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บทความ/ขอความ หรอืความเหน็ใด ๆ ทีป่รากฏใน “สลค.สาร”
เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และคณะทำงานฯ ไมจำเปนตองเห็นพองดวย
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สลค.สารฉบับเดือนพฤศจิกายน มีเรื่องราวดี ๆ ที่นาสนใจ
มาฝากทานผูอานเหมือนเชนเคย ขอนำเสนอดวยสาระนารูเกี่ยวกับ
ภาษาไทยซึ่งเปนภาษาประจำชาติของคนไทยทุกคนที่นาภาคภูมิใจ
เรื่อง การพัฒนาทักษะทางการเขียน แตจะมีใครสักกี่คนที่สามารถ
เขียนภาษาไทยไดอยางถูกตองและเหมาะสม สลค.สารฉบับนี้จึงได
หยิบยกคำบรรยายของอาจารยทรงสรรค  นิลกำแหง อดีตเลขาธิการ
ราชบัณฑิตยสถานมานำเสนอทักษะการเขียนที่เปนทั้งศาสตรและ
ศิลป การสรุปเรื่องและการเขียนหนังสือราชการอยางไรใหถูกตอง
ครบถวน

มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญฉบับนี้เสนอเรื่อง การเตรียมการ
จัดทำงบประมาณและการกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 และการเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติตาม
ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีาดวยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส พ.ศ. 2549

หลังจากที่คอลัมนนองใหม “ไปไหนไปกัน” เปดตัวไปเมื่อ
ฉบับที่แลว ไดรับเสียงตอบรับเปนอยางดีทำใหหลายคนอยากจะรูวา
ฉบับนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ไหน เดือนนี้มีประเพณีสำคัญที่หลายคน
รอคอย นั่นคือ ประเพณีลอยกระทง เราจึงพาทานผูอานไปลอยกระทง
กันที่จังหวัดสุโขทัย

นอกจาก สลค.สารจะเปนเพือ่นทีด่แีลวยงัเปนสือ่กลาง สำหรบั
ผูอานใหไดรับความรูที่มีประโยชน สามารถนำไปใชในการปฏิบัติงาน
และนำมาใชจริงในชีวิตประจำวัน อาทิ คอลัมน “คิดกลม ๆ” ฉบับนี้
เสนอแงคิดเกี่ยวกับลูกนองที่ไมมีความคิดริเริ่ม อะไรคือสาเหตุที่ทำให
คนเราไมมคีวามคดิรเิริม่กนัแน ตดิตามอานกนัไดในเลมนี ้สำหรบัคอลมัน
“สลค.สัญจร และ CPLO corner” ก็ยังมีประเด็นคำถาม-คำตอบ
เกีย่วกบัการเสนอเรือ่งตอคณะรฐัมนตรทีีน่าสนใจ นาตดิตามเปนอยางยิง่
หามพลาดโดยเด็ดขาด รวมทั้งสาระนารูอื่น ๆ อีกมากมายที่รอคุณ
ผูอานอยูภายในเลม
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การใชภาษาเพื่อสื่อความหมายเปนศาสตรที่ผูใชตองรูจักคำและเลือกใชคำใหถูกตอง เหมาะสม ตรงความหมาย ตรงราชาศัพท
เหมาะกับกาลเทศะ ใชคำหลากไมซ้ำซอน รูจักหลบคำโดยไมเกิดความกำกวม และใชคำใหเกิดภาพพจน ในการนำคำที่เลือกแลว
มาเรียบเรียงเปนประโยค เปนขอความ ถือเปนศิลปแหงการใชคำ ที่มิใชเพียงแตจะสื่อความรูความเขาใจเทานั้น หากยังสามารถกอใหเกิด
ภาพ เสียง และความรูสึกไดอีกดวย

คำและความหมายของคำ คำในภาษาไทยมีหลายลักษณะ เชน คำเดี่ยว คำประสม คำสมาส คำสนธิ นอกจากนี้ยังมี
หลายประเภท เชน คำนาม คำสรรพนาม คำกรยิา คำวเิศษณ คำสนัธาน และคำบพุบท

ศัพทบัญญัติ คือ การสรางคำหรือกำหนดคำใหมขึ้นใชในภาษาไทย เนื่องจากความเจริญกาวหนาทางวิชาการหรือ
ประดิษฐกรรมใหม ทำใหเกิดศัพทที่มักใชเฉพาะในวงวิชาชีพ จึงมีความจำเปนในการใชศัพทบัญญัติเพื่อส่ือความเขาใจใหตรงกัน เชน

การบญัญตัศิพัทโดยคดิคำไทยขึน้ใหม ไดแก adapt = ดดัแปลง change = เปลีย่นแปลง
การบัญญัติศัพทโดยการทับศัพทตามหลักการออกเสียงของเจาของภาษา ไดแก Computer = คอมพิวเตอร
Al Queda = อลั กออดิะห
หลักเกณฑการเขียนคำทับศัพท จะไมใสวรรณยุกตเพราะคำภาษาตางประเทศ ถาถอดคำตามตัวอักษรจะไมเหมือน
การออกเสยีง ไดแก FORD = ฟอรด OTOP = โอทอ็ป

ราชาศัพท คือ คำที่ใชกับพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ ตอมาจึงใชรวมถึงพระสงฆ ขาราชการและสุภาพชน
ราชาศัพท เปนภาษาที่มีแบบแผนการใช นอกจากจะแปรไปตามระดับฐานะของบุคคลแลวยังแปรไปตามประเภทของคำทางไวยากรณ
อีกดวย การใชราชาศัพทยังมีขอยกเวนอยูมาก บางครั้งเปนพระราชนิยมที่โปรดใหใชในแตละยุคสมัย ราชาศัพทที่ใชบอย ไดแก

สลค. ไดจัดการบรรยายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยไดเชิญนางสาว
ทรงสรรค  นลิกำแหง อดตีเลขาธกิารราชบณัฑติยสถาน มาบรรยาย
ในหัวขอเรื่อง การพัฒนาทักษะทางการเขียน โดยมีสาระสำคัญ
หลกั ๆ ใน 3 เรือ่ง คอื

1) ทักษะในการเขียน : ศาสตรและศิลปแหงการใชคำ
2) ทกัษะในการสรปุเรือ่งและ/หรอืสรปุประเดน็ : ใคร อะไร
ทีไ่หน เมือ่ไร อยางไร ทำไม

3) ทักษะในการเขียนหนังสือราชการ
สรุปไดดังนี้
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ทรง เชน ทรงกราบ ทรงบาตร ทรงพระราชนพินธ คำทีเ่ปนราชาศพัทอยแูลว ไมใช ทรง นำหนา
เปน เชน เปนพระราชอาคนัตกุะ คำนามราชาศพัท ไมตองม ีทรง ซอนขางหนา

ทรง เปนประธาน คำนามสามญั ตองม ีทรง ซอนขางหนา
เสดจ็ เชน รบัเสดจ็ สงเสดจ็ เปนคำสรรพนามราชาศพัท หมายความวา ทาน

เสด็จพระราชดำเนินไป เปนคำกริยาราชาศัพท หมายความวา ไป
ถวาย เชน ถวายพระพร ทลูเกลาทลูกระหมอมถวาย เปนคำกรยิา หมายความวา ให มอบให
องค เชน พระบรมราโชวาท 2 องค พระที่นั่งองคใหม เปนลักษณะนามราชาศัพทใชเรียกอวัยวะ สิ่งของ คำพูด หรือ

สิ่งที่เคารพบูชาในศาสนา
พระองค เชน พระมหากษตัรยิ 2 พระองค รสูกึพระองค พระองคเปนพระมหากษตัรยิในระบอบประชาธปิไตย
โอกาส เชน ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ประทานพระวโรกาสใหเขาเฝา โอกาส ใชได 2 กรณเีทานัน้

คือ ขอโอกาสและใหโอกาส

ลักษณะนาม คือ คำที่แสดงลักษณะของสิ่งตาง ๆ มีหลักเกณฑกำหนดวาคำนามคำใดตองใชลักษณะนามอยางใด เชน
จงัหวดั 3 จงัหวดั ยงัไมไดรบังบประมาณ ทัง้นี ้คำทีม่คีวามหมายเฉพาะบางคำนำลกัษณะนามมาใชในรปูคำนามวลจีะใชตวัอกัษรแทนตวัเลข
เชน สามจงัหวดันีย้งัไมไดรบังบประมาณ สีก่ระทรวงหลกั สนิคาหาดาว

