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บทความ/ขอความ หรอืความเหน็ใด ๆ ทีป่รากฏใน “สลค.สาร”
เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และคณะทำงานฯ ไมจำเปนตองเห็นพองดวย
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สลค.สาร ฉบับเดือนกุมภาพันธนี้ประกอบดวยเรื่องราวนาสนใจ
มากมายเชนเคย อาท ิ “แนวทางการปรบัปรงุระบบการประชมุคณะรฐัมนตร”ี
และ “แนวทางปฏิบัติสำหรับ ปคร.” ที่เชื่อวาผูอานสามารถนำไปใชเปน
แนวทางปฏิบัติในการทำงานได

สวนคอลัมนที่ชวนใหคิดตามอยาง “คิดกลม ๆ” นำเสนอมุมมอง
ที่นาสนใจตอคำถามที่ไดยินเปนประจำวา “ทำอยางไรถาขี้เกียจทำงาน”
เมือ่อานจบแลว ผอูานอาจจะอยากจบัปากกาขึน้มาทำงานในทนัทกีเ็ปนได

คอลัมนประจำอื่น ๆ ยังคงนำเสนอเรื่องราวที่นาสนใจเชนเดิม
ฉบับนี้ตามไมทันโลกาภิวัตนเสนอเรื่อง “ภาวะโลกรอน” ซึ่งเปนเรื่องที่
ทุกฝายกำลังใหความสนใจ  เรื่องเลาชาวอาลักษณนำเรื่องที่ติดคาง
ผอูานไวมานำเสนอตอนัน่คอืเรือ่ง “การแตงกายประดบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณ”
และทองตางแดนนำเรื่อง “เลขาธิการสหประชาชาติคนใหม” มาใหอานกัน

ถาแมวาเดือนนี้อากาศจะไมเย็นเทาเดือนมกราคมที่ผานมา
แตผูอานทุกทานยังตองดูแลสุขภาพกายและใจใหแข็งแรงอยูเสมอ และ
อยาลืมดูแลคนรอบขางใหสมกับที่เดือนนี้เปนเดือนแหงความรักเชนกัน
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⌫⌫⌫⌫⌫

กระทรวง/หนวยงานเจาของเรื่อง
1. ประเภทเรื่องที่สามารถเสนอคณะรัฐมนตรีได จะตองเปนไปตามมาตรา 4

ของพระราชกฤษฎกีาวาดวยการเสนอเรือ่งและการประชมุคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. 2548 (13 ประเภท)
2. เรื่องที่เปนราชการประจำ ไมใชเรื่องในเชิงนโยบาย ใหสงเรื่องไปยังสำนัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายในวันพุธสำหรับเรื่องที่คาดหมายวาจะใหเขาสูการประชุม
คณะรัฐมนตรีในสัปดาหถัดไป

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กรณีเรื่องที่สวนราชการสงมาเพื่อขอใหนำเสนอคณะรัฐมนตรีจะตองมีความเห็น

หนวยงานที่เกี่ยวของประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ซึ่งสวนราชการ/หนวยงาน
เจาของเรื่องยังไมไดขอความเห็นมากอน หรือขอมาแลวแตไมครบถวน ใหสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีขอความเห็นเพิ่มเติมใหครบถวน

แนวทางการปรบัปรงุระบบการประชมุคณะรฐัมนตรี
(ตามมตคิณะรฐัมนตรวีนัที ่16 มกราคม 2550)

ก. การสงเรือ่งของสวนราชการหรอืหนวยงานเจาของเรือ่งไปเพือ่เสนอคณะรฐัมนตรี

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 16 มกราคม
2550 ลงมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงระบบการประชุม
คณะรัฐมนตรี ตามผลการหารือรวมกันระหวางรัฐมนตรี
และผูเกี่ยวของตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และ
ใหถอืปฏบิตัติอไป ทัง้นี ้ ในสวนของการถามความเหน็หนวยงาน
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนั้น ใหสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการตามแนวทางที่ปฏิบัติอยู
และใหพิจารณานำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช
เพื่อใหกระบวนการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีมีความรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้นดวย
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ประเภทเรื่อง ระยะเวลา* หมายเหตุ

เรื่องไมซับซอน
กรณีไมตองมีความเห็นหนวยงานที่กี่ยวของ

กรณีที่ตองขอความเห็นหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ถาเปนเรื่องที่จำเปนตองรอความเห็น
- ถาเปนเรื่องที่ไมจำเปนตองรอความเห็น

เรื่องซับซอน
กรณีที่เสนอคณะรัฐมนตรีไดโดยตรง
โดยไมตองเสนอผานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ

กรณีที่ตองเสนอผานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ

ภายใน 7 วนัทำการ

ภายใน 7 วนัทำการ
ภายใน 7 วนัทำการ

ภายใน 7 วนัทำการ

ภายใน 7 วนัทำการ

นบัแตวนัที ่สลค. ไดรบัเรือ่ง

นบัแตวนัที ่สลค. ไดรบัหนงัสอืตอบความเหน็
นบัแตวนัที ่สลค. ไดรบัเรือ่ง

นบัแตวนัที ่สลค. ไดรบัเรือ่ง

นบัแตวนัที ่สลค. ไดรบัเรือ่ง

ข. ระยะเวลาในการดำเนนิการของสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
ในการนำเรือ่งเสนอนายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตร ีเพือ่พจิารณาสัง่การ

* รวมระยะเวลาทีจ่ะตองใชในการตรวจสอบความถกูตอง ครบถวน สมบรูณของเรือ่งทีส่งมาจากกระทรวง/หนวยงานเจาของเรือ่งดวย

1. การนำเรื่องเสนอใหนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งไดรับ
มอบหมายใหสัง่และปฏบิตัริาชการแทนนายกรฐัมนตรพีจิารณาใหความเหน็ชอบ
หรืออนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2520

ไดแก เรื่องที่ไมใชนโยบาย หรือไมใชเรื่องสำคัญ และมีระเบียบปฏิบัติ
ปกติอยูแลว เชน เรื่องเกี่ยวกับการเงินที่ผานการพิจารณาของกระทรวงการคลัง
หรือสำนักงบประมาณ (การขอเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลากอหนี้ผูกพัน
งบประมาณ) เรือ่งการแตงตัง้ขาราชการทีก่ฎหมายกำหนดเปนอำนาจของคณะรฐัมนตรี
ที่ไดตรวจสอบกับขอกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของแลว และเรื่องการแตงตั้ง
คณะกรรมการตามกฎหมายที่ไดตรวจสอบกับขอกฎหมายที่เกี่ยวของแลว เปนตน

(หมายเหตุ : เมื่อนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
หรอือนมุตัแิลว ใหเสนอคณะรฐัมนตรทีราบเพือ่ถอืเปนมตคิณะรฐัมนตร)ี

2. การนำเรื่องเสนอใหนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งไดรับมอบหมายใหสั่งและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการใหเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณากอนเสนอคณะรัฐมนตรี

2.1 เรื่องที่เปนปญหาในเชิงนโยบายการบริหารราชการแผนดิน
2.2 เรื่องที่ตองใชงบประมาณดำเนินการเปนจำนวนมาก
2.3 เรื่องที่กระทบตอการปฏิบัติราชการของหลายหนวยงาน
2.4 เรือ่งทีห่นวยงานตาง ๆ มคีวามเหน็ไมสอดคลองกนั

ค. แนวทางการพจิารณานำเรือ่งเสนอนายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตร ีเพือ่พจิารณาสัง่การ
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2.5 เรื่องที่ยังไมเคยมีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติมากอน
2.6 เรื่องที่อาจมีผลกระทบตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข ความสัมพันธระหวางประเทศ สังคม จิตวิทยา หรือความมั่นคงหรือเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจโดยรวมในสวนที่เกี่ยวของ

2.7 เรื่องอื่น ๆ ที่นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีสั่งใหเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ พิจารณา

เรื่องสำคัญที่เนื้อหาสาระเขาขายตามเงื่อนไขที่จำเปนตองเสนอผานคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ กอนขางตน หากเปนเรื่องเรงดวนก็ไมจำเปนตองรอความเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
เปนลายลักษณอักษร แตใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรงจัดทำบันทึกคูขนานเพื่อเสนอให
นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการใหนำเรื่องนั้นเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
โดยเร็ว โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของเสนอความเห็นในที่ประชุม

อนึ่ง คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ควรพิจารณาปญหาตาง ๆ ในเชิงรุกใหมากยิ่งขึ้น โดย
คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีอาจเปนผูมอบหมาย หรือประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ อาจ
หยิบยกปญหาสำคัญไดพิจารณาไดโดยไมตองรอใหสวนราชการเจาของเรื่องเสนอมาตามปกติ

(หมายเหตุ : เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ มีมติประการใด ประธานคณะกรรมการจะบันทึก
เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ แลวใหเสนอคณะรัฐมนตรี

ทราบเพื่อถือเปนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา)
3. การนำเรือ่งเสนอใหนายกรฐัมนตร/ีรองนายกรฐัมนตร ีซึง่ไดรบัมอบหมายใหสัง่หรอืปฏบิตัริาชการแทนนายกรฐัมนตรี

สั่งการใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยตรง ไดแก
3.1 เรื่องที่มีเนื้อหาสาระเปนการนำเสนอเรื่องเชิงรุก
3.2 เรื่องในเชิงนโยบายที่ตองการการระดมความคิดเห็นจากคณะรัฐมนตรี
3.3 เรื่องการแกไขปญหาสำคัญที่เรงดวนเฉพาะหนา
3.4 เรื่องที่หนวยงานที่เกี่ยวของเห็นดวยในหลักการแลว แมจะมีขอสังเกตเพิ่มเติมก็ไมจำเปนตองเสนอคณะกรรมการ

กลั่นกรองฯ ใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยตรงได
ทั้งนี้ ใหลดเรื่องในวาระจรใหเหลือนอยที่สุดเพื่อใหคณะรัฐมนตรีไดมีเวลาพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดวยความรอบคอบ

โดยมีเวลาศึกษาเรื่องลวงหนา

1. เพื่อเปนการลดเอกสารในเรื่องเพื่อทราบ ใหใสเฉพาะบันทึก
สรุปเสนอนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีเทานั้น สวนรายละเอียดให
ปรากฏในแผน CD

2. ยกเลิกการใชสีแฟมเพื่อแสดงวันที่ออกระเบียบวาระฯ โดยให
แยกแฟมเหลือเพียง 3 ประเภท คือ แฟมเรื่องพิจารณา แฟมเรื่องเพื่อทราบ
และแฟมสำหรับเรื่องที่ผานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ

3. การออกระเบียบวาระใหออกในวันพุธ วันศุกร และวันจันทร
เหมอืนเดมิ โดยใหเรยีงลำดบัของเรือ่งในแตละแฟมตอเนือ่งกนัไป

ง. การจดัทำแฟมระเบยีบวาระการประชมุคณะรฐัมนตรี
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การประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
เปนเรื่องที่มีความสำคัญอยางยิ่งสำหรับการบริหารราชการแผนดิน
ของคณะรฐัมนตร ี ในชวงระยะเวลา 3 ปทีผ่านมาไดมกีารสรางกลไก
การประสานงานขึ้นเปนการเฉพาะ โดยกำหนดใหแตละกระทรวง
มีผูทำหนาที่ เปนคนกลางเชื่อมโยงระหวางหนวยงานของตน
กับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เพื่อใหการประสานงานในภารกิจ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล การประสานงานจะแบงไดเปน 2 สวน ไดแก สวนแรก
คือการประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี ทั้งในเรื่องของการนำ
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี การประสานเพื่อขอความเห็น การประสาน
การชี้แจงคณะรัฐมนตรี และการแจงมติคณะรัฐมนตรี สำหรับ
สวนที่ 2 คือการประสานงานในภารกิจรัฐสภา ทั้งในเรื่องของการ
ติดตามกระบวนการเสนอรางกฎหมาย การประสานการตอบญัตติ
และกระทู เปนตน ผูปฏิบัติหนาที่เหลานี้เรียกวา “ผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา” หรือ “ปคร.” โดยมีชื่อเปนภาษา
อังกฤษวา “Cabinet and Parliamentary Liaison Officer” หรือ
“CPLO”

เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2550 คณะรัฐมนตรีไดมี
มตริบัทราบแนวทางปฏบิตัสิำหรบัผปูระสานงานคณะรฐัมนตรี
และรัฐสภา ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดเห็นชอบใหใชเปนกรอบในการ
ทำงานสำหรับ ปคร. ทั้งนี้ แนวทางดังกลาวกำหนดจะทดลองใช
เปนระยะเวลา 1 ปกอน จากนั้นจะทำการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามแนวทางที่กำหนด หากพบวาการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว
ไมมีปญหาและสามารถดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ สำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำไปปรับปรุงและจัดทำเปนระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อใหระบบ ปคร. มีการรองรับโดยกฎระเบียบ
ที่ชัดเจนตอไป โดยแนวทางปฏิบัติสำหรับ ปคร. มีรายละเอียด
โดยสรุปดังนี้

1) การประสานงานเกีย่วกบัการเสนอเรือ่งตอคณะรัฐมนตรี
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม

คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและ
วธิกีารเสนอเรือ่งตอคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. 2548

2) ประสานงานกบัหนวยงานตาง ๆ ทีต่องเสนอความเหน็
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามระเบียบวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548

3) ใหคำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการการเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรีแกเจาหนาที่ของสวนราชการที่จัดทำเรื่องเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี

4) ประสานงานในการวางแผนการเสนอเรื่ องตอ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งการวางแผนเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภา

5) ประสานงานและติดตามความคืบหนาของราง
กฎหมายและเรื่องอื่น ๆ ที่เสนอตอรัฐสภาในขั้นตอนตาง ๆ รวมทั้ง
ประสานงานกับรัฐมนตรีเพื่อชี้แจงรางกฎหมาย ญัตติ กระทูถาม
และเรือ่งอืน่ ๆ ทีอ่ยใูนอำนาจหนาทีข่องรฐัสภา

6) ประสานงานและติดตามการดำเนินงานของสวน
ราชการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี

7) ประสานงานและติดตามการดำเนินการที่เกี่ยวกับ
การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี ใหเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ในระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548

8) ประสานงานเกีย่วกบัวาระการประชมุของคณะรฐัมนตรี
และมติคณะรัฐมนตรี ใหหนวยงานภายในสังกัดทราบ

9) ประสานงานและติดตามใหหนวยงานในสังกัดจัดทำ
ขอมูลที่ เกี่ยวของกับเรื่องที่ เสนอตอคณะรัฐมนตรีตามที่ไดรับ
มอบหมาย

10) รวบรวมมตคิณะรฐัมนตรทีีส่วนราชการนัน้ ๆ เกีย่วของ
11) ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ในภารกิจของ

คณะรัฐมนตรี
รวมทัง้จดัทำสรปุรายงานผลการปฏบิตัหินาทีอ่ยางนอยปละหนึง่ครัง้
เสนอสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีพือ่รวบรวมรายงานคณะรฐัมนตรี

     
พิมพกานต
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ภายในป 2550 จะมีการปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
ครัง้ใหญ ซึง่แตกตางจากเดมิอยางสิน้เชงิ และจะมผีลกระทบตอการทำงานของ ปคร. อยางยิง่
นั่นคือ โครงการจัดการระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส
หรือ CABNET โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการประชุมคณะรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มีความรวดเร็ว และทันสมัย การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีทำไดเร็วขึ้น ผูเขารวมประชุม
คณะรฐัมนตรไีดรบัทราบขอมลูระเบยีบวาระเรว็ขึน้ และสวนราชการตาง ๆ สามารถลดจำนวน
เอกสาร ระยะเวลาดำเนินการ และคาใชจายในเรื่องเอกสาร การประชุมคณะรัฐมนตรีระบบ

CABNET จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเอกสาร
การประชุมคณะรัฐมนตรีในขั้นตอนตาง ๆ จากเดิมที่ใชเอกสาร มาเปนรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสผานเครือขายคอมพิวเตอรดวยระบบออนไลน (online) ทุกขั้นตอน
ตั้ งแตขั้นตอนการสง เรื่ องและเอกสารประกอบจากสวนราชการเจาของเรื่อง
การประสานใหเสนอความเห็น การแจงวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี จนถึงขั้นตอน
การแจงมติคณะรัฐมนตรี ระบบนี้จะทำใหรูปแบบการจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
เปนมาตรฐานเดียวกัน และทำใหการเสนอเรื่องของสวนราชการตาง ๆ มีความรวดเร็ว
และสะดวกยิ่งขึ้น

ในการนำระบบ CABNET มาใชนั้น ปคร. และผูชวย ปคร. จะมีบทบาทสำคัญอยางยิ่ง เพราะจะเปนผูใชงานระบบ
CABNET โดยตรง เนื่องจากมีหนาที่ในการประสานงานใหการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเปนไปตามที่กำหนดดวยความ
รวดเร็ว มีประสิทธิผล ทั้งการนำเสนอและการประสานขอความเห็นประกอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

เอกสารแนวทางปฏบิตัสิำหรบั ปคร.
สามารถดาวนโหลดไดที่

www.cabinet.thaigov.go.th
หรอืขอรบัไดที่

สำนกัสงเสรมิและประสานงานคณะรฐัมนตรี
สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
โทร. 0-2280-9000 ตอ 448, 447

บทบาทหนาทีข่อง ปคร. กบัระบบ CABNET



สลค.สาร
ปที ่ 15  ฉบบัที ่ 2  เดอืนกมุภาพนัธ 2550



8

โลกรอนมีสาเหตุมาจากปรากฏการณเรือนกระจก ซึ่งเปนปรากฏการณที่ชั้นบรรยากาศของโลกถูกหอหุมดวยกาซเรือนกระจก
ทำใหรังสีความรอนจากดวงอาทิตยตกลงมาบนผิวโลกไดมากขึ้น แตกลับถูกกั้นไมใหสะทอนกลับขึ้นสูอวกาศไดงาย โดยโลกจะดูดกลืน
พลังงานจากดวงอาทิตยมากกวาที่สะทอนหรือแผกลับไปสูอวกาศ ทำใหพลังงานอยูในสภาวะไมสมดุลสงผลใหโลกรอนขึ้นและระดับอุณหภูมิ
ของโลกเพิ่มสูงขึ้นทุกป


มุกดา

“ผลกระทบของกาซเรอืนกระจกทีม่ตีอโลกนัน้ถอืวาอนัตราย
และนากลวัอยางมาก จนมคีนไดเปรยีบเทยีบเอาไววา

กาซเรอืนกระจกอนัตรายเหมอืนอาวธุทำลายลางขนาดใหญ”

ทานที่ติดตามขาวหรือเฝาสังเกตปรากฏการณทาง
ธรรมชาตติาง ๆ ทีเ่กดิขึน้ทัว่โลกอยางตอเนือ่ง กค็งเริม่เหน็สญัญาณ
บางอยางที่บงชี้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาพรอมกับอุณหภูมิ
ของโลกที่สูงขึ้นบางแลว รายงานสรุปผลขั้นสุดทายของผูเชี่ยวชาญ
ดานสิ่งแวดลอมแหงรัฐบาลสวิตเซอรแลนดที่สรุปจากงานวิจัยของ
นักวิทยาศาสตรกวา 700 คน พบวา ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะ
โลกรอนจะแตกตางกันไปในแตละประเทศและแตละสวนของโลก
ดังนี้

แถบขั้วโลก ไดรับผลกระทบมากที่สุด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งภูเขาน้ำแข็ง กอนน้ำแข็งจะละลายอยางรวดเร็ว ทำให
ระดับน้ำทะเลทางขั้วโลกเพิ่มขึ้นและไหลลงสูทั่วโลกจนทำใหเกิด
น้ำทวมทุกทวีปได นอกจากนี้จะทำใหสัตวทางทะเลตายเพราะ
ระบบนิเวศเปลี่ยนไป

ทวีปยุโรป ภูมิประเทศทางใตจะกลายเปนพื้นที่ลาดเอียง
เกิดความแหงแลงในหลายพื้นที่ และจะทำใหปญหาอุทกภัยเพิ่มขึ้น
เนื่องจากธารน้ำแข็งบนบริเวณยอดเขาสูงที่ปกคลุมดวยหิมะจะ
ละลายจนหมด

ทวีปเอเชีย อุณหภูมิจะสูงขึ้น เกิดฤดูกาลที่แหงแลง
มีน้ำทวม ผลิตผลทางอาหารลดลง ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น สภาวะ
อากาศแปรปรวน และอาจทำใหเกดิพายตุาง ๆ มากมายเขาทำลาย
บานเรอืนทีอ่ยอูาศยัของประชาชน

ส วนในประเทศไทยอาจยั ง ไมสามารถโยงให เห็น
ผลกระทบที่ ชั ด เ จนจากการ เพิ่ มขึ้ นของระดับน้ำทะ เล ได
เนื่องจากน้ำในแมน้ำโขงมาจากการละลายของน้ำแข็งเพียง
10–15 % และเมื่อน้ำแข็งจากเทือกเขาไหลลงสูแมน้ำโขงก็ยังถูก
ควบคุมโดยเขื่อน แตมีการคาดการณวาหากปญหาดังกลาว

กาซเรอืนกระจกทีส่ำคญัมอีย ู 6 ชนดิ ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด (CO
2
)

กาซมเีทน (CH
4
) กาซไนตรสัออกไซด (N

2
O) กาซไฮโดรฟลโูรคารบอน (HFCs)

กาซเปอฟลโูรคารบอน (PFCs) และกาซซลัเฟอรเฮกซาฟลโูอไรด (SF
6
) สวน

กาซทีส่งผลกระทบตอบรรยากาศโลกมากทีส่ดุกค็อื กาซคารบอนไดออกไซด
ทีเ่กดิจากการเผาผลาญเชือ้เพลงิฟอสซลิ ไมวาจะเปนถานหนิ น้ำมนัเชือ้เพลงิ
และกาซธรรมชาติ ซึ่งสวนใหญอยูในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
และการใชยานยนตตาง ๆ ในภาคการขนสง

⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦
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ยังไมทุเลาลง อีกราว 50-100 ป อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอีก 2.5–6
องศาเซลเซียส ซึ่งจะทำใหระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นจนทำใหกรุงเทพฯ
ตองจมอยใูตน้ำได

ทวีปอเมริกาเหนือ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารจะได
รับผลประโยชนเนื่องจากอากาศที่อุนขึ้น แตทุงหญาใหญของ

แคนาดาและทุงราบใหญสหรัฐอเมริกาจะลมตายเพราะความ
แปรปรวนของอากาศ สวนรัฐที่เปนเกาะเล็ก ๆ จะไดรับผลจาก
ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นกัดกรอนชายฝง ซึ่งจะสรางความเสียหาย
แกระบบนิเวศ แนวปะการังจะถูกทำลาย ปลาทะเลประสบปญหา
เนื่องจากระบบนิเวศที่แปรเปลี่ยนไป

แนวทางงาย ๆ ในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาว
ที่จะสามารถแกไขวิกฤติการณโลกรอนนี้ได ก็คือการลดกาซ
เรือนกระจก ปริมาณการลดที่จะสามารถรักษาสมดุลของระบบ
ภูมิอากาศโลกไดจะตองลดลงถึง 60-70 % และประเด็นที่ทั่วโลก
มุงรณรงคสงเสริมในตอนนี้ก็คือ การลดการใชพลังงานที่ เปน
เชื้อเพลิงฟอสซิล เชน น้ำมันเชื้อเพลิง ถานหิน และกาซธรรมชาติ
เปนตน แลวใชพลังงานสะอาดทดแทน เชน พลังงานแสงอาทิตย
พลงังานลม พลงังานน้ำ และอืน่ ๆ เพิม่มากขึน้ เพราะเชือ่วาพลงังาน
สะอาดเหลานี้จะเปนทางเลือกที่สามารถแกปญหาไดยั่ งยืน
การแกไขปญหาสามารถแบงเปน 3 ระดบั คอื

