (Sensitive Track)

ส่วนในเรื ่องการลงทุน ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี ่ยนข้อมูลเกี ่ยวกับ
นโยบายและกฎระเบียบด้านการลงทุน เพื ่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
และการขยายตัวด้านการลงทุนระหว่างกัน โดยอ้างถึงความตกลงว่าด้วย
การส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน  (Bilateral Investment Protection and
Promotion Agreement: BIPA) ซ่ึงได้มีการลงนามตัง้แต่ปี พ.ศ. 2543

จากการประเมินพบว่าภายหลังการทำข้อตกลง FTA ไทย-อินเดีย
มูลค่าการค้าระหว่างทั้ง 2 ประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.5 และเมื่อเลือกคำนวณ
เฉพาะสินค้ารายการที่เข้าสู่ระบบ FTA จำนวน 82 รายการในช่วงระหว่าง
เดือนมกราคม-ตุลาคม พ.ศ. 2548 พบว่ามีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 93.7
และมีดุลการค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 263.9 ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทย
จะได้เปรียบตลอดไปจากการทำ FTA ครั ้งนี ้ เนื ่องจากการประเมินผล
ได้คำนวณจากรายการนำร ่องซึ ่งมีอยู ่เพียง 82 รายการจากทั ้งหมด
กว่า 6,000 รายการ จึงต้องคอยติดตามผลในระยะยาวต่อไป
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การทำข้อตกลง FTA ไทย-จีน นั้นอยู่ภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
(Framework Agreement on ASEAN - China Comprehensive Economic Cooperation) โดย
อาเซียนกบัจีน ได้ลงนามกรอบความตกลงความรว่มมือทางเศรษฐกจิอาเซียน - จีน  เม่ือวันท่ี 4 พฤศจกิายน
พ.ศ. 2545 ที่ครอบคลุมทั้งเรื ่องการเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และความร่วมมือ
ทางเศรษฐกจิต่าง ๆ

การเปิดเสรีการค้าสินค้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การลดภาษีสินค้าบางส่วนทันที (Early Harvest Program) และการลดภาษี
สินค้าท่ัวไป โดยการลดภาษสิีนค้า Early Harvest Program จะครอบคลุมสินค้าเกษตรภายใตพิ้กัดศุลกากรตอนที ่01-08 เช่น สัตว์มีชีวิต เน้ือสัตว์
ผลิตภัณฑ์นม พืชผักที ่บริโภคได้ และผลไม้ รวมทั ้งสินค้าเฉพาะที ่ม ีผลเฉพาะกับประเทศที ่ตกลงกันสองฝ่ายเท่านั ้น ส่วนการ
ลดภาษีสินค้าทั่วไปได้แบ่งรายการสินค้าออกเป็น 2 รายการ ได้แก่ รายการสินค้าปกติ ซึ่งมีอัตราภาษีสุดท้าย คือร้อยละ 0  และรายการ
สินค้าอ่อนไหว ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องการความคุ้มครอง และจะมีระยะเวลาการลด/เลิกภาษีมากกว่าสินค้าปกติ

ป ัจจ ุบ ันอาเซ ียนและจีนอยู ่ระหว ่างการเจรจาเป ิดเสร ีด ้าน
การค้าบริการและการลงทุน โดยจะมีการกำหนดสาขาที่มีความอ่อนไหว
(Sensitive sectors) การให้การปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่าง และกฎ
ความยืดหยุ่นกับประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ โดยการเปิดเสรีการค้าบริการ
ควรดำเนินการแบบก้าวหน้า (progressive liberalization) เพื ่อให้
สอดคล้องกับมาตรา 5 ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (GATS)
เช่น การลด/ยกเลิกมาตรการที่เป็นการเลือกปฏิบัติทั้งหมด และห้ามใช้
มาตรการเลือกปฏิบัติใหม่ รวมทั้งให้มีการปกป้องและส่งเสริมการลงทุน
และการเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนที่เสรี เป็นธรรม และโปร่งใส