การเขยีนคำยอ มหีลกัเกณฑ ดงันี้
การยอคำใหใชพยัญชนะตนของพยางคแรกของคำหลักเปนตัวยอ รวมแลวไมเกิน 4 ตัวอักษรใสจุดกำกับหลังอักษร

ตวัสดุทาย เชน กกต. = คณะกรรมการการเลอืกตัง้ ขสมก. = องคการขนสงมวลชนกรงุเทพ
ทัง้นี ้คำยอทีใ่ชกนัมากอนอาจไมเปนไปตามหลกัเกณฑ เชน พ.ร.บ. = พระราชบญัญตั ิพ.ศ. = พทุธศกัราช
การใชคำยอในงานเขยีน ใหใสวงเลบ็คำยอไวหลงัคำเตม็ในการอางถงึคำนัน้ครัง้แรก และใหใชคำยอเมือ่ตองการกลาวถงึ

คำนัน้ในครัง้ตอ ๆ ไป
การอานคำยอ ใหอานคำเตม็ ยกเวน คำยอทีค่นทัว่ไปรจูกัดแีลว เชน ปตท. อานวา ปอ-ตอ-ทอ ก.พ. อานวา กอ-พอ

สำนวนไทย คอื ถอยคำทีก่ลาวสบืตอกนัมา มกัมคีวามหมายไมตรงตวั หรอืมคีวามหมายอืน่แฝงอย ู เมือ่ใชประกอบขอความ
จะทำใหขอความนัน้มลีกัษณะคมคายนาสนใจยิง่ขึน้ สำนวนไทยมหีลายประเภท เชน สำนวน ภาษติ คำพงัเพย คำคม และคำอปุมาอปุไมย

การผกูประโยค ปญหาทีพ่บในการเขยีนประโยค คอื การใชสวนขยายผดิทีท่ำใหประโยคไมชดัเจน กำกวม การใชรปูประโยค
แบบภาษาอังกฤษ และการใชคำภาษาอังกฤษแทนคำภาษาไทย ทั้งนี้ หากประโยคมีความยาวมาก หรือซ้ำซอน ควรขึ้นประโยคใหม
ประโยคประกอบดวย

ประโยคความเดียว คือ ประโยคที่มีคำกริยาเดียว
ประโยคความรวม คือ การใชคำกริยาหลายคำซอนกัน
ประโยคความซอน คอื ประโยคทีม่มีากกวา 1 ใจความ โดยใชคำเชือ่ม เชน ที ่ซึง่ อนั วา และ สวน

อยางไรกต็ามใจความทีเ่ชือ่มกนัตองมคีวามสมัพนัธกนัดวย การใชคำเชือ่มความและเชือ่มประโยค ไดแก กบั แก แด ตอ และ หรอื และ/หรอื
ที ่ซึง่ อนั ดวย โดย ตาม สวน สำหรบั เชน เปนตน ไดแก ตองใชใหถกูตองเหมาะสม

การเวนวรรค คือ การเวนชองวางระหวางคำหรือขอความ เพื่อชวยใหเนื้อความชัดเจนยิ่งขึ้น การเวนวรรคผิดที่หรือ
ไมเวนวรรคเลย นอกจากทำใหเนื้อความไมชัดเจนยังอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดพลาดได

การใชเครื่องหมายวรรคตอน ที่ใชบอยไดแก
ทบั (/) ใชคัน่ระหวางคำ มคีวามหมายวา ตอ หรอือยางใดอยางหนึง่
ไมยมก (ๆ) ใชเขยีนหลงัคำ วล ีหรอืประโยคทีเ่ปนคำซ้ำ เพือ่ใหอานซ้ำ
ยติภังค (-) ใชเขียนไวสุดบรรทัดเพื่อตอพยางคของคำหลายพยางค ซึ่งจำเปนตองเขียนแยกบรรทัดกัน
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การยอหนา เปนลกัษณะของวรรคตอนอยางหนึง่ ใชเมือ่ขึน้ตนเรือ่ง ขอความใหม และใชเมือ่ขอความนัน้ตองจำแนกแจกแจง
หัวขอเปนหมวดหมูเปนขั้น ๆ ลงไป ซึ่งมักใชตัวเลขหรือตัวอักษรกำกับ ลักษณะยอหนาที่ดี คือ ตองมีใจความสำคัญเพียงเรื่องเดียว ในแตละ
ยอหนาตองมีสวนขยาย หรือใจความประกอบเพื่อชวยใหใจความสำคัญมีความชัดเจนขึ้นและที่สำคัญ คือ จำกัดความยาวของยอหนา
ใหพอเหมาะ

การสรปุสาระสำคญั ม ี3 ขัน้ตอน คอื
อานทัง้เรือ่งใหเขาใจแจมแจง อยาอานผาน ๆ อานใหจบ อานใหละเอยีด ทำความเขาใจทัง้หมด
จับใจความสำคัญของเรื่อง ตองรูวาอะไรเปนสาระหลัก อะไรเปนรายละเอียดประกอบ
สรปุความ ใคร อะไร ทีไ่หน เมือ่ไร อยางไร ทำไม

การบันทึกความเห็น
ศึกษาเรื่อง วาเปนเรื่องประเภทใด ขออนุมัติ หรือเสนอเพื่อทราบ ตองตีความประเด็น

ปญหา ความเปนมา ขอเทจ็จรงิ ตลอดจนแนวปฏบิตัิ
จบัประเดน็เรือ่ง วาเปนเรือ่งอะไร มจีดุประสงคอยางไร
วิเคราะหเรื่อง พิจารณาหลักเกณฑ เหตุผล ขอดีขอเสีย เสนอความเห็นคาดการณ

ลวงหนา พรอมทัง้แนวทางปองกนั
วินิจฉัยเรื่อง ประเมินคุณคาทางเลือกแตละทาง เลือกทางที่เปนคุณมากที่สุด มีความ

เสี่ยงนอยที่สุด

การเขียนหนังสือราชการ เปนการเขียนหนังสือที่มีรูปแบบตามระเบียบงานสารบรรณของสำนักนายกรัฐมนตรี และอาจมี
รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่แตละหนวยงานกำหนดขึ้นใชเปนการภายใน ทักษะจะเกิดขึ้นไดจากการฝกฝน ไมใชจากการฝกอบรม
เพียงอยางเดียว

รปูแบบ
สวนหวัเรือ่ง

สวนอางอิง : เปนการบอกวาหนังสือมาจากสวนราชการใด
ชือ่เรือ่ง : เปนการบอกเนือ้เรือ่งโดยสรปุ
คำขึน้ตน : เปนการบอกวาหนงัสอืฉบบันีท้ำถงึใคร

สวนเนื้อเรื่อง
ความนำ : เปนขอมลูเบือ้งตน
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เนื้อความ : เปนสาระสำคัญของเรื่องที่ตองการสื่อใหผูอานทราบวาผูเขียนมีวัตถุประสงคอยางไร
• คำชี้แจง
• ขอเทจ็จรงิ
• ขอพิจารณา
• ขอยุติ
จดุประสงค : เปนการสรปุตอนทายวาหนงัสอืฉบบันีต้องการใหมกีารอนมุตั ิหรอืรบัทราบ หรอืดำเนนิการ

สวนทาย
คำลงทาย : เปนไปตามระเบียบงานสารบรรณ
การลงชือ่ : ตองรตูำแหนง ยศ ฐานนัดรศกัดิ์

ภาษา
คือ การนำถอยคำมาเรียบเรียงเปนประโยคที่มีรูปประโยคเปนภาษาไทยและถูกตองตามแบบแผนของภาษา กรณีใดควรใช

ภาษาแบบแผน ภาษากึง่แบบแผน หรอืภาษาปาก
ถูกตอง
ถูกทั้งความหมาย ราชาศัพท ตลอดจนความหลากหลายของคำ เลือกใหเหมาะกับกาลเทศะ
ชัดเจน