ระดับนานาชาติ
ภาวะโลกรอนเปนปญหาที่นานาประเทศเริ่มตระหนักถึง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและไดมีความพยายามหาแนวทางแกไข
รวมกันมาเปนเวลากวาสิบปแลว ความพยายามในการแกไขปญหา
ทีเ่ปนทางการเริม่มมีาตัง้แตการประชมุเอริธ ซมัมทิ (Earth Summit)
ณ กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล โดยการรวมลงนามรับรอง
อนุสัญญาประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ซึ่ งมีวัตถุประสงค เพื่อการรักษาระดับความเขมขนของกาซ
เรือนกระจก แตอนุสัญญาดังกลาวไมมีความชัดเจนในการกำหนด
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก จึงทำใหสัญญานี้ไมมีผลบังคับ
ใชทางกฎหมาย จนทำใหตองมีพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocal)
ในป 2540 ซึ่งไดมีการกำหนดใหลดการปลอยกาซเรือนกระจก

ลงในปริมาณที่ชัดเจนขึ้น โดยใหประเทศที่จัดอยูในกลุมพัฒนาแลว
ตองลดปริมาณกาซเรือนกระจกลงเฉลี่ยรอยละ 5.2 จากระดับที่
ประเทศเหลานี้ปลอยออกมาสูบรรยากาศในป 2533 ใหไดภายใน
ป 2551-2555 แตเหตุการณกลับไมเปนไปตามที่หลายฝายคาดหวัง
เมื่อสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเปนประเทศที่มีการปลอยมลพิษมากที่สุด
ในโลกไมยอมลงนามในขอตกลงในพิธีสารเกียวโตดังกลาว โดย
ตอรองวาจะเขารวมภายหลังป 2555

อยางไรก็ตาม ในการประชุมรับมือภาวการณโลกรอน
(UN Framework Convention on Climate Change : UNFCCC)
ในระดบันานาชาต ิระหวางวนัที ่28 พฤศจกิายน – 9 ธนัวาคม 2549
ที่นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา  ที่ผานมา ก็ไดมีการตั้ง
เปาหมายที่จะเจรจาใหสหรัฐอเมริกาและประเทศยากจนอื่น
เขารวมลงนามในพิธีสารเกียวโตใหไดกอนป 2555

ระดับประเทศ
ที่ผานมาหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยก็ไดพยายามออก

มาตรการตาง ๆ มาเพื่อรณรงคในเรื่องการประหยัดพลังงานและ
ผลักดันสงเสริมใหมีการนำพลังงานทดแทนมาใชเพิ่มมากขึ้นอยาง
ตอเนื่อง จะเห็นไดจากแผนยุทธศาสตรการอนุรักษพลังงานของ
ประเทศไทยในชวงป 2545–2554 ไดมีการกำหนดเปาหมายที่จะ
ลดการใชพลังงานลง 3,935 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ1 หรือเทากับ
หนวยไฟฟาที่ใชกันทั่วไป ประมาณ 46,175.04 ลานกิโลวัตต/ป
ในป 2549 พรอมกันนี้ก็ไดกำหนดเปาหมายในการนำพลังงาน
หมุนเวียน2 ที่เปนพลังงานสะอาดมาใชดวย โดยในป 2549 จะนำ
พลงังานหมนุเวยีนมาใช 12,501 พนัตนัเทยีบเทาน้ำมนัดบิ  นอกจากนี้
ไทยยังไดใหสัตยาบันในพิธีสารเกียวโตเพื่อลดการปลอยกาซ
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มลพิษไปแลวดวย ซึ่งการรับมือกับปญหานี้ของไทยยังตองใช
ทั้งเวลาและงบประมาณอีกมาก เพราะการศึกษาวิจัยในเรื่อง
พลังงานทดแทนยังมีนอย  สวนที่ศึกษาวิจัยอยูก็ไมกาวหนา
เทาที่ควร จึงทำใหตนทุนยังสูง และไมยังสามารถนำมาใชในเชิง
พาณิชยไดเพราะไมคุมทุน แตเชื่อวาการศึกษาวิจัยที่ทำอยาง
ตอเนื่องนี้จะชวยทำใหตนทุนตอหนวยลดต่ำลงจนสามารถนำมา
ใชไดอยางกวางขวางทั้งในเชิงพาณิชยและภาคสวนอื่นและ
สามารถเพิ่มปริมาณการใชพลังงานสะอาดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล
ของทั้งประเทศไดมากขึ้นในอนาคตอันใกลนี้

ระดับบุคคล
ในขณะนี้คนสวนใหญอาจมองวาผลกระทบที่พูดถึง

ขางตนยังเปนเรื่องของอนาคตที่ยังมาไมถึงและไกลตัว จึงทำให
คนทั่วไปยังไมคอยไดตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งถือวา
เปนเรื่องที่นาเปนหวง เพราะปญหานี้ถือเปนปญหาใหญที่ตองไดรับ
การแกไขโดยดวน ซึ่งตองอาศัยความรวมมือของคนทั้งโลกและ
จะตองใชระยะเวลาอีกนาน ปญหาจึงจะคลี่คลายลงได ดังนั้น หาก
ขาดความรวมมอืจากคนสวนใหญกจ็ะทำใหการแกไขปญหาลมเหลวได

แนวทางงาย ๆ ที่เราทุกคนจะสามารถทำไดเพื่อชวยแกไข
ปญหานี้ก็คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ เกี่ยวของกับการใช
พลังงานในชีวิตประจำวันของตัวเอง เชน การใชยานยนต การใช
เครือ่งใชไฟฟา และอืน่ ๆ ซึง่มขีอปฏบิตัดิงันี้

ด านน้ำมัน ลดการใชรถยนตสวนตัวลงแลวหันมา
ใชระบบขนสงมวลชนใหมากขึ้น ดับเครื่องยนตทุกครั้งที่จอดรถ

และใหความรวมมือกับมาตรการประหยัดพลังงานตาง ๆ ของ
รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ

ดานไฟฟา ถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟาทุกครั้งที่ ไมได
ใชงานแลว ดูแล บำรุงรักษา เครื่องไฟฟาทุกชนิด และเมื่อจะ
ซื้อใหมใหเลือกซื้อชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงเทานั้น  ตั้งอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศาเซลเซียส เลื่อนตู เย็นหาง
ฝาผนัง 15 เซนติเมตร พรอมทั้งดูแลอยาใหน้ำแข็งเกาะขาง
ชองน้ำแข็ง อยานำของรอนแชในตูเย็น อยาเปดตูเย็นบอยหรือ
เปดทิ้งไวนาน ๆ และปดเครื่องใชไฟฟาที่เครื่องอยาปดดวยรีโมท
คอนโทรล

ความจริงขอปฏิบัติตาง ๆ เหลานี้ไมใชเรื่องใหม เพราะมี
การรณรงคประชาสัมพันธจากหนวยงานที่ เกี่ ยวของมาพอ
สมควรแลว  แตก็ยังไมมีการนำไปปฏิบัติอยางจริงจังและกวางขวาง
ทั้งนี้ อาจเพราะมองวาผลที่เกิดขึ้นเพียงเล็กนอยและไมคุมคา
จึงทำใหไมใสใจที่จะปฏิบัติตาม จนทำใหยังไมบรรลุผลในระดับ
ที่นาพอใจ ดังนั้น หากทุกคนตระหนักและเริ่มปฏิบัติอยางจริงจัง
ตั้งแตวันนี้ ผลที่เกิดขึ้นเพียงเล็กนอยในแตละคนนี้เมื่อรวมกันแลว
ก็จะกลายเปนพลังมหาศาลที่สามารถขับเคลื่อนใหปญหาบรรเทา
หรือคลี่คลายลงไปไดงายขึ้น จึงหวังเปนอยางยิ่งวาทุก ๆ คนจะ
ตระหนักและรวมมือกันเพื่อทำใหปญหานี้คลี่คลายไปในทาง
ที่ดีขึ้นโดยเร็ว

1 เปนการเปรียบเทียบเชื้อเพลิงตางชนิดกันคือ โดยเอาเชื้อเพลิงแตละชนิดมาผลิตเปนพลังงาน แลวคำนวณวาถาเทียบกับน้ำมันดิบแลว
จะเปนอยางไร เชน น้ำมันดิบ 1 ลิตร เอามาจุดไฟแลวตมน้ำได  10 ไห ในขณะเดียวกัน ถาเรามีถานหินอยูจำนวนหนึ่ง และเอามาจุดไฟ
จนหมดแลวตมน้ำได 80 ไห นัน่แสดงวาเรามถีานหนิอยเูทยีบเปนน้ำมนัดบิแลวไดเทากบั 80/10 = 8 ลติร

2 พลังงานหมุนเวียน คือ พลังงานที่ไดมาจากกระแสพลังงานที่ตอเนื่องและเกิดซ้ำ ๆ ในสิ่งแวดลอม แหลงของพลังงานหมุนเวียน คือ แหลง
พลงังานทีเ่กดิขึน้อยตูอเนือ่งไมหมดไป เชน พลงังานแสงอาทติย ลม ชวีมวล หรอืแมแตขยะมลูฝอย เปนตน

ทีม่า : http://www.nst.or.th/article/article143/article48404.html
http://www.geocities.com/auto_aircond/gwp.html
http://teenet.tei.or.th/news/nov_9.html
http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9480000164837
http://www.deqp.go.th/info/wrapper_openContent.jsp?contentID=446&templateID=1&rowID=661&languageID=th
http://www.energy.go.th/th/knowledgeDetail.asp?id=75
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สวัสดีครับ...เรื่องเลาฉบับนี้เปนเรื่องที่ติดคางทานผูอานไว
จากฉบับที่แลว คือเรื่องการแตงกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ
ซึง่ถอืเปนเรือ่งใกลตวัชาว สลค. เพราะนอกจาก สลค. จะรบัผดิชอบ
งานสำคัญดานอื่น ๆ แลว ยังทำหนาที่ เปนศูนยกลางในงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณของขาราชการและลูกจางในสังกัดหนวยงาน
ตาง ๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนประชาชนผูไดรับพระมหากรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทาน ทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศ เฉลีย่แลว
ปหนึง่ไมต่ำกวา 2 แสนราย สำหรบัความรใูนดานการแตงกายประดบั
เครื่องราชอิสริยาภรณ นอกจากจะทำใหเราสามารถแตงกายและ
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไดอยางถูกตองสวยงามแลว
ยงัสามารถทีจ่ะใหคำแนะนำแกญาตพิีน่องหรอืเพือ่น ๆ ตางหนวยงาน
ไดอีกดวย

ถาจะกลาวถึง “เครื่องราชอิสริยาภรณ” ก็พึ ง
เขาใจไดวา มีที่มาจากคำวา “เครื่องอิสริยะ+ราชา+อาภรณ”
อันหมายถึง...สิ่งที่เปนเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จ
ความชอบ เปนของพระมหากษัตริยที่ทรงสรางขึ้นสำหรับ
พระราชทานเปนบำเหน็จความชอบในราชการหรือสวนพระองค
โดยแตเดิมในสมัยโบราณยังไมมีเครื่องราชอิสริยาภรณเฉกเชน
รปูแบบสมยัปจจบุนั คงมเีพยีงแตเครือ่งประกอบยศหรอืทีเ่ราเรยีกวา
เครื่องยศ  หรือเครื่องสำคัญยศ  ที่พระราชทานใหแกผูมี
ความชอบในราชการงานเมือง ประกอบกับการเลื่อนชั้นยศ สิ่งของ
เหลานั้นอาจเปน เชี่ยนหมาก กระโถน พาน ซึ่งทำจากทองคำ หรือ
เปนสังวาลย หรือแหวนทองคำฝงพลอย 9 ชนิด ที่เราเรียกวา
“นพรัตน” เปนตน หากเปนเครื่องประกอบยศพระ เราเรียกวา
เครื่องประกอบสมณศักดิ์ อันไดแก พัดยศ ผาไตร กระโถน ขันน้ำ
กาน้ำ พานรอง เปนตน ซึ่งเครื่องใชดังกลาวจะประดิษฐดวยความ
ประณตีบรรจงและลงยาราชาวด ีมสีสีนัสวยงาม