จากการประเมินผลพบว่าภายหลังการทำ FTA ไทยสามารถ
ส่งสินค้าไปจีนได้มากขึ ้นร ้อยละ 23.62 แต่ส่งสินค้าไปยังประเทศ
ในอาเซียนได้ลดลงร้อยละ 0.62 และจีนสามารถส่งสินค้าเข้าไทยเพิ่มขึ้น
95.79 และสง่สนิคา้ไปยงัอาเซยีนไดเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 18.56

โดยภาพรวมการทำ FTA จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้าน
การค้าการลงทุนแก่คู ่สัญญา เนื ่องจากมีอัตราภาษีที ่ลดลง และมีการ
อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนและความร่วมมือมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด และต้องให้เวลาหน่วย
เศรษฐกิจภายในได้ปรับตัว

*********************************
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ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 นายกรัฐมนตรีได้ปรารภเกี่ยวกับการจัดทำ
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีว่า ปัจจุบันการจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีหลายเรื่องข้อมูลและรายละเอียดไม่ครบถ้วน
เพียงพอ การเรียบเรียงข้อมูล ข้อเท็จจริงของเรื่องที่เสนอ ไม่เป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นข้อเสนอที่ต้องการ
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณายังไม่ชัดเจน ทำให้คณะรัฐมนตรีไม่สามารถพิจารณาตัดสินใจและลงมติได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และรวดเร็วเท่าที่ควร จึงขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

โดยที่ในขณะนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำลังดำเนินการเพื ่อนำเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุน
ภารกิจของคณะรัฐมนตรี (Cabinet Network – CABNET) มาใช้ในกระบวนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะมีส่วน
ช่วยให้การจัดทำเรื ่องเสนอคณะรัฐมนตรีของหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนการประสานงานกับสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น อย่างไรก็ตาม การนำเอาระบบ CABNET มาใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบ
จะต้องใช้เวลาดำเนินการอีกระยะหนึ่ง ในระหว่างนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อคำปรารภข้างต้นของนายกรัฐมนตรี
จึงขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง ถือปฏิบัติเกี ่ยวกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
ดังต่อไปน้ี

1. ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้ถือปฏิบัติ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสรุปสาระสำคัญของเรื่อง
ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 13 กรณีการเสนอเรื่องทั่วไป
และข้อ 14 กรณีการเสนอร่างกฎหมาย

2. ให้หน่วยงานเจ้าของเรื ่องระบุประเด็นข้อเสนอหรือข้อพิจารณาให้ชัดเจนครบถ้วน โดยให้ระบุลง
ในส่วนท้ายของหนังสือนำส่งเรื่อง (อาจกำหนดเป็นหัวข้อ “ประเด็น/ข้อเสนอที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา”)
หากประเดน็ข้อเสนอดังกล่าวมีหลายขอ้ ให้แยกเปน็ข้อ ๆ ให้ชัดเจนครบถว้น

3. เรื่องต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในประเภทเรื่องที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 4 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรื ่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 หากหน่วยงานเจ้าของเรื ่องส่งมาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาส่งเรื่องคืนไปตามแต่กรณี

4. ขอความร่วมมือให้ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) และผู้ช่วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภาประจำหน่วยงาน (ผู้ช่วย ปคร.) พิจารณาและตรวจสอบการจัดทำเรื่องที่หน่วยงานจะเสนอคณะรัฐมนตรี
ให้เป็นตามขอ้ 1 – 3 อย่างเคร่งครัดด้วย

ทั้งนี ้ กรณีเรื ่องที่เสนอมาไม่ชัดเจนถูกต้องตามข้อ 1 และ 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะพิจารณา
ส่งคืนเรื่อง หรือให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องแจ้งยืนยันความชัดเจนก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

ที่มา : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/ว 201 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548

เร่ือง การจัดทำเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี

                             
 
 
 
 
  

 
 
 
 ⌫

⌫
⌫
⌫
⌫                 
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⌫ ⌫ ⌫
⌫ ⌫ ⌫