กระจางในวตัถปุระสงค ใชภาษาทีก่ระชบั ชดัเจน ใชคำทีส่ัน้ ตรงจดุมงุหมาย ใชคำหรอืวลชีวยกระชบัความ
รัดกุมไมคลุมเครือ ไมใชคำฟุมเฟอย ไมสรางความกำกวม ใชคำที่มีความหมายกวางแทนการแจกแจง

สละสลวย
การวางสวนขยายใหอยูติดกับคำที่จะขยาย ใชคำที่ เปนภาษาระดับเดียวกัน ลำดับความกอนหลังใหถูกตอง

จัดขอความที่ตองการเนนใหอยูในตำแหนงที่มีน้ำหนัก ใชคำซ้ำหรือคำคลองจองชวยสรางความสละสลวย ใชคำโนมนาวชักนำ ฯลฯ
มีภาพพจน
ใชขอความที่ขัดแยงกัน สัมพันธกัน เกินจริง หรือเหน็บแนม มาเปรียบเทียบใหผูอานนึกเห็นภาพ ใชประโยคสั้น มีการ

ลำดับเนื้อความกอนหลัง
บรรลจุดุประสงคและเปนผลดี

เนื้อหา
แบบตอเนือ่ง : เขยีนเปนยอหนา หนาละใจความ
แบบลำดบัตวัเลข : ลำดบัขัน้ตอนการดำเนนิงาน/การปฏบิตังิาน
แบบลำดบักระบวนการ : เรยีงลำดบัเปนหวัขอตามเนือ้เรือ่ง
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สลค.สญัจร Update ฉบบันี ้ขอนำเสนอการดำเนนิโครงการ สลค.สญัจร
 เมือ่เดอืนกนัยายน 2550 ดงันี้

¡ÃÁÈØÅ¡Ò¡Ã ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ÅÑ§¡ÃÁÈØÅ¡Ò¡Ã ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ÅÑ§¡ÃÁÈØÅ¡Ò¡Ã ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ÅÑ§¡ÃÁÈØÅ¡Ò¡Ã ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ÅÑ§¡ÃÁÈØÅ¡Ò¡Ã ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ÅÑ§

วนัศกุรที ่7 กนัยายน 2550 ทมี สลค.สญัจร ไดตอนรบัเพือ่นขาราชการ
จากกรมศุลกากร จำนวน 8 คน เพื่อเขารวมประชุมและรับฟงการบรรยาย
จากทีม สลค.สัญจร ในครั้งนี้เนื่องจากมีผูเขารวมประชุมจำนวนไมมากนัก
ทาง สลค. จึงจัดประชุมที่หองพุดตานซึ่งเปนหองประชุมขนาดเล็ก ทำให
บรรยากาศในการประชุมเต็มไปดวยความเปนกันเอง โดยมีการพูดคุยและ
ซกัถามกนัเปนชวง ๆ

ประเด็นคำถามหลักที่ทางกรมศุลกากรใหความสนใจเปนพิเศษ คือ เรื่องการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาของ
คณะรฐัมนตรวีา ในกรณปีกตแิละกรณเีรงดวน มกีารจดัทำเอกสารเหมอืนหรอืแตกตางกนัอยางไร ซึง่ในเรือ่งนี ้สลค. ชีแ้จงวา การจดัทำ
เอกสารเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทั้งในกรณีปกติและกรณีเรงดวน จะใชเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเหมือนกัน แตจะ
แตกตางกันเฉพาะจำนวนของเอกสารซึ่งขึ้นอยูกับวาเปนการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาหรือเพื่อทราบ โดยเรื่องเพื่อทราบ 40 ชุด เรื่องเพื่อ
พจิารณา 70 ชดุ เรือ่งกฎหมาย 140 ชดุ และเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรนีอกสถานที ่ 70 ชดุ หากเปนการนำเสนอคณะกรรมการกลัน่กรอง
เรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรจีะตองขอเอกสารเพิม่เตมิ ซึง่หลงัจากทีท่มี สลค.สญัจร ไดชีแ้จงในประเดน็ตาง ๆ ไปแลว ทำใหเพือ่นขาราชการ
จากกรมศุลกากรมีความเขาใจในการจัดเตรียมและจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีมากขึ้น
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วนัศกุรที ่ 14 กนัยายน 2550 ทมี สลค.สญัจร ไดไปเยอืนการทองเทีย่วแหงประเทศไทย
(ททท.) โดยไดรับการตอนรับจากผูอำนวยการวิริยะ เกิดผล จากฝายบริหารทั่วไป รวมทั้ง
มีเพื่อนจาก ททท. เขารวมรับฟงการบรรยายทั้งสิ้น 49 คน ประเด็นที่ทาง ททท. ใหความสนใจ
เปนพิเศษ คือ มติคณะรัฐมนตรีที่มีลักษณะเปนหลักการใหสวนราชการถือปฏิบัตินั้น รัฐวิสาหกิจ

ตองถือปฏิบัติตามหรือไม โดยเฉพาะมติคณะรัฐมนตรีที่ขัดกับระเบียบหรือขอบังคับของ
หนวยงาน ททท. จะสามารถนำมตินั้นมาใชไดหรือไม ซึ่งในเรื่องนี้ สลค. ชี้แจงวา
มติคณะรัฐมนตรีเปนคำสั่งทางบริหารที่บังคับใชกับหนวยงานในฝายบริหาร ที่ผานมา
มติคณะรัฐมนตรีบางเรื่องจะระบุชัดเจนวาใหรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติดวย แตบางเรื่องก็ไมได
ระบไุว แตอาจใชคำรวม ๆ วา “หนวยงานของรฐั” จงึทำใหรฐัวสิาหกจิแตละแหงมคีวามเหน็
ที่แตกตางกนัวาจะหมายรวมถงึรฐัวสิาหกจิดวยหรอืไม ซึง่กม็กัจะมกีารตคีวามมตคิณะรฐัมนตรี
และถอืปฏบิตัใินทางทีเ่ปนคณุแกรฐัวสิาหกจินัน้ ๆ  สวนกรณทีีม่ตคิณะรฐัมนตรขีดักบัระเบยีบ
ขอบงัคบัของหนวยงานนัน้ตองพจิารณาในรายละเอยีดใหชดัเจนตามขอเทจ็จรงิเปนกรณ ีๆ ไป

นายวริยิะ  เกดิผล
ผอูำนวยการฝายบรหิารทัว่ไป

บรรยากาศ สลค.สญัจร
การทองเทีย่วแหงประเทศไทย

⌫   
⌫ ⌫⌫

บรรยากาศ สลค.สญัจร
กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั
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วันศุกรที่ 21 กันยายน 2550 ทีม สลค.สัญจร เดินทางไปที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยไดรับการตอนรับจาก
รองอธิบดีอภิชาต จงสกุล และเพื่อนขาราชการที่ใหความสนใจเขารวมการประชุมมากถึง 62 คน ซึ่งทำใหทีม
สลค.สัญจร รูสึกดีใจเปนอยางมากที่มีเพื่อนขาราชการใหความสนใจมากขนาดนี้ ประเด็นหลักที่ทางกรมพัฒนาที่ดิน
ใหความสนใจคือ ประเด็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดินฯ วา หากพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดินฯ บัญญัติใหมี
การแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง การแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวถือเปนเรื่องที่ตองเสนอคณะรัฐมนตรี
หรือไม โดยทาง สลค. ไดชี้แจงวา คณะกรรมการดังกลาวถือเปนคณะกรรมการตามกฎหมายที่บัญญัติใหมีการ
แตงตั้งขึ้น ทั้งนี้ หากในขอกฎหมายดังกลาวไดระบุองคประกอบแลว คณะกรรมการดังกลาวก็มีผลสมบูรณ
ตามกฎหมายโดยไมตองเสนอเรื่องใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาแตงตั้งอีก หากในขอกฎหมายยังมิไดระบุองคประกอบ
และอำนาจหนาที่ไวอยางชัดเจนครบถวน เชน ระบุใหมีผูทรงคุณวุฒิ แตยังไมระบุจำนวนและตัวบุคคลใหชัดเจน
เปนตน หนวยงานเจาของเรื่องตองจัดทำรายละเอียดการแตงตั้งใหครบถวนแลวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
การแตงตั้งคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง และถือวาคณะกรรมการดังกลาวเปนคณะกรรมการตามกฎหมาย