ครั้นตอมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
รชักาลที ่ 4 ไดรบัอทิธพิลทางความคดิจากตะวนัตก ซึง่เปนจดุกำเนดิ
ของเครื่องราชอิสริยาภรณ โดยมีวิวัฒนาการจากสัญลักษณ
การแตงกายของเหลาอศัวนิในสงครามครเูสด เครือ่งราชอสิรยิาภรณ
สวนใหญของยโุรปจงึมสีญัลกัษณเปนรปูกางเขน สำหรบัประเทศไทย
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหสรางดวงตราไอยราพตซึ่ ง เปนตราประทับหนังสือใช เปน
เครื่องหมายแทนองคพระมหากษัตริย และดวงตรานพรัตนประดับ
พลอย 9 ชนิด ซึ่งเปนสิ่งมงคลเพื่อใชประดับกับเสื้อ (อาภรณ)
ซึ่งภาษาสากลเรียกวา “Star” แตทรงบัญญัติศัพทวา “ดารา”
เพื่อเปนเครื่องหมายแสดงถึงพระเกียรติยศ กับทรงโปรดเกลาฯ
ใหสรางดวงตราประจำตำแหนงเสนาบดแีละขนุนาง และพระราชทาน
ใหแกผูดำรงตำแหนงเพื่อเปนเครื่องประดับเกียรติยศและบำเหน็จ
ความชอบ เรียกโดยรวมวาเปน “เครื่องอิสริยยศ” โดยจะบอกยศ
ของผูประดับดวงตราดังกลาวจึงถือเปนตนเคา เครื่ องราช -
อิสริยาภรณไทย และไดมีการพัฒนาจนมีรูปแบบใชประดับกับ
สายสะพายเฉกเชนนานาอารยประเทศตั้งแตรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และทรงโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยน
ชื่อเรียกจาก “เครื่องราชอิสริยยศ” และ “เครื่องอิสริยยศ” เปน
“เครื่องราชอิสริยาภรณ” ภายหลังไดมีการสถาปนาเครื่องราช-
อิสริยาภรณเกือบทุกรัชสมัย จนถึงรัชกาลปจจุบัน

ความหมายของเครื่องราชอิสริยาภรณนอกจากจะ
หมายถึงเครื่องราชอิสริยาภรณที่พระราชทานใหแกผูมีตำแหนง
หนาที่ทางราชการแลว ยังหมายรวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ
สำหรบัพระราชทานแกผกูระทำความดคีวามชอบอนัเปนประโยชนแก
ประเทศ ศาสนาและประชาชน รวมถึงเหรียญที่ระลึกที่พระราชทาน
เปนบำเหน็จความชอบในโอกาสตาง ๆ และที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหบุคคลประดับไดอยางเครื่องราชอิสริยาภรณ
ตามทีท่างราชการกำหนด ซึง่ลาสดุทีผ่านมา เมือ่ พ.ศ. 2549 ไดแก
เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ป
9 มิถุนายน 2549..ฉบับนี้คงหมดเนื้อที่สำหรับนายอาลักษณแลว..
ไวพบกันใหมฉบับหนาคราบ..สวัสดี

⌫





⌫ 
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ก็ไมตองทำ
หรือไมก็ไปทำอยางอื่น
ถาขี้เกียจถาวรก็ยื่นใบลาออกเสียเลย
ความจริงเรื่องของความขี้เกียจเปนธรรมชาติของมนุษย

ทุกคนตองมี ตางกันก็ตรงที่บางคนมีมาก บางคนมีนอย แตละคนก็
ขี้เกียจในแตละเรื่องไมเหมือนกัน

หลายคนไมเคยขี้เกียจที่จะตื่นแตเชาเพื่อไปขึ้นรถทัศนาจร
ไมขีเ้กยีจทีจ่ะนัง่ ๆ นอน ๆ ดหูนงัในทวีจีนดกึจนดืน่
ไมขีเ้กยีจทีจ่ะอานนยิายเปนวนั ๆ
ไมขี้เกียจที่จะเบิกตาตั้งแตตี 4 เพื่อไปออกรอบตีกอลฟ

ใหทนั 6 โมงเชา

จะเห็นวาเรื่องที่เราไมขี้เกียจทำทั้งหลายเปนเรื่องเราชอบ
ทั้งนั้นก็วาได เพราะฉะนั้น “ขี้เกียจ” ไมใชตัวปญหา ปญหาแท ๆ
อยูที่ความชอบและไมชอบของเรามากกวา

ฉะนั้นถาจะตองทำในเรื่องที่เราไมชอบ ก็ตองพยายาม
หาเหตุผลมาอธิบายกับตัวเองใหไดวาทำไมตองขมีขมันตะบี้ตะบัน
ทำเหมือนวาชอบที่จะทำงานนั้นหรือทำสิ่งนั้นนักหนา

เวลาใครสักคนขี้เกียจทำงาน ถาจะวากันจริง ๆ ก็ตอง
คิดถึงสาเหตุหลายแงหลายมุม พูดกันเปนวันก็คงไมจบ

เปนนิสัยของตัวคนที่ขี้เกียจเอง
หัวหนา
ลักษณะงาน
เพื่อนรวมงาน
สถานที่ทำงาน
ฯลฯ
แตละอยางเหลานี้ลวนมีผลใหคนเราขยันหรือขี้ เกียจ

ทำงานไดดวยกันทั้งนั้น
ถาเราลองขีดหรือจำกัดกรอบเพื่อให เหลือปจจัยที่มี

ผลจริง ๆ จะเห็นวา หัวหนางานเราเลือกไมได ลักษณะงานบางที
เราก็เลือกไมไดเหมือนกัน เพื่อนรวมงานเองก็เลือกยาก อยากจะ
ใหมีแตเพื่อนรวมงานดี ๆ ก็มีแตคนเฮว ๆ สถานที่ทำงานก็เลือก
ไมไดอีกแหละวาจะตองเริดหรูปูพรม

ทั้ งหมดที่ เลือกไม ได เหลานี้ รวมเรียกวาบรรยากาศ
ในที่ทำงาน แตก็จะมีอยูอยางหนึ่งที่จะมีสวนชวยใหอะไรดีขึ้นได
นั่นก็คือหัวหนางาน

ที่มาสรุปลงตรงหัวหนางานก็เพื่อที่จะนำเสนอวา ถาเรา
ไมไดเปนคนมนีสิยัขีเ้กยีจมาแตกำเนดิ แตขีเ้กยีจทำงานเพราะปจจยั
แวดลอมอืน่ ๆ ยงัพอทีจ่ะแกได  และคนทีแ่กปญหานีไ้ดแนนอนทีส่ดุ
ก็คือตัวของเราเองเปนอันดับแรก กับคนที่เปนหัวหนางาน (ซึ่ง
“หัวหนางาน” ในที่นี้รวมหัวหนาทุกระดับ ตั้งแตระดับตนจน
ระดับสูง)
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ขอเริ่มที่ตัวเราเองกอน
เกิดมาชาติหนึ่งจะทำแตสิ่งที่เราชอบทั้งหมดเปนไปไมได

แนนอน ตอใหเกดิมาบนกองเงนิกองทองกต็องมบีางทีต่องทำในเรือ่ง
ที่ไมชอบไมอยากทำ และถาตองทำงานเพื่อใหมีรายไดมาเลี้ยง
ตัวเองเลี้ยงครอบครัว งานชอบไมชอบก็ตองทำ ลำบากแคไหน
ก็ตองทำ

ไมคิดจะฝนใจใหชอบงานที่ทำแตอยากใหลองหาคุณคา
ของงานที่เราไมชอบนั้นบาง บางทีเราอาจจะพบวาคุณคานั้นมีคา
มากกวาความชอบเสียอีก

คนกวาดขยะบนถนนใชวาจะชอบงานที่ทำนั้นทุกคน
แตถาคิดไดวาคนเราตองมีความรับผิดชอบในงานที่ทำ (ความ
รับผิดชอบในงานที่ทำถือเปนคุณธรรมอยางหนึ่ง) ไมไดดูถูกวา
งานนั้นจะเปนงานที่ต่ำตอยดอยคา (การไมดูถูกงานก็ถือเปน
คุณธรรมอีกอยางหนึ่ง) หากแตเปนงานที่สุจริตและสามารถทำให
ตวัเองมรีายได กท็ำไปไดโดยไมคดินอยเนือ้ต่ำใจอะไร และไมจำเปน
ตองทำตัวเองใหชอบถึงขนาดกวาดไปเตนไปก็ได

ที่ยกตัวอยางสุด ๆ แบบนี้ก็เพื่อใหเห็นภาพวา ที่เราวา
แยแลว ก็ยังมีอีกหลายคนที่ทำงานมีสภาพที่แยกวาเรา ที่วาแยกวา
หมายถึงตองเสี่ยงมากกวา แตรายไดนอย แตเพราะความจำเปน
บางอยางใหตองทำก็ทำไป แตทำไปแลวเคียดแคนไปดวยก็ดูจะ
ไมฉลาดเลย เพราะนอกจากจะหาความหมายจากงานทีท่ำไมไดแลว
ยงัทำรายความรสูกึตวัเองตอไปอกีเรือ่ย ๆ อยางเรา ๆ ทีน่ัง่โตะทำงาน
หรือมีที่ทำงานเปนหลักเปนแหลงกลับหาความหมายจากงานที่ทำ
ไมได นาคดิวาสมควรหรอื ?

วากันวาคนที่มองขามความสำคัญของงานที่ตัวเองทำอยู
รับรองไดวาหาความเจริญไมไดทั้งแกตัวเองและงานที่ทำ และจะ
ลามไปถวงความเจริญของหนวยงานสวนรวมดวย

การไมดูถูกงานที่เราทำ ไมวาจะเปนงานอะไร เมื่อบวกกับ
ความรับผิดชอบ จะมีสวนอยางมากที่ทำใหเรามีเปาหมายในการ
ทำงานแตละชิ้น

ลองวางเปาหมายที่ เปนผลสำเร็จของงานควบคูกับ
เปาหมายที่จะฝกตนเองจากการทำงานชิ้นนั้นดู จะพบวางานทุกชิ้น
มีสวนทำใหเราไดเรียนรู พัฒนา หรือฝกตัวเองทั้งนั้น ไมเวนแมแต
งานบันทึกขอมูลหรืองานเรียงกระดาษเขาชุดเอกสาร

รกัตวัเองกต็องรกังานทีท่ำดวย เพราะเทากบัเรามเีครือ่งมอื
ฝกตัวเราอยูกับตัว แลวเราจะพบวางานแตละชิ้นมีคุณคาอยูในตัว
เนื้องานเอง ความภูมิใจจะเกิดขึ้นเมื่อเราทำงานเสร็จ ความปติ
จะเกิดขึ้นเมื่อเราพบวามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พัฒนาดีขึ้น
เกิดขึ้นกับตัวเรา เชน งานบางงานทำใหเรารูจักที่จะประคองจิตให
มีสมาธิมากขึ้น บางงานทำใหเรารอบคอบไดมากขึ้น อดทนมากขึ้น
ที่จะทำใหเสร็จอยางเรียบรอย ไมใชเขี่ยสง อะไรทำนองนั้น ขอให
ใชงานเปนเครื่องมือฝกตัวเอง จะทำใหเราไมเกี่ยงงาน ไมวางานนั้น
จะเปนงานอะไร ประเภทไหน

คนที่ขี้เกียจทำงานเปนนิสัย ลองใหนั่งไมตองทำงานสัก
สองอาทิตยจะรูรสวาตัวเองไรคาเพียงใด

คราวนี้มาถึงหัวหนางาน
“หัวหนางานไมไดมีไวเพื่อใหคอยนั่งผานงานลูกนอง

เทานั้น แตมีสวนสำคัญอยางมากที่จะทำใหเกิดบรรยากาศ
ที่จะทำใหคนที่รวมงานดวยอยากทำงาน”

เริ่มตั้งแตหา “ความหมาย” ใหแกงานที่มอบหมายให
ลูกนองทำ ไมใชใหทำงานอะไรที่ตัวเองก็ยังไมรูวาทำไปเพื่ออะไร
ประโยชนอยูตรงไหน ลูกนองบางคนหาความหมายความสำคัญ
ในงานของตัวเองไมไดเพราะไมเคยคิดถึงเรื่องเหลานี้ มาทำงาน
ก็เพราะคิดวาตองมาทำงาน แตก็ทำสักแตวาใหเสร็จใหจบไปวัน ๆ
อยูไป ๆ ก็เซ็งเพราะความไมรูไมเห็นความสำคัญไมเห็นคาของงาน
ซ้ำซากมากเขาก็เบื่อ เบื่อมากเขาก็เริ่มเพาะนิสัยขี้เกียจ ทำบาง
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ไมทำบาง ปวดหวัจีด๊หนึง่กล็าปวย เดนิออกจากบานมารอขึน้รถเมล
นานหนอยก็หันหลังกลับเขาบาน ลมเลิกความคิดที่จะไปทำงาน