⌫ ⌫
⌫⌫⌫

⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫
เรื่อง การประดับธงตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 นายกรัฐมนตรีเสนอว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่
25 ตุลาคม 2548 (เรื่อง การประดับธง การสำรวจโบราณสถานและโบราณวัตถุ และการต่อเรือตรวจการณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ)
เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
โดยเริม่ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2548 – วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 สำหรับในส่วนของภาคเอกชนและประชาชน ให้หน่วยงานดา้นส่ือของรัฐ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประดับธงโดยพร้อมเพรียงกันตามความสมัครใจ นั้น ในขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดวันดังกล่าว จึงขอให้หน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจัดเตรียมและดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น โดยให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมเพรียงกันด้วย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบ
ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

ท่ีมา : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0504/ว206 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2548

เรื่อง การกำหนดวนัเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา เป็นการเลือกต้ังท่ัวไป และวันหยุดราชการช่วงเทศกาลสงกรานต ์ ปี 2549

คณะรฐัมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมือ่วันท่ี 15 พฤศจกิายน 2548 ลงมติว่า
1. เห็นชอบให้วันพุธที่ 19 เมษายน 2549 เป็นวันหยุดราชการ แต่สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียม

การเลือกตั้งในวันที่ 18 เมษายน 2549 ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการโดยไม่ให้ถือเป็นวันลา ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ
2. สำหรับวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2549 นั้น เพื่อให้วันหยุดราชการในช่วงเวลาดังกล่าว

เป็นไปด้วยความเหมาะสม ไม่กระทบกับการปฏิบัติงานราชการที่ต้องหยุดทำการต่อเนื ่องหลายวัน ประกอบกับคณะรัฐมนตรี
ไดมี้มตเิหน็ชอบใหว้นัพธุที ่ 19 เมษายน 2549 เปน็วนัหยดุราชการเพิม่เตมิอีก 1 วนั เพือ่เปน็วนัเลอืกตัง้สมาชกิวฒิุสภาเปน็การเลอืกตัง้
ท่ัวไปอยู่แล้ว จึงมีมติให้กำหนดวนัหยุดราชการประจำปวัีนสงกรานตใ์นปี พ.ศ. 2549 เพียง 2 วัน คือ วันพฤหสับดีท่ี 13 และวันศุกร์ท่ี 14
เมษายน 2549 สำหรับวันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2549 เป็นวันหยุดราชการประจำสัปดาห์อยู่แล้ว ดังนั้น วันจันทร์ที่
17 เมษายน 2549 จึงไม่ถือเป็นวันหยุดชดเชยอีก ทั้งนี้ กรณีวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้พิจารณา
กำหนดตามที่เห็นสมควร

ท่ีมา : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0504/ว202 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2548

****************************************
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ไม่เปิดเครือ่งคอมพวิเตอรท้ิ์งไวน้าน ๆ
เพราะทำให้สิ้นเปลืองไฟฟ้า
ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน
ปิดจอภาพเมือ่ไม่ใช้งานนานเกนิกว่า 15 นาที

⌫⌫⌫⌫⌫
ตั้งคอมพิวเตอร์ในบริเวณที่มีการระบายความร้อนได้ดี
ควรต้ังระบบ Screen Saver เพ่ือรักษาคุณภาพของหนา้จอ
ตรวจสอบดูว่าระบบประหยัดพลังงานในเครื ่องถูกสั ่ง
ให้ทำงานแล้วหรือไม่ ถ้ายังต้องสั ่งให้ระบบนี ้ทำงาน
เพราะจะช่วยประหยัดไฟ

          

ถ้าเปิดชุดคอมพิวเตอร์จอภาพ 15 น้ิว ท้ิงไว้วันละ 3 ช่ัวโมง จะใช้ไฟ 9 หน่วยต่อเดือน ค่าไฟเดอืนละประมาณ 27 บาท ถ้าเปิดท้ิงไว้
เช่นน้ี 1 ล้านเครือ่ง จะส้ินเปลืองค่าไฟเดอืนละ 27 ล้านบาท หรือ 324 ล้านบาทตอ่ปี*