นอกจากนี้เพื่อนขาราชการกรมพัฒนาที่ดินยังให
ขอเสนอแนะวา สลค. ควรนำเสนอตัวอยางหนังสือเสนอ
คณะรัฐมนตรีสำหรับวิเคราะหขอผิดพลาด ขอคิด ขอสังเกต
ตาง ๆ ใหหลากหลายมากขึน้เพือ่สรางความเขาใจในการจดัทำ
หนังสือเสนอเรื่องใหดียิ่งขึ้น และควรมีการดำเนินโครงการ
เพื่อแนะนำและชี้แจงสรางความเขาใจตอหนวยงานอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง โดยในสวนนี้ สลค. จะรับไปพิจารณาดำเนินการ
ตอไป

นายอภชิาต  จงสกลุ
รองอธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ

เดือนกันยายนเปนเดือนสุดทายของปงบประมาณ 2550
สำหรบัในปงบประมาณหนา 2551 จะมโีครงการ สลค.สญัจร ตอหรอืไม

โดยจะสัญจรไปที่หนวยใด อยาลืมติดตามนะคะ

บรรยากาศ สลค.สญัจร
กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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สวสัดคีะ กลบัมาพบกนัอกีแลวกบัคอลมัน CPLO corner
สำหรบัประเดน็คำถามและคำตอบเกีย่วกบัการจดัทำเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี
ทีไ่ดนำมาเผยแพรในฉบบันี ้มดีงันี้

ขอทราบหลักเกณฑในการเสนอเรื่องในวาระจร

ในกรณีปกติสวนราชการไมควรเสนอเรื่องเปน
วาระจร เนื่องจากจะทำใหคณะรัฐมนตรีไมมีโอกาสศึกษา
ขอมูลของเรื่องลวงหนา และอาจขาดขอมูลความเห็นจาก
สวนราชการที่เกี่ยวของประกอบการพิจารณา ซึ่งจะสงผล
ใหการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ๆ มีปญหา
ในทางปฏิบัติภายหลัง
อยางไรก็ตาม มาตรา 9 ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
เสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ได
กำหนดใหนายกรัฐมนตรีสามารถอนุมัติเรื่องเปนวาระจร
ไดในกรณีฉุกเฉินและมีความจำเปนเพื่อรักษาประโยชน
สำคัญของประเทศหรือประชาชน

ขอทราบขั้นตอนในการเสนอเรื่ องในวาระจร
เนื่องจากมีบางกรณีที่รัฐมนตรีสั่งการใหนำเสนอ
เรื่องดวนเขาวาระจรในวันประชุมคณะรัฐมนตรี

ในกรณีที่สวนราชการจำเปนตองเสนอเรื่องเปนวาระจร
ตามมาตรา 9 ของพระราชกฤษฎีกาฯ นั้น ในทางปฏิบัติ
เมื่อรัฐมนตรีสั่งการใหสวนราชการนำเสนอเรื่องดวน
เปนวาระจร เจาหนาที่ของสวนราชการจะนำเรื่องสงให
เจาหนาที ่สลค. ทีป่ฏบิตังิานหนาหองประชมุคณะรฐัมนตรี
ซึ่งเจาหนาที่ สลค. จะเสนอเรื่องดังกลาวตามลำดับชั้น
เพื่อใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเสนอขออนุมัติ
ตอนายกรฐัมนตร ี เมือ่นายกรฐัมนตรอีนมุตัแิลว สลค. กจ็ะ
จัดเรื่องดังกลาวไวในวาระและจัดเตรียมเอกสารเพื่อแจก
ผูเขารวมประชุมตอไป

ดังนั้น หากสวนราชการคาดวาจะเสนอเรื่องในวาระจร
ควรจัดเตรียมเอกสารจำนวน 70 ชุดมาพรอมกับตนเรื่อง
ทีจ่ะเสนอใหแก สลค. ในวนัประชมุ

ตามหลักเกณฑทั่วไปในการเสนอรางกฎหมายที่
ระบุวาไมควรมีขอกำหนดในรางกฎหมายในลักษณะ
ที่ใหอำนาจคณะรัฐมนตรีอนุมัติ/เห็นชอบ รวมทั้งให
นายกรฐัมนตรเีปนประธานกรรมการนัน้ สวนราชการ
จะสามารถขอใหนายกรัฐมนตรีมอบหมายรอง
นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการแทนไดหรือไม

โดยทั่วไปในกรณีที่กฎหมายกำหนดใหนายกรัฐมนตรีเปน
ประธานกรรมการ นายกรัฐมนตรีมักจะมอบหมายรอง
นายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสวนราชการหรือนโยบาย
ดานนัน้ ๆ เปนประธานกรรมการแทน ดงันัน้ สวนราชการ
สามารถระบุใหรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล
สวนราชการหรือนโยบายดานนั้นเปนประธาน
กรรมการไดเลย

ในการเสนอรางกฎหมายตอคณะรัฐมนตรีหนวยงาน
เจาของเรื่องสามารถขอแกไขรางกฎหมายภายหลัง
จากที่คณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณา
เสร็ จ เ รี ยบร อยแล ว ได หรื อ ไมหากได จะต อ ง
ดำเนินการอยางไร

ระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 หมวด 4 ไดกำหนดหลักเกณฑ
และวิธีการในการเสนอรางกฎหมายตอคณะรัฐมนตรี


? ⌫
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ซึ่ ง แนวทางปฏิบั ติ ในการขอแก ไขร างกฎหมาย
ภายหลังจากที่คณะกรรมการกฤษฎีกาที่ ไดรับ
มอบหมายจากคณะรัฐมนตรีใหตรวจพิจารณา
ไดตรวจพิจารณาเสร็จเรียบรอยแลวสามารถกระทำ
ได ดงันี้
1. ใหหนวยงานที่ เสนอรางกฎหมายเสนอเรื่องเพื่อ

ขอแกไขเพิม่เตมิรางกฎหมายดังกลาวตอคณะรัฐมนตรี
มาใหมหรือขอถอนรางกฎหมายดังกลาวกลับคืน
ไปกอนเพื่อดำเนินการแกไขเพิ่มเติมแลวจึงนำมา
เสนอตอคณะรัฐมนตรีใหมอีกครั้ง

2. ใหหนวยงานที่เสนอรางกฎหมายนำประเด็นที่ตองการ
แก ไขเพิ่มเติมในรางกฎหมายเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกาที่ตรวจพิจารณารางดังกลาว
เพื่อใหที่ประชุมพิจารณา

การแจงใหหนวยงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีนั้น หากหนวยงานเสนอ
ความเห็นไมทันกำหนดเวลา และคณะรัฐมนตรีไดมี
มติเกี่ยวกับเรื่องที่ถามความเห็นไปแลว หนวยงาน
ตองเสนอความเห็นตามมาภายหลังหรือไม

ในการเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีนั้น โดยหลักการ สลค. จะรอความเห็นจาก
หนวยงานตาง ๆ กอนจงึจะเสนอคณะรฐัมนตร ีแตเนือ่งจาก
รัฐบาลปจจุบันประสงคใหมีการนำเรื่องเขาสูที่ประชุม

คณะรัฐมนตรีดวยความรวดเร็ว จึงมีนโยบายใหนำเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อถึงกำหนดโดยไมตองรอความเห็น
ในกรณีที่หนวยงานเสนอความเห็นไมทันกำหนดเวลา
และคณะรัฐมนตรีไดมีมติแลว ขอใหหนวยงานเสนอ
ความเหน็ตามมาภายหลงัเพือ่ สลค. จะสงใหหนวยงาน
เจาของเรื่องนำไปประกอบการพิจารณาในการ
ดำเนินการตอไป และถาความเห็นนั้นเปนประเด็นที่
สำคัญ อาจมีการนำเรื่องดังกลาวกลับมาใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหมอีกครั้งก็เปนได

หากมีเรื่องที่สวนราชการเสนอคณะรัฐมนตรี แต
สลค. ไมไดถามความเห็นมายังกระทรวง แตทาง
กระทรวงพิจารณาแลวเห็นวาเปนเรื่องที่กระทรวง
มีความเกี่ยวของและประสงคจะใหความเห็น ควร
ดำเนินการอยางไร

เนื่ องจากปจจุบันมี เ รื่ องที่ ส วนราชการขอให เสนอ
คณะรัฐมนตรีเปนเรื่องเรงดวนจำนวนมาก และบางครั้ง
สลค. อาจถามความเหน็หนวยงานทีเ่กีย่วของไมครอบคลมุ
ทุกหนวยงาน หากสวนราชการพิจารณาจากวาระ
การประชุมคณะรัฐมนตรีแลวเห็นวาเปนเรื่องที่
เกี่ยวของก็สามารถแจงความเห็นไดทั้งทางวาจา
โดยใหรัฐมนตรีเสนอความเห็นในที่ประชุม หรือ
ทำเปนหนงัสอืแจงความเหน็สงมายงั สลค.