คนที่เปนหัวหนาตองเขาใจสภาพการณแบบนี้ที่จะเกิดขึ้น
และตองตระหนักถึงบทบาทของตัวเองในการพยายามผลักดันใหคน
มีความกระตือรือรนที่จะทำงาน อยาใหคนหมดความอยากทำงาน
เสียงาย ๆ งานเอกชนมีระบบใหคุณใหโทษแกคนที่ทำงานและ
ไมทำงานชัดเจน แตในภาคราชการดูเหมือนจะปลอย เขาขาย
ใสเกียรวางเหมือนที่พูดกัน แตจะวาไปแลวก็นาคิดตอวาการ
ใสเกียรวางบางทียังดีกวาขับลากเกียรหรือไม เพราะถาขับลาก
เกียรจะเปลืองน้ำมัน เครื่องยนตเสียดวย เรงไมขึ้นตองเขาอูซอม
แถมขับไปไมรูทิศทางก็อาจจะชนนั่นชนนี่เสียหายไปอีก

อีกสิ่งที่จะเลี่ยงไมกลาวถึงไมไดคือเพื่อนรวมงาน
หวัหนางานตองตระหนกัวาในการทำงานนัน้ เพือ่นรวมงาน

มีสวนอยางมากที่จะทำใหคนอยากทำงานหรือไมอยากทำงาน
เราคงกะเกณฑใหมีแตคนดีทั้งหมดในที่ทำงานของเราไมไดแน
แตการสรางวฒันธรรมใหคนทีอ่ยรูวมกนัเปนหมคูณะรจูกัประพฤตติวั
อยางมคีวามเกรงใจซึง่กนัและกนั เอือ้เฟอเผือ่แผมนี้ำใจชวยเหลอืกนั
เปนสิ่งที่จำเปนอยางยิ่ง หนาที่ในการสรางวัฒนธรรมเชนนี้ใหเกิดขึ้น
เปนของหัวหนางาน ถาปลอยใหอะไรเปนไปตามยถากรรม ลูกนอง
ที่รวมชะตากรรมดวยก็คงอึดอัดขัดของและพาลไมอยากเขา
ที่ทำงาน ตองเขาใจวาบางอยางตองมีการจัดการโดยหัวหนางาน
ลำพังลูกนองกันเองคงจะทำอะไรไมได เพราะอยูในสถานภาพ
ที่เทา ๆ กันหรือไมก็ดอยกวา ถาบรรยากาศไมเอื้ออำนวย ความคิด
ความอาน ความคิดริเริ่มก็จะพลอยตีบตันตามไปดวย

ถึงตรงนี้อยากบอกวา เราคงละความขี้เกียจทำงานไมได
ถาเรายงัไมเหน็ประโยชนหรอืคณุคาในงานทีเ่ราทำ การเหน็ประโยชน
และคุณคาที่วาจะเกิดขึ้นไดขึ้นกับระดับสติปญญาของเราดวย

ถาเปนคนฉาบฉวย ไมคดิอะไรมาก อยาวาแตงานทีท่ำเลย
แมทุกอยางที่ผานเขามาในชีวิตก็คงจะหาสาระไมไดทั้งนั้นเชนกัน

เปนคำกริยา แปลวา แนบไวกับอก โดยปกติ
เปนอิริยาบถนอน เชน กกกอด กกไข กกลูก เปนตน
โดยปริยายหมายความวา เก็บนิ่งไวนานเกินควร เชน
เอาเรื่องไปกกไว

หลายคนรักงานมาก เอาแนบไวกับอก บางทีก็
นั่งกก (วางขางโตะ) บางทีก็นอนกก (วางใตโตะ) กกไว
นานจนลืมทำ หรือแกลงลืม เพราะไมอยากทำ ไมชอบทำ

และที่นากังวลกวานั้นคือ เพราะไมรูจะทำยังไง ครั้นจะ
ถามใครก็กลัวเสียฟอรม เรื่องนั้นก็จะถูกกกไวตอไป
เรื่อย ๆ แมไกกกไข ถึงเวลาฟกเปนตัวเมื่อไหร เทากับมี
ชีวิตใหมเกิดขึ้น แตคนกกงาน ถึงวันที่ deadline เมื่อไหร
สิง่ทีเ่กดิขึน้คอื หายนะของคนทำ

ฉะนั้นมีอะไรที่ตองทำ ถาทำใหเสร็จเสียได ก็จง
รีบทำเถิดจะเกิดผล 
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หนงัสอื 25 Days to Better Thinking and Better Living ซึง่
เขียนโดย Linda Elder และ Richard W. Paul ผูเชี่ยวชาญดาน
การคิดเชิงวิจารณ (Critical Thinking) เปนหนังสือที่งายตอการ
นำไปใชและสามารถนำไปปฏิบัติใชไดจริงในระยะเวลาอันสั้น

ผูเขียนไดนำเสนอแผน 25 ขั้นตอน เพื่อ
เอาชนะนิสัยการคิดที่ไมดี เพื่อนำไปสูคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น เริ่มตนดวยการแสดงใหเห็นถึงขอบกพรอง
ของการใชเหตุผลแบบผิด ๆ ซึ่งเปนตนตอของปญหา
สวนใหญ ผูเขียนไดใหขอปฏิบัติที่เนนไปที่นิสัยเฉพาะ
เพื่อนำไปใชในแตละวัน และวิธีการสูความสำเร็จ
ในทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังกระตุนใหผูอานสังเกต
พฤติกรรมตาง ๆ ที่ขัดแยงกับความเปนตัวของตัวเอง
โดยลดการหลอกลวงตวัเองลงและใหรกัษาการพฒันา
ของตนเองอยางตอเนือ่ง

แนวความคิดคือตัวกำหนดลักษณะของ
บุคคลแตละคน ดังนั้นจึงควรควบคุมความคิดให
เปนไปในทางที่เหมาะสม ในหนังสือเลมนี้ไดกลาวถึง 25 วิธีพัฒนา
ความคิด โดยใชเวลาเพียงแค 25 วัน ผูอานจะคนพบวิธีการ
กาวขามผานความหลอกลวง และสามารถมองเห็นและเขาใจ
ตนเองไดอยางลึกซึ้ง เพื่อนำไปสูการตัดสินใจอยางเฉลียวฉลาด
และดีขึ้น ทั้งในดานการงาน การเงิน รวมถึงดานความสัมพันธ

การคนพบวิธีการเอาชนะนิสัยที่ ไมดีทางความคิดที่
เกิดขึ้นเนื่องมาจากความเขาใจผิดในตัวเองหรืออารมณความรูสึก
ที่ไมสามารถควบคุมไดนั้น จะตองตระหนักวาอะไรคือสิ่งที่ไมรูและ
ถามคำถามที่ตรงกับสิ่งที่ไมรูนั้น และทำสิ่งที่ตองการใหชัดเจน

เปนตัวของตัวเอง หยุดหลอกลวงตัวเอง เอาชนะ
ความเพอฝนรวมถึงสิ่งลวงที่ตนเองสรางขึ้น ไมให
สิ่งใดมาควบคุมหรือบงการความคิดไปในทางที่
ไมเหมาะสม หลีกเลี่ยงความวิตกกังวลและ
การกลาวโทษตัวเอง ประเมินสิ่งที่ไดยินมาอยาง
รอบคอบและระมัดระวังแลวใชความคิดที่ดีขึ้น
เพื่อใหการตัดสินใจเรื่องที่บาน ที่ทำงาน และ
ทกุ ๆ เรือ่งของชวีติดขีึน้
บทวิจารณ

หนังสือเลมนี้เหมาะสำหรับผูที่ตองการ
พัฒนาคุณภาพความคิดและคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
ผเูขยีนไดใหกลยทุธทีเ่ฉพาะเจาะจงและเปนลำดบั

ขั้นตอนในการสังเกตและเขาใจตัวเอง ซึ่งไมใชเพียงแคเพื่อให
กลายเปนผูที่มีความคิดดีขึ้นเทานั้น แตยังทำใหเปนคนดีและเปน
พลเมืองที่ดีดวย

Dr. Suzanne Borman
ผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย Alliant International

ประวตัผิแูตง
Linda Elder และ Richard W. Paul เปนผเูชีย่วชาญและมปีระสบการณดานการคดิเชงิวจิารณ มผีลงาน

เผยแพรสูสาธารณชนจนเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง ปจจุบัน Linda Elder เปนประธานมูลนิธิ
การคดิเชงิวจิารณและผอูำนวยการศนูยการคดิเชงิวจิารณ นอกจากนีย้งัรวมเขยีนคอลมันเกีย่วกบัการคดิเชงิวจิารณ
ใน “Journal of Departmental Education”

สวน Richard W. Paul เปนผอูำนวยการงานวจิยัและพฒันาของศนูยการคดิเชงิวจิารณ
และเปนประธานสมาคมการคิดเชิงวิจารณแหงชาติ เขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการคิดเชิงวิจารณหลายเลมและ
บทความอีกกวา 200 ชิ้น นอกจากนี้ทัศนะของเขายังไดรับการกลาวถึงใน New York Times, Education Week,
The Chronicle of Higher Education, American Teacher, Reader’s Digest, Education Leadership, Newsweek
และ U.S. News and World Report
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เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2550 นายบัน คี มุน เลขาธิการสหประชาชาติคนใหมไดเขารับตำแหนง
ตอจากนายโคฟ อนันนั ซึง่ไดหมดวาระไปในวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2549 สลค.สาร ฉบบักมุภาพนัธ จงึหยบิยก
เอาเรื่องราวของเลขาธิการสหประชาชาติ รวมทั้งประวัติและวิสัยทัศนของนายบัน คี มุน มานำเสนอ
เพื่อผูอานจะไดทราบถึงทิศทางการดำเนินงานของสหประชาชาติภายใตผูนำคนใหม


เลขาธกิารสหประชาชาต ิ (United Nations Secretary-General) เปนชือ่

เรียกตำแหนงหัวหนาของสำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติ การแตงตั้ง
เลขาธิการสหประชาชาติจะตองไดรับมติจากสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ
ตามคำแนะนำของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติที่จะเปนฝายเสนอ
ตัวบุคคลที่มารับตำแหนงนี้ ซึ่งถือไดวาเปนตำแหนงที่มีบทบาทสูงสุดในองคการ
สหประชาชาติ โดยเลขาธิการสหประชาชาติจะดำรงตำแหนงวาระละ 5 ป และ
อาจจะดำรงตำแหนงคนละหนึ่งหรือสองสมัย ทั้งนี้ตามธรรมเนียมปฏิบัติจะตอง
ไมเปนผูที่มาจากประเทศสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคง (สหรัฐอเมริกา

อังกฤษ รัสเซีย ฝรั่งเศส และจีน) และจะตองมาจากประเทศที่ไมอยูในทวีปของเลขาธิการคนที่กำลังจะหมดวาระไป (นายโคฟ อันนัน
เปนชาวสาธารณรัฐกานา จากทวีปแอฟริกา)

⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫
หนาทีข่องเลขาธกิารสหประชาชาตโิดยสรปุมดีงันี้
• เสริมสรางประสิทธิภาพการทำงานที่เกี่ยวของกับหลักการสำคัญ

ของสหประชาชาต ิคอื ดานความมัน่คง ดานการพฒันา และดานสทิธมินษุยชน
• สนับสนุนการสรางบุคลากรใหมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

ในสำนกังานเลขาธกิารสหประชาชาติ
• พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาระบบการทำงาน

ของสหประชาชาติ
• พฒันามาตรฐานดานจรยิธรรม ความเปนมอือาชพี และความโปรงใสตรวจสอบไดใหแกสำนกังานเลขาธกิารสหประชาชาติ
• พฒันาความสมัพนัธอนัดรีะหวางสำนกังานเลขาธกิารสหประชาชาชาตแิละประเทศสมาชกิ
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 ⌫   ⌫  ⌫   ⌫  ⌫   ⌫  ⌫   ⌫  ⌫   ⌫ 
นายบนั ค ีมนุ ปจจบุนัอาย ุ 62 ป และมปีระสบการณการทำงานทัง้ในภาคราชการของสาธารณรฐั