ถ้าใช้คอมพิวเตอร์ขนาดจอ 14 นิ้ว 90 วัตต์ ใช้งานทุกวัน วันละ 2 ชั่วโมง จะใช้ไฟ 5.4 หน่วยต่อเดือน ค่าไฟประมาณเดือนละ
16.20 บาท ถ้าใช้ขนาดนี ้1 ล้านเครือ่งท่ัวประเทศ จะเป็นค่าไฟประมาณ 16.2 ล้านบาทตอ่เดือน หรือ 194.4 ล้านบาทตอ่ปี

*  คา่ไฟฟา้ทีใ่ชค้ำนวณในคูมื่อเลม่นีค้ดิทีค่า่เฉลีย่หนว่ยละ 3 บาท

 



ปัจจุบันสมาชิก กบข. สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและ
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของ กบข. ได้จากสื่อประชาสัมพันธ์มากมาย
หลายประเภทที่ กบข. จัดสรรไว้เพื ่อสมาชิก โดยสื่อประชาสัมพันธ์
ที่ได้รับความนิยมจากสมาชิกในอันดับต้น ๆ ก็คือ  www.gpf.or.th
ซึ ่งได้พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการมาอย่างต่อเนื ่อง ล่าสุด
ได้เปิดให้บริการใหม่คือ “บริการ GPF Web Service” เพื่อให้สมาชิก
สามารถตรวจสอบความถ ูกต ้องของข ้อม ูลในบ ัญช ีของสมาช ิก
ได้ด้วยตนเอง ได้อย่างสะดวก ง่ายดาย และบ่อยครั้งเท่าที่ต้องการ

สำหรับข้ันตอนและวธีิการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการลงทะเบยีน
หรือการขอเปิดใช้บริการเป็นครั ้งแรกนั ้น สมาชิกสามารถศึกษาได้
จากเมนู “บริการ GPF Web Service” หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6

 ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫
เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที ่มีระบบประหยัดพลังงาน โดยสังเกต
จากสัญลักษณ์ Energy Star เพราะระบบนี้จะใช้กำลังไฟฟ้า
ลดลงร้อยละ 55 ในขณะทีร่อทำงาน

ควรซ้ือจอภาพทีมี่ขนาดไมใ่หญ่เกินไป เช่น จอภาพขนาด 14 น้ิว
จะใช้พลังงานนอ้ยกว่าจอภาพขนาด 17 น้ิว ถึงร้อยละ 25
คอมพิวเตอร์ชนิดกระเป๋าหิ ้วประหยัดพื ้นที ่และประหยัดไฟ
ได้มากกว่าแบบตั้งโต๊ะ

คอมพิวเตอร์ (Energy Star) คอมพิวเตอร์ทั่วไป
จอภาพ
ตัวเครื่อง
รวม

ไม่เกิน 15 วัตต์ 60 วัตต์
30 วัตต์ 40 วัตต์

ไม่เกิน 45 วัตต์ 100 วัตต์
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 ความเคล่ือนไหวใน กบข.
                         



ร่มเงาธรรม
เจ้าของ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต
กรงุเทพ ฯ 10300
โทร. 0-2280-9000 , 0-2280-9090

ที่ปรึกษา

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ท่ีปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และผู้อำนวยการสำนัก/กองทุกท่าน

ผู้จัดทำ

คณะทำงานจัดทำ สลค.สาร
boca@soc.go.th
โทร. 0-2280-9000 , 0-2280-9090
ตอ่ 454 , 455

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างในสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีส่วนร่วม
ในการเผยแพร่ความรู้และรับรู้ข้อมูล
ขา่วสารตา่ง ๆ อันจะเปน็ประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานโดยรวมและเป็นการ
เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ผู้ที่สนใจทั่วไปด้วย

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ถนนสามเสน กรงุเทพ ฯ 10300
โทร. 0-2243-0611 , 0-2243-0613