พบกนัใหมฉบบัหนา สวสัดคีะ

นอกจากประเด็นคำถาม-คำตอบที่เผยแพรในคอลัมน CPLO corner นี้แลว
ทานยังสามารถอานคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม
ไดจากเว็บไซต สลค.สัญจร http://www.mobilesoc.soc.go.th/ ที่หัวขอ
คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับเรื่องเสนอ ครม. ซึ่งแบงเปนหมวดหมูชัดเจน ไดแก
การจัดทำเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรี การประสานความเห็น คณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี การจัดและสงระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี การประชุมคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี และเรื่องอื่น ๆ
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C 
www.cab ine t . tha igov .go . th
THAIGOV

เริม่ดวยการเขาไปที ่www.cabinet.thaigov.go.th
จะปรากฏหนาเว็บไซตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่มีการปรับปรุงใหมโดยจัดเรียงหัวขอตาง ๆ แยกไวเปน
หมวดหมูดานบนของหนาเว็บเพจอยางชัดเจน เชน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เครื่องราชอิสริยาภรณ
ขาวประชาสัมพันธ สลค.สาร คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ/ตัวชี้วัด คูมือตาง ๆ /แผนผังเว็บไซต และรายงาน
ประจำป สลค. แถมยงัอำนวยความสะดวกใหทานสามารถ
ดาวนโหลดโปรแกรมคนหามติคณะรัฐมนตรีตาง ๆ
ไปใชกันโดยไมเสียคาใชจาย เชน Adobe Reader
FLASH PLAYER Alterna ITFF และหากทานตองการ
สืบคนขอมูลในเรื่องการพัฒนากฎหมายไทย ราชกิจจา-
นุเบกษา สลค.ใสสะอาด ฯลฯ ก็สามารถคลิกลิงคทาง
ดานลางซายของหนาเว็บเพจไดสะดวก  นี่ เปนเพียง
สวนหนึ่งเทานั้นยังมีขอมูลที่เปนประโยชนอีกมากมาย
รอใหทานเขามาคนควาหาความรู

เอาไวฉบับหนาจะมาแนะนำเว็บไซตดี ๆ ใหทาน
รจูกักนัอกี อดใจรอกนัหนอยนะ สวนฉบบันีข้อลาไปกอน

สวัสดีทานผูอาน สลค.สาร ทุกทาน ฉบับนี้จะขอแนะนำเว็บไซตสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในรูปแบบใหม ที่จะมา
อำนวยความสะดวกในการสืบคนขอมูลตาง ๆ ใหสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น มองแลวสบายตามากกวาเดิม มาดูกันเลยดีกวาวา
หนาเว็บเพจสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใหมมีอะไรดี

โดย ตวัใหญ



สลค.สาร
ปที่ 15  ฉบับที่ 11  เดือนพฤศจิกายน 255012




โดย นายอาลกัษณ  พงษอาลกัษณ 



หมอมเจา เปนพระโอรส - ธดิาของพระองคเจา ซึง่ราชาศพัทกใ็ชแตกตางกนัไป ใหตดัคำวา พระ ออกไป เชน พระหตัถ พระเนตร พระกร
กเ็หลอื หตัถ เนตร กร ยกเวนพระบาท ซึง่เปนบรมราชโองการของรชักาลที ่ 4 ทานใหใชราชาศพัทอยางนัน้กบัเจานายสกลุยศชัน้ หมอมเจา

หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช เขียนไววา เจานายของไทยมีสามชวง คือ เจาฟา พระองคเจา หมอมเจา ถัดมาเปนหมอมราชวงศ
หมอมหลวง แลวกห็มดกนั จากนัน้กต็อทายดวย ณ อยธุยา เพือ่ใหรวูามาจากสาขาไหน ราชสกลุไหน



ยศของเจานายนัน้ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดำรงราชานภุาพ บอกวาม ี2 ชนดิ คอื ทีเ่กดิ
แตกำเนิด อันไดแก เจาฟา พระองคเจา และหมอมเจา ทานเรียกวาสกุลยศ ยศอีกชนิดหนึ่ง
คือยศที่เรียกวา อิสริยยศ ที่พระเจาแผนดินทรงสถาปนาเจานายใหมีศักดิ์สูงขึ้น การเกิดมา
ไดยศ ชัน้ไหน เมือ่เตบิใหญไดยศทีเ่พิม่ขึน้ ตรงนัน้เรยีกวา อสิรยิยศ เชน สมเดจ็พระเจาลกูเธอ
เจาฟาจฬุาภรณวลยัลกัษณ อคัรราชกมุาร ีกย็งัเปนสกลุยศ เพราะยงัไมไดทรงรบัการสถาปนา
จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหมีพระอิสริยยศสูงขึ้นแตอยางใด ยังเปนสกุลยศเดิม
แตถาเปนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เดิมทานเปน สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ เปนชื่อเดิม สกุลยศเดิมของทาน เมื่อป
พ.ศ. 2520 ทรงไดรบัสถาปนาแตงตัง้เปน สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี
พระอิสริยยศคือ ยศที่แตงตั้งโดยพระมหากษัตริย นอกเหนือจากสกุลยศที่ตนเองเกิดมาแลว
เหลานั้นลวนแลวแตเปนพระอิสริยยศทั้งสิ้น



เรื่องนี้ตองขึ้นอยูกับวา เมื่อสถาปนาเจานายพระองคนั้นขึ้นเปนอะไรตองดูดวยวามีพระบรมราชโองการอยางไร ถาหากเปนผูหญิง
ปญหาจะไมเกิด แตถาเปนผูชาย เปนหมอมเจา แลวสถาปนาเปนพระองคเจา ก็ตองดูขอความในพระบรมราชโองการที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมสถาปนาเปนพระองคเจา วาจะใหพระโอรส พระธิดาของผูที่ไดรับการโปรดเกลาฯ สถาปนานั้นเปนยศอะไร ถาจะ
ใหบุตรที่เกิดมาเปนหมอมเจาบุตรก็จะเปนหมอมเจาตามพระบรมราชโองการ ถาไมปรากฏตรงนี้คือ เปนการสถาปนาเฉพาะพระองค บุตรที่

(ตอจากฉบับที่แลว)

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาดิศวรกุมาร
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

(อานตอหนา 14)
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⌫

*   ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดที ่www.ratchakitcha.soc.go.th

*

                     

สำหรับใหสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจใชเปนหลักในการจายเงินแผนดิน
เลม 124 ตอน 60 ก วนัทีป่ระกาศ 25 กนัยายน 2550 หนา 1

            ⌫    ⌫    ⌫    ⌫    ⌫   

แกไขเพิม่เตมิการกำหนดเขตควบคมุการเดนิเรอื และใหอำนาจเจาทากำหนดเขต หามจอดเรอื หรอืแพ รวมทัง้ใหกรมการขนสง
ทางน้ำและพาณิชยนาวีมีอำนาจปกหลักเขตควบคุมทางน้ำที่ชัดเจน

เลม 124 ตอน 61 ก วนัทีป่ระกาศ 27 กนัยายน 2550 หนา 1

           ⌦  ⌦  ⌦  ⌦  ⌦  

กำหนดใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนสวนราชการจัดตั้งสวนงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะเพิ่มขึ้นได
เลม 124 ตอน 61 ก วนัทีป่ระกาศ 27 กนัยายน 2550 หนา 5

           ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  ⌫  

กำหนดแนวทาง และปรับปรุงวิธีการในการสงเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
เลม 124 ตอน 61 ก วนัทีป่ระกาศ 27 กนัยายน 2550 หนา 8