เกาหลีใตและในเวทีโลกมากวา 37 ป โดยตำแหนงสุดทายกอนเขารับตำแหนงเลขาธิการสหประชาชาติ คือ
รฐัมนตรปีระจำกระทรวงการตางประเทศและการคา (Ministry of Foreign Affairs and Trade) นายบนั ค ีมนุ
มีแนวทางการทำงานที่เนนการสรางสันติสุขในคาบสมุทรเกาหลี รวมทั้งการพัฒนาสันติสุขและความ
เจริญกาวหนาทั่วทั้งภูมิภาคและทั่วโลก

ดานการศึกษานายบัน คี มุน สำเร็จปริญญาตรีดานความสัมพันธระหวางประเทศจาก Seoul
National University ในป 1970 และในป 1985 ไดสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ดานการบริหารรัฐกิจ
จาก Kennedy School of Government มหาวทิยาลยัฮารวารด

สำหรบัประสบการณการทำงานนายบนั ค ีมนุ ถอืไดวาเปนผมูคีวามรแูละความเชีย่วชาญเกีย่วกบั
องคการสหประชาชาติอยางแทจริง โดยในป 1975 เขาปฏิบัติงานในกองสหประชาชาติในกระทรวง
การตางประเทศของประเทศเกาหลีใต และเคยดำรงตำแหนงเลขาธิการเอก ประจำสำนักงานองคการสหประชาชาติในนครนิวยอรก และ
ดำรงตำแหนงผูอำนวยการกองสหประชาชาติในเวลาตอมา นอกจากนั้นในระหวางป 2001 – 2002 นายบัน คี มุน ไดดำรงตำแหนงเปน
Chef-de-Cabinet ในชวงทีส่าธารณรฐัเกาหลใีต รบัหนาทีเ่ปนประธานการประชมุทีป่ระชมุใหญสหประชาชาต ิ (General Assembly)

⌦⌦⌦⌦⌦


⌫⌫ ⌫⌫⌫ ⌫⌫⌫ ⌫⌫⌫ ⌫⌫⌫ ⌫


⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦
⌦⌦⌦⌦⌦




เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2549 นายบัน คี มุน ไดปฏิญาณตนเขา

ดำรงตำแหนงเลขาธิการสหประชาชาติในที่ประชุมเต็มคณะของสมัชชา
สหประชาชาติครั้งที่ 61 และเริ่มปฏิบัติหนาที่เลขาธิการอยางเปนทางการ
ตั้งแตวันที่ 2 มกราคม 2550 เขาไดกลาวคำปราศรัยหลังพิธีปฏิญาณตนวา
จะสืบทอดกฎบัตรสหประชาชาติ บริหารงานตามหลักการแหงความซื่อสัตย
เอาจริงเอาจังและยุติธรรม พยายามทำใหประชาชนทั่วโลกไมผิดหวังตอ
สหประชาชาติ และใหสัมภาษณแกผูสื่อขาววา งานสำคัญประการหนึ่ง
หลังจากเขาดำรงตำแหนงแลวก็คือฟนฟูความเชื่อถือของประเทศสมาชิก
ที่มีตอสหประชาชาติ  และชี้ใหเห็นวาวิกฤตการณตะวันออกกลางเปนปญหา
รายแรงที่สุดปญหาหนึ่งของโลกซึ่งตองไดรับการแกไขเปนอันดับแรก
นอกจากนั้นนายบัน คี มุน ยังใหความสำคัญตอปญหาความไมสงบใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และประเทศอื่น ๆ ในทวีปแอฟริกา โดยได
เดินทางไปเขารวมการประชุม the African Union Summit เปนภารกิจแรก
และจะสนับสนุนใหเกิดการเจรจาและการประชุมเพื่อหาขอยุติในความ
ขัดแยงตาง ๆ ในโลก เชน กรณีเลบานอน และความขัดแยงระหวางอิสราเอล
และปาเลสไตนตอไป

ขอมูลจาก เว็บไซตองคการสหประชาชาติ (www.un.org)  และเว็บไซตสถานี
วิทยุปกกิ่งภาคภาษาไทย (http://thai.cri.cn/1/2006/12/15/21@87132.htm)
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      ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  

ดวยสำนักงบประมาณไดเสนอเรื่อง การเตรียมการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2551 มาเพือ่คณะรฐัมนตรพีจิารณา

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550 ลงมติเห็นชอบและใหกระทรวง สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
ใชเปนแนวทางในการวางแผนการดำเนินงานใหสอดคลองกับกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ตอไป ตามทีส่ำนกังบประมาณเสนอ

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดวนทีส่ดุ ที ่นร 0506/ว 2 ลงวนัที ่ 8 มกราคม 2550

          

คณะรัฐมนตรีรับทราบการเตรียมการจัดทำงบประมาณ และปฏิทิน
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2551

3 ม.ค. 501

กระบวนการ ลำดับ ระยะเวลา ขัน้ตอนและกจิกรรม

สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมกับสำนักงบประมาณ
ทบทวนเปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ
ติดตามผลการดำเนินงานและผลการใชจายงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และ 2550
ปรับปรุงฐานขอมูลงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง

กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทยประชุมรวมกัน
เพื่อกำหนดประมาณการรายได วงเงินงบประมาณรายจาย และโครงสราง
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2551

ม.ค. - ก.พ. 502

ม.ค. - ก.พ. 503

สำนักงบประมาณรวมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติพิจารณาทบทวนและจัดทำขอเสนอเปาหมาย/ยุทธศาสตร
จัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2551

ม.ค. - ก.พ. 504

คณะรฐัมนตรใีหความเหน็ชอบนโยบาย วงเงนิงบประมาณรายจาย โครงสราง
งบประมาณรายจาย และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 และวงเงนิรายจายประจำขัน้ต่ำทีจ่ำเปน

27 ก.พ. 505

สำนักงบประมาณ เวียนแจงกระทรวง สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
พรอมหลักเกณฑและวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป

28 ก.พ. 50
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สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2549

สวนราชการและรัฐวิสาหกิจรับนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
เจาสังกัด เพื่อพิจารณาจัดทำรายละเอียด

วงเงินและคำของบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ประมาณการรายไดประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2551

เสนอกระทรวง รัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี พิจารณากลั่นกรอง
และนำสงสำนักงบประมาณ

28 ก.พ. - 12 เม.ย. 506

สำนักงบประมาณพิจารณาและจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจำปฯ เสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

17 เม.ย. - 18 พ.ค. 507

คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2551
(พรอมหลักเกณฑการปรับปรุงงบประมาณรายจายประจำปฯ)

22 พ.ค. 50

รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีเจาสังกัด มอบนโยบายใหกระทรวง สวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามหลกัเกณฑทีค่ณะรฐัมนตรใีหความเหน็ชอบ
และสงสำนักงบประมาณ

23 - 28 พ.ค. 508

สำนักงบประมาณพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 เพือ่นำเสนอคณะรฐัมนตรี

29 พ.ค. - 1 ม.ิย. 509

คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบการปรับปรุงงบประมาณรายจายประจำปฯ
พ.ศ. 2551

5 ม.ิย. 50

สำนักงบประมาณดำเนินการจัดพิมพรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และเอกสารประกอบงบประมาณ
เพื่อนำเสนอเสนอคณะรัฐมนตรี

6 - 15 ม.ิย. 5010

คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปฯ เอกสารประกอบ
งบประมาณและนำเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ

19 ม.ิย. 50

สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปฯ ในวาระที ่ 1

4 - 5 ก.ค. 5011

สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปฯ ในวาระที ่2 - 3

5 - 6 ก.ย. 5012

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายฯ
ขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อประกาศใชบังคับเปนกฎหมายตอไป

17 ก.ย. 5013
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ดวยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550 คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเกี่ยวกับการที่เอกชนขอคืนที่ดิน
ที่บริจาคใหแกทางราชการแลวลงมติวา ใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติวา ในการรับบริจาคที่ดินจากเอกชนเพื่อใชประโยชนในทาง
ราชการนั้น หากสวนราชการใดไมมีแผนงานหรือโครงการที่ชัดเจนรองรับการใชประโยชนในที่ดินตามวัตถุประสงคของผูที่แสดง
ความประสงคจะยกที่ดินใหแกทางราชการ สวนราชการนั้น ๆ ไมควรรับบริจาคที่ดินดังกลาวไวตั้งแตตน เนื่องจากจะเปนปญหา
ในภายหลัง หากทางราชการมิไดเขาใชประโยชนในที่ดินนั้นจริง และผูยกใหหรือทายาทไดแจงความประสงคขอที่ดินคืน

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดวนมาก ที ่นร 0506/ว 5 ลงวนัที ่ 11 มกราคม 2550

      ⌫     ⌫     ⌫     ⌫     ⌫     

ดวยในคราวประชมุคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่ 16 มกราคม 2550 นายกรฐัมนตรแีจงวาพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัทรงพระกรณุา
โปรดเกลาฯ พระราชทานแบบตราสัญลักษณพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แลว นับเปน
พระมหากรุณาธิคุณอยางลนพน ซึ่งปวงชนชาวไทยทั้งหลายควรไดนอมรำลึกและแสดงความจงรักภักดี

สำหรับการขอใชตราสัญลักษณฯ นั้น คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 ไดมมีตเิมือ่วนัที ่ 8 ธนัวาคม 2549 กำหนดใหดำเนนิการ ดงันี้

1. มอบใหสำนักราชเลขาธิการเปนผูพิจารณาคำขออนุญาตใชตราสัญลักษณ ในกรณีที่หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไปมีความประสงคนำตราสัญลักษณไปใชในการจัดทำสิ่งของใด ๆ ก็ตาม

2. สำหรับโครงการและกิจกรรมที่ผานการพิจารณาใหความเห็นชอบเปนโครงการและกิจกรรมรวมเฉลิมพระเกียรติฯ
แลว สามารถนำตราสัญลักษณไปใชในโครงการและกิจกรรมไดเลย โดยใหแจงสำนักราชเลขาธิการทราบ เพื่อรวบรวมบันทึกไวเปน
ประวัติศาสตร ยกเวนโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อกอใหเกิดรายได จะตองไดรับการพิจารณาจากสำนักราชเลขาธิการกอน

3. ใหประดับธงชาติไทยคูกับธงผืนผาสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณบนผืนผาและประดับตราสัญลักษณตามอาคารบานเรือน
และสถานที่ของหนวยงาน โดยไมตองขออนุญาตจากสำนักราชเลขาธิการ ทั้งนี้ ใหประดับในชวงเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ
โดยเริม่ตัง้แตวนัที ่1 มกราคม 2550 จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2550
ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาแลว ลงมติรับทราบ

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดวนทีส่ดุ ที ่นร 0506/ว 10 ลงวนัที ่ 22 มกราคม 2550

      

คณะรัฐมนตรีไดลงมติเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1
ครัง้ที ่2/2550 วนัที ่18 มกราคม 2550 สรปุไดดงันี้

1. กำหนด เรื่อง การใหและการอาสาชวยเหลือสังคมเปนวาระแหงชาติ โดยมีเนื้อหาประกอบดวย การรณรงคจิตสำนึก
การใหและการอาสาชวยเหลือสังคม การขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการตาง ๆ ไดแก มาตรการดานการเงินการคลัง มาตรการดาน
การศึกษา และมาตรการที่เอื้อใหประชาชน เอกชนและขาราชการเขารวมในงานอาสาสมัคร รวมทั้งการพัฒนากลไกในการสงเสริม
เรื่องการใหและการอาสาชวยเหลือสังคมทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติ

2. ประกาศใหป พ.ศ. 2550 ซึ่งตรงกับวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา เปนปแหง
การใหและการอาสาชวยเหลือสังคม

3. มอบหมายใหหนวยงานตาง ๆ จัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองตอวาระแหงชาติในเรื่องการใหและการอาสาชวยเหลือสังคม
รวมทั้งปแหงการใหและการอาสาชวยเหลือสังคม โดยใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนหนวยงานหลัก
ในการประสานงานและสงเสริมการดำเนินงานดังกลาว

4. ใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติงานอาสาสมัครโดยไมถือเปนวันลาและใหถือเปนวันปฏิบัติราชการ ไดไมเกิน
5 วนัทำการตอป และเชญิชวนภาคเอกชนใหพนกังานลาไปปฏบิตังิานอาสาสมคัร สำหรบัการปฏบิตัใิหเปนไปตามแนวทางการปฏบิตัทิีก่ำหนด

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดวนมาก ที ่นร 0506/1737 ลงวนัที ่ 2 กมุภาพนัธ 2550
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 ความเคลือ่นไหวใน กบข.