สปค. 49/01-01

“สลค.ใสสะอาด”
เปิดรับเร่ืองร้องเรียน ข้อมูลการทุจริต

คอร์รัปชัน
ผ่านทางตู้ ปณ. 2
ทำเนียบรัฐบาล
กรุงเทพ ฯ 10302

ผมเพ่ิงเร่ิมสนใจการศึกษาธรรมะ อยากทราบว่าควรเร่ิมจากอะไรครับ กรุณาช่วย
แนะนำเป็นขั้นตอนด้วยครับ

พระพุทธศาสนา คือ คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเรื ่องของการอบรม
เจริญปัญญา ซึ่งในครั้งก่อนที่จะตรัสรู้ก็มีการอบรมเจริญสมาธิกันมามากจนกระทั่งจิตสงบ
ถึงขั้นอุปจารสมาธิกับอัปปนาสมาธิ ถึงรูปฌานและอรูปฌาน แต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้แจ้ง
อริยสัจจธรรม

เพราะฉะนั้น ข้อความในพระไตรปิฎก ใช้คำว่า “สติปัฏฐาน” ไม่ได้ใช้คำว่า “สมาธิปัฏฐาน”
แสดงว่าการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมในขณะนี้ที่จะเข้าใจ ต้องเพราะสติระลึก เรื่องของ
สติเป็นเรื่องที่ละเอียดมาก

เพราะฉะนั้น การเข้าใจธรรมต้องเป็นไปตามลำดับขั ้นก่อนว่า ธรรมะคืออะไร เพราะว่า
เราทุกคนแสวงหาธรรม บางคนก็อ่านในพระไตรปิฎกที่บางท่านเรียบเรียงไว้ให้เข้าใจง่าย ๆ
แต่ว่าจริง ๆ แล้วต้องเข้าใจจริง ๆ ว่า ถ้าไม่ได้ศึกษาจริง ๆ อาจจะมีความเข้าใจผิดในธรรมได้
เพราะว่าหลายคนศึกษาธรรม แสวงหาธรรม แต่ไม่ทราบว่าขณะนี้เป็นธรรม เพราะฉะนั้น
จึงต้องเข้าใจตามลำดับตั้งแต่ต้น

แม้แต่คำแรก คือ ธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงและทรงตรัสรู้ ไม่ได้ทรงแสดงเรื่องอย่างที่
ปฏิบัติกันก่อนการตรัสรู้ คือ สมาธิ แต่ทรงแสดงให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจจริง ๆ ในลักษณะ
ของสภาพธรรมที่มีจริง ๆ เพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องเข้าใจคำว่า “ธรรม” หรือว่าลักษณะ
ของธรรมเสียก่อน

เพราะสติปัฏฐาน หมายความถึง การอบรมเจริญปัญญา รู ้ความจริงของสภาพธรรมที่
พระผู ้มีพระภาคทรงตรัสรู ้และทรงแสดง ซึ ่งทรงแสดงตั ้งแต่เร ิ ่มต้น โดยที ่ว ่านอกจาก
พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก แล้วก็เป็นพระอภิธรรมปิฎกซึ่งเป็นเรื ่องของธรรมล้วน ๆ
เพราะฉะนั้น ก็จะศึกษาเข้าใจลักษณะของธรรมได้ เมื ่อเข้าใจคำว่า ธรรม ปรมัตถธรรม
และอภธิรรม ก่อนท่ีจะถึงสติปัฏฐาน

การฟังธรรมศึกษาธรรมเพื่อที่จะให้เข้าใจธรรมที่ละเอียด จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ตั้งแต่เบื้องต้น ถ้าพูดถึงเรื่องวิปัสสนาเป็นปัญญาขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนา ทำให้บุคคล
ผู้รู้แจ้งสภาพธรรมสามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทซึ่งกิเลสมีมากเหลือเกิน เพราะฉะนั้น
ถ้าไม่มีปัญญาจริง ๆ ก็ไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้

การฟังธรรมทุกครั้งก็เพื่อให้เกิดความเห็นถูก เป็นปัญญาซึ่งจะต้องเป็นไปตามลำดับขั้น
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