            ⌫      ⌫       ⌫      ⌫       ⌫      ⌫       ⌫      ⌫       ⌫      ⌫      

ปรับปรุงการกำหนดอำนาจหนาที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณขึ้นใหม เพื่อใหการดำเนินการตามกิจการของกองทุนรวม
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

เลม 124 ตอน 61 ก วนัทีป่ระกาศ 27 กนัยายน 2550 หนา 25

            ⌫    ⌫    ⌫    ⌫    ⌫   

ยกเลิกบทบัญญัติที่ เปนการเพิ่มขั้นตอนการบริหารจัดการโดยไมจำเปนของคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร

เลม 124 ตอน 61 ก วนัทีป่ระกาศ 27 กนัยายน 2550 หนา 28

           ⌫ ⌫   ⌫ ⌫   ⌫ ⌫   ⌫ ⌫   ⌫ ⌫   

แกไขเพิ่มเติมวิธีการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลม 124 ตอน 61 ก วนัทีป่ระกาศ 27 กนัยายน 2550 หนา 30
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เพื่อใหมีคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และตามกฎหมาย
ที่กำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เลม 124 ตอน 64 ก วนัทีป่ระกาศ 7 ตลุาคม 2550 หนา 1

                     

กำหนดวิธีการจัดตั้งพรรคการเมือง การดำเนินกิจการของพรรคการเมือง และการเงิน และการอุดหนุนทางการเงินของพรรค
การเมือง ตลอดจนการเลิกและการยุบพรรคการเมือง

เลม 124 ตอน 64 ก วนัทีป่ระกาศ 7 ตลุาคม 2550 หนา 22

                                                                                                                                                                                          
⌦  ⌦  ⌦  ⌦  ⌦  

กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร การเลือกตั้งวุฒิสภา และการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภา

เลม 124 ตอน 64 ก วนัทีป่ระกาศ 7 ตลุาคม 2550 หนา 69

เกิดมาก็จะเปนหมอมราชวงศ อยางที่เห็นปจจุบัน เชน พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
จุลจักรพงศ เปนพระโอรสของเจาฟาจักรพงศภูวนารถ เจาฟาจักรพงศภูวนารถเปน
พระราชโอรสในรชักาลที ่ 5 เมือ่ตอนทีท่านประสตูริะยะแรกไมรจูะใชคำนำหนาพระนาม
วาอยางไร พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 ก็ทรงพระพิโรธอยูวาเจาฟาจักรพงศภูวนารถ
ไปไดภรรยาตางแดน และไมทรงกราบบังคมทูลใหทรงทราบแตแรก พระองคก็ไมสน
พระราชหฤทัย จนกระทั่งสมเด็จพระพันปเห็นใจหลานก็ไปกราบบังคมทูลถามวา
จะเอาอยางไร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 รับสั่งวาจะเอาอยางไรก็ได ก็แตงตั้งใหเปนหมอมเจาแตแรก เพราะฉะนั้น
พระองคเจาจุลจักรพงศ สกุลยศแตแรกก็คือ หมอมเจาจุลจักรพงศ จากนั้นเมื่อเปลี่ยนรัชกาลก็ทรงไดรับการแตงตั้งใหเปนพระวรวงศเธอ
พระองคเจาจลุจกัรพงศ เปนการสถาปนาเฉพาะพระองคไมเกีย่วไปถงึลกูเลย เมือ่ทรงเสกสมรสมพีระธดิา พระธดิาจงึเปนหมอมราชวงศ เนือ่งจากวา
ไมมีขอพระบรมราชโองการวาลูกที่เกิดมาใหเปนหมอมเจา ไมเหมือนกับสมัยรัชกาลที่ 7 ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหสถาปนาบรรดาพระราชโอรส พระราชธิดาของอัครมเหสีตาง ๆ ซึ่งมีหลายพระองคดวยกัน ปรากฏอยูในเฉลิมพระยศเจานายมีบอกไว
ปรากฏชัดเจนวา ทานมีพระบรมราชโองการวาบรรดาพระโอรสพระธิดาทั้งหลายที่เกิดมาใหมียศเปนพระเจาวรวงศเธอ พระวรวงศเธอ
พระองคเจาทัง้หมด เพราะฉะนัน้ รชักาลที ่ 8 เกดิมามสีกลุยศเปนหมอมเจา สมเดจ็พระเจาพีน่างเธอฯ เกดิมาสกลุยศเปนหมอมเจา เมือ่ไดรบั
การสถาปนาจากรัชกาลที่ 7 แลวก็เปนพระวรวงศเธอ พระองคเจากัลยาณิวัฒนา พระวรวงศเธอ พระองคเจาอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยหูวัรชักาลปจจบุนั สกลุยศแรกทีเ่ปนเลยคอื พระวรวงศเธอ พระองคเจา เพราะวาเกดิมาหลงัจากทีร่ชักาลที ่ 7 มพีระบรมราชโองการ
สถาปนาแลว ถาแมเปนเจากจ็ะเปนพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา ถาแมเปนสามญัชน กจ็ะเปนพระวรวงศเธอ พระองคเจา พระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหัวโดยกำเนิดแลวเปนพระวรวงศเธอ พระองคเจา

(อานตอฉบบัหนาครบัผม)

(ตอจากหนา 12)




   โดย นายอาลักษณ  พงษอาลักษณ

สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาจักรพงศภูวนารถ
กรมหลวงพิศณุโลกประชานาถ
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หนังสือหลัก 5 ประการสูการเปนผูนำ (The 5 Pillars of Leadership) เปน
หนังสือเสริมสรางผูนำรุนใหมที่ ไดรับการยกยองใหเปนสะพานเชื่อมความเปนผูนำ
ซึ่งแตงโดย พอล เจ. เมเยอร และแรนดี้ เสล็กกา และแปลเปนภาษาไทยโดย จุมพจน
เชื้อสาย เนื้อหาหลักเปนเรื่องของหลักการเปนผูนำที่มีคุณภาพที่จะขับเคลื่อนองคกร
ไปสูเปาหมาย

หนังสือเลมนี้จะเปนบันไดใหคุณกาวไปสูความเปนผูนำที่สงางาม  และ
จุดประกายความเปนผูนำของคุณอยางที่คาดไมถึง เนื้อหาสาระเปนการประสาน
ความเปนผูนำและผูตามไดอยางลงตัว และที่สำคัญสามารถนำมาประยุกตใชในการ
ทำงาน และการใชชีวิตไดเปนอยางดี นอกจากนี้ ยังบอกถึงเสนทางซึ่งเปนรากฐาน
ความสำเรจ็ของผนูำทีส่ำคญั 5 ประการ ซึง่ประกอบดวย

1. การมีเปาหมายในชีวิตที่ชัดเจน (crystallize your thinking) หรือการตกผลึกความคิด เพราะการมีเปาหมายที่ชัดเจน
ยอมสงผลใหทราบวากำลังจะเดินไปทางไหน เปาหมายคืออะไร และเลือกเปาประสงคที่มีความสำคัญกับเรา

2. การมแีผนทีช่ดัเจน (develop a written plan of action) มยีทุธศาสตร กลยทุธและขัน้ตอนในการทีจ่ะลงมอืทำ โดยจะตอง
มกีารระบวุนัอยางชดัเจนวา จะทำขัน้ตอนนัน้เมือ่ไร เสรจ็ตอนไหน มใีครบางทีจ่ะเขามาเกีย่วของกบักระบวนการตาง ๆ เหลานี้

3. การสรางแรงจงูใจในงานทีท่ำ (create desire and passion)
4. การสรางความเชือ่มัน่ไวใจตนเองและผอูืน่ (develop confidence and trust) รวมถงึทมีงานของตนเองดวย เพือ่ใหทกุคน

สามารถทำงานใหดีที่สุด
5. การสรางความมงุมัน่และความรบัผดิชอบอยางตอเนือ่ง (foster commitment and responsibility) หมายถงึ การรบัเปน

ภาระเปนความรบัผดิชอบของตวัเอง ผนูำทีม่ปีระสทิธภิาพจะเขาใจวาสิง่ตาง ๆ เหลานี ้มคีวามหมายกบัเขา เปนเปาประสงคทีแ่ทจรงิ เขาจะ
ปฏบิตัอิยางตอเนือ่งจนสำเรจ็ลลุวงไมทอถอยเมือ่ตองเจอกบัอปุสรรค