สมาชิก กบข. ที่สนใจเขารวมโครงการ “สินเชื่อการศึกษาเพื่อสมาชิก” ที่ กบข. ไดรวมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จัดตั้งขึ้นนั้น สมาชิกสามารถเขารวมโครงการฯ ไดแลวตั้งแตวันนี้จนถึงเดือนพฤษภาคม 2551 โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
www.gpf.or.th เมนูสมาชิก หัวขอสวัสดิการสมาชิก นอกจากนี้ยังสามารถสอบถามโดยตรงไดที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ทัว่ประเทศ หรอืทีบ่วัหลวงโฟน โทร. 1333 และทีศ่นูยบรกิารขอมลูสมาชกิ กบข. โทร. 1179 กด 6 ในวนัและเวลาทำการ

ระบบเลขโรมัน เปนระบบตัวเลขที่ใชในโรมโบราณ เลขโรมันถือเปน ระบบเลขไมมีหลัก คือไมวาจะเขียนตัวเลขแตละตัวไว
ณ ตำแหนงใดของคาตัวเลขนั้นจะมีคาคงที่เสมอ โดยจะเขียนแทนจำนวนเต็มบวกเทานั้น เนื่องจากในสมัยกอนโรมยังไมมีสัญลักษณแทน
เลขศูนยหรือเลขทศนิยม โดยการเขียนจะเริ่มจากสัญลักษณที่มีคามากแลวลดหลั่นกันไปยังสัญลักษณที่มีคานอย ถาเขียนสัญลักษณที่มี
คานอยกวาไวดานหนาสัญลักษณที่มีคามากกวา คาของจำนวนที่ไดจะมีคาเทากับจำนวนที่มีคามากลบดวยจำนวนที่มีคานอย และจะ
เขียนสัญลักษณเพียงคูเดียวในแตละหลักเทานั้น และ จำนวนที่มีคาเกินกวาที่กำหนดไวตามสัญลักษณดังกลาว จะเขียน บาร (ขีด) ไวบน
สัญลักษณเหลานี้ ซึ่งหากบารถูกกำหนดไวบนสัญลักษณใด สัญลักษณนั้นจะแทนจำนวนซึ่งมีคาเทากับสัญลักษณนั้นคูณดวย 1,000
ระบบเลขโรมันมีสัญลักษณที่ใชกันดังนี้

⌫⌫⌫⌫⌫

โดยปกติแลว การเขียนเลขโรมันจะไมเขียนสัญลักษณเดียวกันอยูติดกันตั้งแต 4 ตัวขึ้นไป ยกเวนบนหนาปดนาฬิกา ที่จะใช IIII
แทนเวลา 4 นาฬกิาหรอื 16 นาฬกิา เพือ่ปองกนัความสบัสนในการอานเวลา 

ตวัอยาง การเขยีนเลขโรมนั เชน
MCCCXXV มคีาเทากบั 1,000 + 300 + 20 + 5 = 1,325
MMMDLXVII มคีาเทากบั 3,000 + 500 + 60 + 7 = 3,567
IX มคีาเทากบั 10 - 1 = 9
XL มคีาเทากบั 50 - 10 = 40
MCMLXXVII มคีาเทากบั 1,000 + (1,000 - 100) + 70 + 7 = 1,977
MMCDLXVIII มคีาเทากบั 2,000 + (500 - 100) + 60 + 8 = 2,468

I มคีาเทากบั 1
V มคีาเทากบั 5
X มคีาเทากบั 10
L มคีาเทากบั 50
C มคีาเทากบั 100
D มคีาเทากบั 500
M มคีาเทากบั 1,000
V มคีาเทากบั 5 x 1,000 = 5,000
X มคีาเทากบั 10 x 1,000 = 10,000
L มคีาเทากบั 50 x 1,000 = 50,000
C มคีาเทากบั 100 x 1,000 = 100,000
D มคีาเทากบั 500 x 1,000 = 500,000
M มคีาเทากบั 1,000 x 1,000 = 1,000,000
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สำนกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ไดมหีนงัสอืที่
ลต 0601/8797 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 ถึงสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา คณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดพิจารณาปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ในประเดน็เรือ่งอายขุองผมูสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เปนนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหาร
สวนตำบล ซึง่ตามมาตรา 44 (2) แหงพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545 กำหนดวา
มีอายุไมต่ำกวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง แตตามมาตรา
35/1 (1) แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.
2540 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 มาตรา 48 เบญจ (1) แหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญตัเิทศบาล (ฉบบัที ่12) พ.ศ. 2546 และมาตรา 58/1 (1)
แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล

* สงพรอมหนงัสอื ที ่นร 0901/1283 ลงวนัที ่ 19 ตลุาคม 2548 ซึง่สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีามถีงึสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี

ในการเลอืกตัง้นายกองคการบรหิารสวนจงัหวดั นายกเทศมนตร ีหรอืนายกองคการบรหิารสวนตำบลนัน้ ไดมขีอถกเถยีงกนั
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในตำแหนงดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นเรื่องอายุของผูมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวของ 2 ฉบับ บัญญัติไวขัดกัน คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดขอใหคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาหาขอยุติในประเด็นนี้

·ŒÍ§¶Ôè¹
“¤ÇÃÃŒÙ ”

เรื่องเสร็จที่ 675/2548

บนัทกึสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
เรื่อง คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี

หรือนายกองคการบริหารสวนตำบล

พ.ศ. 2537 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองคการบรหิารสวนตำบล (ฉบบัที ่ 5) พ.ศ. 2546 ไดกำหนด
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหาร
สวนตำบล วามีอายุไมต่ำกวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเห็นเปนสองฝาย
ดังนี้

ฝายที่หนึ่ง เห็นวา คุณสมบัติผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เปนนายกองคการบรหิารสวนจงัหวดั นายกเทศมนตร ีหรอืนายก
องคการบริหารสวนตำบล ตองมีอายุไมต่ำกวายี่สิบหาปบริบูรณ
ในวนัเลอืกตัง้ ตามมาตรา 44 (2) แหงพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545 ซึ่งถือเปน
กฎหมายกลางที่ใชในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น การที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับอายุของผูมีสิทธิสมัคร
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รบัเลอืกตัง้เปนนายกองคการบรหิารสวนจงัหวดั นายกเทศมนตรี
หรือนายกองคการบริหารสวนตำบลไวแตกตางออกไปจึงถือวา
เปนการขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นฯ จึงมีผลใหบทบัญญัติดังกลาว
ไมสามารถนำมาใชบงัคบัไดตามนยัมาตรา 3 แหงพระราชบญัญตัิ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545

ฝายที่สอง เห็นวา คุณสมบัติผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เปนนายกองคการบรหิารสวนจงัหวดั นายกเทศมนตร ีหรอืนายก
องคการบริหารสวนตำบล ตองมีอายุไมต่ำกวาสามสิบปบริบูรณ
ในวนัเลอืกตัง้ ตามมาตรา 35/1 (1) แหงพระราชบญัญตัอิงคการ
บรหิารสวนจงัหวดั พ.ศ. 2540 ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ
องคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 มาตรา 48
เบญจ (1) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546
และมาตรา 58/1 (1) แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ซึ่งกำหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งไวเปนการเฉพาะและไดบัญญัติขึ้นภายหลังจึง
ถือเปนการแกไขบทบัญญัติในเรื่องเดียวกันในพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นฯ และเปน
กฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวโยงกันจึงตองถือปฏิบัติควบคูกันไป

เนื่องจากมีความเห็นแตกตางกันคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงขอหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวา
ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารสวนตำบลตองมีอายุ
ไมต่ำกวายีส่บิหาปบรบิรูณในวนัเลอืกตัง้ หรอืตองมอีายสุามสบิป
บริบูรณในวันเลือกตั้ง

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ไดพิจารณา
ขอหารือดังกลาว ประกอบกับไดรับฟงคำชี้แจงจากผูแทน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผูแทนกระทรวง
มหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) แลว เห็นวาเมื่อ
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. 2545 ซึ่งตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะใชเปน
กฎหมายกลางในการกำหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นของ

องคกรปกครองสวนทองถิน่ทกุประเภท  ไดบญัญตัเิรือ่งคณุสมบตัิ
ของผมูสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เปนสมาชกิสภาทองถิน่หรอืผบูรหิาร
ทองถิ่นไวตามมาตรา 441 ซึ่งจะประกอบดวยคุณสมบัติที่
พระราชบัญญัตินี้ประสงคจะใหทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นำไปปฏิบัติใหเปนหลักเกณฑเดียวกัน ไดแก คุณสมบัติในเรื่อง
สัญชาติ อายุ และการมีสวนรวมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ตนจะสมัครรับเลือกตั้ง และคุณสมบัติอื่นที่องคกรปกครอง
สวนทองถิน่สามารถกำหนดขึน้เพือ่ความเหมาะสมตามกฎหมาย
วาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ ดวยเหตุนี้
คุณสมบัติในเรื่องสัญชาติ อายุ และการมีสวนรวมในองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ จงึตองเปนไปตามทีบ่ญัญตัไิวในมาตรา 44
แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545 และเมื่อพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
แลวบรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่กำหนดไวแตกตางไปจากมาตรา 44
ดงักลาว จงึใชบงัคบัไมได

อยางไรก็ดี โดยที่ตอมาภายหลังจากที่พระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545
มีผลใชบังคับกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภทแลว
ไดมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในบทบัญญัติที่เกี่ยวกับอายุของผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนนายกองคการบรหิารสวนจงัหวดั นายกเทศมนตร ีและนายก
องคการบริหารสวนตำบล2 ใหตองมีอายุไมต่ำกวาสามสิบป
บริบูรณในวันเลือกตั้งอันเปนการแตกตางจากที่บัญญัติไวใน
มาตรา 44 (2)3 แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นฯ ที่บัญญัติใหผูมีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเปนผูบริหารทองถิ่นตองมีอายุไมต่ำกวายี่สิบหาป
บริบูรณในวันเลือกตั้ง และโดยที่พระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติเทศบาล
(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องคการบริหารสวนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 เปนกฎหมาย
ในเรื่องเดียวกันที่รัฐสภาใหความเห็นชอบภายหลังจากที่
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. 2545 ไดตราขึ้นใชบังคับ กรณีจึงตองบังคับตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราขึ้นใชบังคับในภายหลัง กลาวคือ
คุณสมบัติดานอายุของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหาร
สวนตำบล ตองเปนไปตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการ
จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวที่บัญญัติออกมาใช
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บังคับในภายหลัง ซึ่งกำหนดไวใหมีอายุไมต่ำกวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง อยางไรก็ตาม สำหรับคุณสมบัติดานอายุของ
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูบริหารทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดที่ยังมิไดมีการแกไขเพิ่มเติม
ในลักษณะเชนเดียวกับกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งสามฉบับดังกลาวแลว ก็ยังคงตองเปนไปตามที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545 ตอไป

                                         (ลงชือ่)               พรทพิย จาละ
              (คณุพรทพิย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตลุาคม 2548

1  มาตรา 44  บคุคลผมูคีณุสมบตัดิงัตอไปนีเ้ปนผมูสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้
(1) มสีญัชาตไิทยโดยการเกดิ
(2) มอีายไุมต่ำกวายีส่บิหาปบรบิรูณในวนัเลอืกตัง้
(3) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

หรือไดเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือกฎหมายวาดวยภาษีบำรุงทองที่ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเปนเวลาติดตอกัน
สามปนบัถงึปทีส่มคัรรบัเลอืกตัง้ และ