ขอคิดจากหนังสือเลมนี้ การสงเสริมภาวะผูนำในองคกรนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเปนผูนำที่ดี คือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
โดยผูนำจะตองเปนผูสงมอบความรูและความชำนาญตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหผูรวมงานในแตละระดับชั้นมีอิสระในการตัดสินใจ และเปนผูนำ
ตนเองมากขึ้น เทากับวาองคกรไดเสริมสรางความเปนผูนำใหเกิดขึ้นในทุกระดับชั้นการบริหาร ซึ่งจะเปนประโยชนทั้งตอตนเองและองคกร
โดยรวม

พอล เจ. เมเยอร เปนนกัธรุกจิขายประกนัทีป่ระสบความสำเรจ็ในชวีติโดยเขา
จะกำหนดเปาประสงคที่จะทำ เชน การกำหนดเปาวาจะมีลูกคาในการประกันภัย
จำนวนเทาใด มีฐานะที่มั่นคงเมื่ออายุเทาไร

แรนดี ้เสลก็กา ปจจบุนัดำรงตำแหนงประธานบรษิทั ลดีเดอรชปิ แมเนจเมนท
อินเตอรเนชั่นแนล หรือ แอลเอ็มไอ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาบุคลากรและองคกรตาง ๆ
เปนผูบุกเบิกดานการพัฒนาภาวะผูนำและการบริหาร

ทั้งคูไดรวมกันเขียนหนังสือและสรางหลักสูตรการอบรมที่ไดรับความนิยม
อยางมาก ไดแก พลวตัของทมีทีม่ปีระสทิธผิล การเปนผนูำทีม่ปีระสทิธผิล และการเปน
ผนูำเชงิกลยทุธ โดยไดรบัการแปลเปนภาษาตาง ๆ 8 ภาษา รวมทัง้ภาษาไทยดวย

(The 5 Pillars of Leadership)



พอล เจ. เมเยอร

แรนดี้ เสล็กกา
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äÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÔàÃÔèÁ
(เปนอยางนัน้จรงิ ๆ
บางคนไมวาจะเปนลูกนองหรือหัวหนาก็ตามก็เปนคนที่

ไมมีความคิดริเริ่ม
เคยทำมาอยางไรกท็ำไปอยางนัน้ หนกัเขาเหมอืนเครื่องจักร

ทั้ง ๆ ที่สาระสำคัญของเรื่องที่ทำเปลี่ยนไปก็ยังทำแบบเดิม กรณีนี้
ถาพูดใหหนักหนาสาหัสก็คือ อยาวาแตจะใหมีความคิดริเริ่มเลย
แคขอใหคิดตามปกติก็จะมีคุณูปการแกงานมากแลว)

เมื่อชวยบนซ้ำเติมไปแลว ตอไปนี้ก็จะเปนการตั้งคำถาม
กลับละ

เวลาที่เราวาหรือคิดวาลูกนองของเราคนใดคนหนึ่งไมมี
ความคดิรเิริม่นัน้ เรากำลงั “กลาวหา” เขาอยหูรอืเปลา ?

ที่ตองถามกลับเชนนี้เพราะเคยไดยินคนที่เปนลูกนอง
บางคนบนเหมือนกันวา หัวหนาชางเปนคนที่ไมสงเสริมใหลูกนอง
มีความคิดริเริ่มเสียเลย เสนอความเห็นอะไรไปก็ไมเอาสักอยาง
จะใหเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติบางอยางก็ไมยอมเพราะของเดิม
เคยทำแบบนั้น แลวก็อีกหลาย ๆ ขอหาที่ฟงดูแลวก็คับแคนใจพอ ๆ
กับหัวหนาที่เจอลูกนองไมมีความคิดริเริ่มนั่นละ

¤ÇÒÁ¤Ố ÃÔàÃÔèÁ¤×ÍÍÐäÃ ?

บางทเีรากไ็มคอยชดัเจนหรอืคดิจรงิ ๆ จงั ๆ วา เวลาเราใช
คำวา “ความคดิรเิริม่” นัน้ หมายถงึอยางไรแน

ถาถามวาตางอะไรกับความคิดฟุงซาน ?
ตางอะไรกบัการสกัแตคดิไปอยางฝน ๆ ?
ตางอะไรกับการคิดนอกกรอบ ?
ตางอะไรกับการคิดสรางสรรค ?
ที่ตั้งคำถามมาหลายมุมก็ไมคิดจะตอบเองแบบฟนธง

ในที่นี้ เพียงแตตั้งเปนขอสังเกตวาถาเราไมชัดเจนในคำตาง ๆ
เหลานี้ บางทีเราก็อาจจะไมรูเหมือนกันวาเราตองการอะไรจาก
อีกฝายกันแนเวลาที่เราอยากใหเขามีความคิดริเริ่ม

ถาจะเอาแคความหมายที่พอจะเขาใจและนำมาพูดคุยกัน
ในที่นี้ได ก็อาจจะทำความเขาใจใหตรงกันในที่นี้วา หมายถึง การมี
ความคิดที่พยายามจะแกไขปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ใหดีขึ้น หรือการ
นำเสนอวิธีการ แนวทาง แนวคิดใหม ๆ ที่ตางจากเดิมไปโดยสิ้นเชิง
แต...แตตองมีความเปนไปได จะนอกกรอบหรือหลุดกรอบก็ตองเห็น
ลูทางวาเปนไปไดในทางปฏิบัติ มิฉะนั้นแลวถาสักแตวามีไอเดีย
กระฉูดเสนอไดเสนอดี เจอหัวหนาที่ฟุงซานดวยจะไปกันใหญ และ
จะพาลเห็นดีเห็นงามวาลักษณะกระฉูดแบบนั้นเปนความคิดริเริ่ม

ÊÔè§¡Ṍ ¢ÇÒ§¤ÇÒÁ¤Ố ÃÔàÃÔèÁ

ลองนกึถงึงานทีเ่ปนประเภทศลิปะ งานประเภทนีจ้ะเหน็วา
ไมมีขอจำกัด ไมมีเครื่องกีดขวาง การจะใชจินตนาการริเริ่มอะไร ๆ
จะเห็นวางานศิลปะบางชิ้น เชน ภาพวาด ภาพเขียนหลายภาพ
งานดานสถาปตยกรรม เราดไูมเขาใจ ดไูมรเูรือ่ง แตหลายคนกช็ืน่ชม
และกลายเปนชิ้นงานเอกของโลกก็มี

ÅÙ ¡ ¹Œ Í §
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แตงานปกติ โดยเฉพาะงานที่เรา
ตองทำรวมกันกับคนอื่นดวยตองระวัง
ประเด็นนี้ ไมเหมือนงานเปดรานสวนตัว
ขายของหรือทำกิจกรรม จะริเริ่มแบบพลิก
หลังมือเปนหนามือ เอาเทาชี้ฟาจนขาดทุน
ยอยยบั อยางมากกล็ำบากคนทีเ่ปนเจาของ
กิจการ (ธนาคารอาจเดือดรอนดวยถาเปน
เจาหนี้)

ก็คงจะตองยอมรับในระดับหนึ่งวา การทำงานโดยทั่วไป
ที่ทำรวมกันเปนองคกร จะองคกรเอกชนหรือองคกรภาคราชการ
หลายแหงมีสิ่งกีดขวางการใหคนมีความคิดริเริ่มจริง ๆ

อยางเชนวัฒนธรรมองคกรที่มีลักษณะเปนองคกรปด
คือ ไมเปดโอกาสใหสมาชิกในองคกรเสนอความคิดใหม ๆ หรือ
ริเริ่มอะไรใหม ๆ สิ่งที่ปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงจะยึดถือตามแนวทาง
ปฏบิตัเิดมิ ๆ ทีผ่านมา ใครทีม่คีวามคดิรเิริม่หลงเขามาอยใูนองคกร
ประเภทนี้ ทำไดอยางเดียวคือ ขอโอนยายไปอยูที่อื่น หรือไมก็ทำ
อยางอืน่เปนงานหลกั ทำงานใหองคกรแบบนีเ้ปนงานอดเิรก !