(4) คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนด
2  มาตรา 35/1 (1) แหงพระราชบญัญตัอิงคการบรหิารสวนจงัหวดั พ.ศ. 2540 ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัอิงคการบรหิารสวนจงัหวดั (ฉบบัที ่ 3)
พ.ศ. 2546 มผีลบงัคบัใชตัง้แตวนัที ่5 พฤศจกิายน 2546 มาตรา 48 เบญจ (1) แหงพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ
เทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 และมาตรา 58/1 (1) แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญตัสิภาตำบลและองคการบรหิารสวนตำบล (ฉบบัที ่ 5) พ.ศ. 2546 มผีลบงัคบัใชตัง้แตวนัที ่ 23 ธนัวาคม 2546
3  โปรดดเูชงิอรรถที ่1, ขางตน

ทีม่า : http://www.krisdika.go.th/lawPDF.jsp?group=comment&formatFile=pdf&VID=47

นโยบายวาดวยพลงังานของไทย สรปุสัน้ๆ ม ี 4 ประการคอื
1. ตองจัดหาพลังงานใหพอใช มีคุณภาพ มีความมั่นคง และราคาไมแพง และตองใหมี
การกระจายแหลง และชนิดของพลังงานไดหลากหลาย โดยหาไดทั้งจากภายในประเทศ
และนอกประเทศ เพื่อจะไดไมถูกประเทศคูคาบีบบังคับมากจนเกินไป
2. ชักจูงใหประชาชนและโรงงานประหยัดพลังงาน ถาจะใชก็ใหใชอยางมีประสิทธิภาพ
และอาจมีมาตรการบังคับใหประหยัดดวย โดยออกเปนกฎหมาย เชน กำหนดมาตรฐาน

ตาง ๆ เปนตนวา (1) มาตรฐานเกีย่วกบัประสทิธภิาพของอปุกรณเครือ่งมอืทีใ่ชไฟฟา ตองใชไฟนอย เชน ตเูยน็เบอร 5 ฯลฯ (2) มาตรฐาน
เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานในอาคารและโรงงาน ฯลฯ
3. สงเสริมใหบริษัทเอกชนมารวมผลิตพลังงานเพื่อลดภาระของรัฐ เชน เอสพีพี และไอพีพี ซึ่งจะเกิดการแขงขันมากขึ้น ทำใหผูซื้อ
มีทางเลือกมากขึ้น ไดบริการที่ดีขึ้น และราคาเปนธรรม
4. ตองมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เชื้อเพลิงใดที่มีมลพิษมาก ตองมีมาตรการกำจัดออกใหปลอดภัยกอนที่จะปลอยทิ้ง
อยางไรก็ตาม ในที่นี้พูดถึงเฉพาะผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทางกายภาพเทานั้น แตจริง ๆ แลวโครงการโรงไฟฟามีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมทางสังคมดวยเสมอ ซึ่งปญหานี้จะแตกตางกันไปตามสภาพทองถิ่นของแตละแหง

ทีม่า : http://www.energy.go.th/th/knowledgeDetail.asp?id=84
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⌫

1. พระบรมราชโองการ ประกาศแตงตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (จำนวน 100 ราย)

2. กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณที่ระลึก 100 ป ธนาคารไทยแหงแรก
(ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)) พ.ศ. 2549 (กฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบญัญตัเิงนิตรา พ.ศ. 2501)

3. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ 7 เรื่อง การหามชุมนุมทางการเมือง
ลงวนัที ่20 กนัยายน พ.ศ. 2549

4. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2549

5. พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน พ.ศ. 2549

6. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2550

7. พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ภาครฐั พ.ศ. 2549

8. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปดจุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2
(มกุดาหาร – สะหวนันะเขต) บานสงเปอย ตำบลบางทรายใหญ อำเภอเมอืงมกุดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร

9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี)

10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่
เชิดชูยิ่งชางเผือกใหแกพระราชวงศ (รอยตรี หมอมเจาทิพยฉัตร ฉัตรชัย หมอมเจา
ภูริพันธ ยุคล หมอมเจามงคลเฉลิม ยุคล พันเอก หมอมเจาเฉลิมศึก ยุคล หมอมเจา
ฑฆิมัพร ยคุล หมอมเจาชาตรเีฉลมิ ยคุล พลตร ีหมอมเจาจลุเจมิ ยคุล)
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26 ธนัวาคม 2549
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8 มกราคม 2550
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26 ธนัวาคม 2549

29 ธนัวาคม 2549

29 ธนัวาคม 2549

เรื่อง เลม ตอน วันที่ประกาศ

ทานสามารถติดตามรายละเอียดไดที่ www.ratchakitcha.soc.go.th
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สวัสดีครับ ทานผูอาน ตามที่ไดสัญญาไวใน สลค.สาร ฉบับที่แลว (เดือนมกราคม 2550) วาคอลัมนนี้จะแนะนำเรื่องใหม ๆ ที่
เผยแพรผานเวบ็ไซตของ สลค. www.cabinet.thaigov.go.th

ปนีเ้ปนอกีปมหามงคลทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จะทรงมพีระชนมาย ุ80 พรรษา ในวนัที ่5 ธนัวาคม 2550 สลค.
จึงไดจัดทำเว็บเพจนี้ โดยเผยแพรพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงพระราชทานในโอกาส
ตาง ๆ รวมถึงพระราชดำรัสเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ป นอกจากนี้ ยังไดนำโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ และพระราชกรณียกิจของพระองคทานมา
เผยแพรดวย

จากที่ ไดกลาวไวในตอนตนวาเว็บเพจนี้ เพิ่ งจะ
เผยแพรเมื่อปลายเดือนมกราคม 2550 ดังนั้น ทีมผูจัดทำ
เว็บเพจดังกลาว ยังจะพัฒนาเว็บเพจนี้ตอไป เพื่อเปนแหลง
ใหขาราชการและประชาชนทัง้หลายไดนอมนำพระบรมราโชวาท
ไปประพฤติปฏิบัติ และไดระลึกถึงพระราชกรณียกิจที่พระองค
ทรงดำเนินมาตลอด ทั้งนี้ ก็เพื่อใหเราสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณที่พระองคไดพระราชทานแกปวงพสกนิกรชาวไทย
ทั้งหลาย

Tip ทานสามารถเขาชมเว็บเพจนี้ โดยตรงไดที่
http://www.soc.soc.go.th/theKing/index_king.htm

หากทานใดมีขอแนะนำเกี่ยวกับเว็บเพจนี้ สามารถติดตอทีมผูจัดทำ
เวบ็เพจไดที ่ e-mail : thaicabinet@soc.go.th

ดงันัน้ จงึขอแนะนำเวบ็เพจใหม ซึง่ สลค. ไดสรางขึน้
และเพิ่งจะเผยแพรเมื่อปลายเดือนมกราคม 2550 นี้ ซึ่งจะ
ใหขอมูลเกี่ยวกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยหูวัทีท่รงพระราชทานในโอกาสตาง ๆ โดยเมือ่ทาน
ผูอานเขาเว็บไซต สลค. แลว ทางดานขวามือ ทานจะพบ
ตราสัญลักษณพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 ซึง่นบัเปนพระมหากรณุาธคิณุ
เปนลนพนที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานแบบตราสัญลักษณ
ดังกลาว

กานต



ทานสามารถเปดอาน
สลค.สาร ผานทาง website

ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
www.cabinet.thaigov.go.th
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เราควรรูจักโลกตามความเปนจริง ดวยการรูชัดลักษณะที่ตางกันของนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
เชน เมื่อสภาพรอนปรากฏที่กาย สภาพรอนนั้นก็เปนสิ่งที่สติระลึกรูได เมื่อสภาพออนปรากฏ สภาพออนนั้น ก็เปนสิ่งที่สติ
ระลึกรูได

เมื่อมีสติระลึกรูเชนนี้ ก็จะรูชัดในลักษณะที่ตางกันของสภาพธรรม การรูลักษณะที่ตางกันของสภาพธรรมที่ปรากฏนั้น
สำคัญมาก เพราะถาไมรูลักษณะของสภาพธรรมเหลานั้น ก็จะยึดถือสภาพธรรมเหลานั้นเปนตัวตน เชน เราอาจจะคิดวา
ความออนที่กายนั้นเปน “กายของเรา” เมื่อรูลักษณะของรูปออนบอยขึ้น ก็จะรูวาลักษณะที่ออนนั้นเปนสภาพที่ไมรูอะไร
เปนรูปธรรมไมใชตัวตน ดังนั้น เราก็จะคอยคลายการยึดถือวาเปน “รางกายของเรา” ลงทุกที เมื่อสติระลึกรูลักษณะของ
สภาพธรรม เชน การเห็น ความเสียใจ ความสุข และการคิดนึก ก็จะรูไดวาเปนลักษณะของนามธรรมแตละชนิดที่เกิดขึ้น
แลวกด็บัไป  เปนทกุข  ตาเปนทกุข การเหน็เปนทกุข ความรสูกึทีเ่นือ่งมาจากสิง่ทีเ่หน็กเ็ปนทกุข


เรื่องของการอบรมเจริญปญญาไมใชเรื่องทำขึ้น แตสภาพธรรมขณะนี้มีแลวรูความจริงของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ
ถาไปทำสิ่งอื่นมารู จะไมมีสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ เพราะวา จริง ๆ แลว ไมมีคนเลย มีแตเพียงสภาพธรรม ฉะนั้น เวลานี้
ทุกคนรูสึกเหมือนมีโลก แลวก็กำลังอยูในโลก แตถารูความจริงแลว จะรูวา ที่โลกปรากฏ เพราะจิตเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะเดียว
อยางโลกทางตา ปรากฏแลวก็ดับไป ขณะที่เสียงปรากฏ เปนโลกทางหู โลกทางตาดับไปแลว ไมเหลือเลย แลวมีแตเฉพาะ
เสียงที่ปรากฏทางหูแลวก็ดับไป

ฉะนัน้ ทีเ่คยยดึมัน่วา เปนเราตัง้แตศรีษะตลอดเทา เปนแตเพยีงเหมอืนฝนุละเอยีด ๆ ซึง่มอีากาศธาตแุทรกคัน่อย ูพรอมทีจ่ะ
กระจัดกระจายหมดสิ้นไปทุกขณะ ในขณะที่กำลังเปนกองฝุน ซึ่งมีอากาศธาตุแทรกคั่นอยูก็เปนปจจัยใหมีจิตเห็นเกิดขึ้นบาง
จิตไดยินเกิดขึ้นบาง แตจิตเห็นก็ไมเที่ยง จิตไดยินก็ไมเที่ยง ฉะนั้น จิตเห็นเมื่อกี้นี้ก็ดับไปแลว จิตไดยินในขณะนี้ ไดยินแลว
กด็บัไปดวย แททีจ่รงิแลวไมมใีครเลย ในขณะทีร่คูวามจรงิอยางนี ้ผนูัน้กจ็ะรไูดวา คนอืน่กไ็มมี

ฉะนัน้ ในขณะทีก่ำลงัคดิถงึจติคนอืน่ ขณะนัน้ แทจรงิแลวเปนจติของบคุคลนัน้เอง ทีก่ำลงัคดิเรือ่งคนอืน่เทานัน้ถาเรือ่งทีเ่ปนจรงิ
ก็คือวา รูลักษณะของสภาพธรรมตามปกติตามความเปนจริง แลวก็รูวาไมมีสัตว ไมมีบุคคล ไมมีตัวตน

ขอมูลจากมูลนิธิศึกษา และเผยแพรพระพุทธศาสนา www.dhammhome.com

เจาของ : สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีทำเนยีบรฐับาล เขตดสุติ กรงุเทพฯ 10300 โทร. 0-2280-9000

ทีป่รกึษา : เลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีรองเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีทีป่รกึษาประจำสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
และผอูำนวยการสำนกั/กองทกุทาน

ผจูดัทำ : คณะทำงานจดัทำ สลค.สาร boca@soc.go.th โทร. 0-2280-9000 ตอ 454 , 455

วตัถปุระสงค : เพื่อใหขาราชการและลูกจางในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีสวนรวมในการเผยแพรความรูและรับรู
ขอมลูขาวสารตาง ๆ อนัจะเปนประโยชนตอการปฏบิตังิานโดยรวมและเปนการเผยแพรความรขูอมลูขาวสาร
ใหแกผทูีส่นใจทัว่ไปดวย

พมิพที ่: สำนกัพมิพคณะรฐัมนตรแีละราชกจิจานเุบกษา ถนนสามเสน กรงุเทพฯ 10300 โทร. 0-2243-0611-3
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