อกีกรณกีค็อื แมไมเปนองคกรปด แตเฉพาะตวัผนูำองคกร
หรือหนวยงานนั้นเองไมสนับสนุนใหคนที่ทำงานดวยกันชวยกันคิด
ชวยกันเสนอความเห็น หรือชวยกันริเริ่มเรื่องใหม ๆ หรือปรับปรุง
ของเกา ๆ

เคยนั่งคิดเหมือนกันวาทำไมหัวหนาไมรับความคิดริเริ่ม
คำตอบทีไ่ดกม็หีลายอยาง เชน

o ความคิดริเริ่มนั้นไมเขาทา และเปนไปไมได อาจจะ
ฟงดดู ีแตเพอฝนทีจ่ะทำใหเปนจรงิ

o หวัหนาตามความคดิลกูนองไมทนั เจอหวัหนาโบราณ
ก็คอนขางมีปญหาเหมือนกันเพราะหัวหนานั้นเองอาจไมมีความรู
สมยัใหม ไมมขีอมลู ทำใหไมมจีนิตนาการในสิง่ทีล่กูนองเสนอมาวา
จะเปนไปไดอยางไร เพราะฉะนัน้ใครเสนออะไรไปกค็ดิวาเปนไปไมได

o หัวหนาไมกลาที่จะเสี่ยงทำในสิ่งที่ เปนเรื่องใหม
ประเด็นนี้ดูจะเปนปกติธรรมดาของหัวหนาบางคนที่ถาเลือกได
ก็จะไมเสี่ยงทำอะไรใหม ๆ หรือที่ตางไปจากเดิม เพราะถือวา

แนวปฏิบัติเดิมไมมีปญหาอะไร ทำกันไดมานานก็ควรจะปลอยให
เปนไปแบบนั้น ปลอดภัยที่สุด ถาคิดในลักษณะนี้ก็อาจจะกระทบ
ตอการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานใหมากขึ้นได

o หัวหนาบางคนเปนคนประเภท perfectionist คือ
ตองการเหน็ความสมบรูณแบบในทกุ ๆ เรือ่ง เพราะฉะนัน้ เรือ่งอะไร
หรือแนวคิดอะไรใหม ๆ ชนิดที่เสนอไดแลวตองทดลองทำไป เรียนรู
ขอผิดพลาดแลวแกไขกันไปเพื่อจุดหมายปลายทางอะไรสักอยาง
ก็อาจจะไมชอบวิธีการแบบนี้

เหลานี้ เปนตน (แปลวายกตัวอยางมาพอสมควรแลว
ทีเ่หลอืขอใหไปคดิตอเอง)

ที่ตั้งเปนขอสังเกตมา 4 ขอ เปนประเด็นที่เกี่ยวกับหัวหนา
เสยี 3 ขอนัน้กจ็งใจเพือ่ใหหวัหนาไดหนักลบัมาทบทวนตวัเองกอนวา
เปนอปุสรรคในการทีจ่ะสงเสรมิใหลกูนองเปนคนมคีวามคดิรเิริม่หรอืไม
มิฉะนั้น เทากับเรากำลังกลาวหา
ลูกนอง ซึ่งถาเปนการกลาวหาจริง
สิ่งที่จะเกิดขึ้นไมเพียงแตลูกนอง
จะถูกเขาใจผิดแลว ยังอาจเปนการ
บั่นทอนกำลังใจในการทำงานของ
ลูกนองซ้ำเขาไปอีก

( ไมทราบ เหมือนกันว า
ประเภทเชาชามเย็นชามที่เปนอยู
ในขณะนี้เปนเพราะสาเหตุอะไร ?)

¸ÃÃÁªÒµÔ¢Í§¤¹äÁ‹àËÁ×Í¹¡Ñ¹

เมื่อขึ้นหัวขอแบบนี้ทำทาเหมือนกับวาที่เขียนมาขางตน
ทัง้หมดเปนอนัพบัไปได เพราะถาเรายอมรบัวาธรรมชาตขิองคนจะให
เหมือนกันหมดไมได สิ่งที่เราจะตองพบตองเจอก็คือ คนประเภท
ตาง ๆ ซึ่งก็หมายถึงจะตองพบคนที่มีความคิดริเริ่มและที่ไมมี
คนที่เปนคนหัวโบราณและคนที่เปนคนสมัยใหม แลวที่แปลก ๆ
แบบคาดไมถึงอีกมากมาย

การที่เราตองย้ำเพื่อใหยอมรับในความจริงในเรื่องของ
ธรรมชาติของคนนั้นก็เพื่อใหทั้งหัวหนาและลูกนองตองเรียนรูอีกฝาย
ซึ่งกันและกัน

ถาไมใชคนที่ขี้เกียจ
ถาไมใชคนที่ปกติสงบปากสงบคำ
แตนั่งนิ่งทุกครั้งที่เราถาม ก็ตองเริ่มเอะใจแลววาอะไร

ไปสกดักัน้ หรอื “บลอ็ก” ความคดิเหน็ของคนนัน้หรอืไม
แตถาปกติเปนคนเรื่อย ๆ ชีวิตนี้ ไมมีอะไรตองแกไข

หัวหนาก็ตองทำใจวาคนคนนั้นเกิดมาเพื่อที่จะทำตามคำสั่งนั่นเอง
จะคาดคั้นใหคิดริเริ่มหวือหวาก็ไมแนวาจะสำเร็จหรือไม

หองหวัหนา

“New Project”
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ในสวนของคนที่เปนลูกนองเองก็ตองเรียนรูเพื่อให “รูจัก”
หัวหนาของตัวเองจริง ๆ วามีธรรมชาติเปนอยางไร จะใชวิธีการใด
ที่จะใหเขายอมรับการนำเสนอความคิดความเห็นใหม ๆ หรือ
เปลี่ยนแปลงอะไรตอมิอะไรไดหรือไม และอยางไร วันนี้ไมได
วันหลังจะไดไหม ขอสำคัญคือ ตองไมทอถอยหรือละทิ้งความตั้งใจ
ของตวัเองไปเสยีกอน ถงึแมวาบางชวงเวลา “ความพยายามอยทูีไ่หน
ความพยายามอยูที่นั่น” แตเวลาที่ผานไปก็ขอใหมีความหวังวา
อาจจะทำใหอะไร ๆ เปลีย่นแปลงได

หลายสิ่งหลายอยางทีเ่ราทำไป บางครัง้เรากไ็มรเูหมอืนกันวา
จะสำเร็จหรือไม และเมื่อไหร แตถาเราคิดวาเปนสิ่งที่ดีที่ควรและ
เปนประโยชนตอหนวยงานหรือจะตอประชาชนดวย เราก็ไมควร
เลิกลมความตั้งใจนั้นไปเสียงาย ๆ คิดเสียวาสิ่งดี ๆ บางเรื่องก็
ทำไดยากเปนธรรมดา (“บางเรื่อง” ที่วานี้ สำหรับบางคนมีมากมาย
โดยเฉพาะคนทีไ่มมคีวามมงุมัน่ ไมมคีวามอดทน ไมมคีวามหนกัแนน)

เวลาที่ผานไปมีโอกาสสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้น
ไดเสมอ เราไมรูวาวันนี้ลูกนองคนนี้ชางไมมีความคิดริเริ่มอะไร
เสียเลย สักวันเขาอาจจะกลับกลายเปนคนที่มีความคิดริเริ่มที่ดี
กไ็ด ตองขึน้กบัปจจยัหลาย ๆ อยางดงัทีก่ลาวมาขางตน

เวลาที่เราไมรูวาอะไรจะเกิดขึ้น จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อไหร
อยางไร ก็เหมือนกับเวลาเราดูความเจริญเติบโตของตนไมที่เรา
ไมมโีอกาสรลูวงหนาวากิง่กานจะโผลมาตรงสวนไหน เมือ่ไหร แตเรา
กเ็ชือ่วาธรรมชาตขิองตนไมทีย่งัไมตาย สกัวนั
ตองแตกกิ่งกานสาขา ดอกใบหรือผลแนนอน
จะยืนลำตนแหงเหี่ยวเปนอมตะเปนไปไมได
หรอืถาเหน็เชนนัน้ ทีไ่หน เมือ่ไหร กข็อใหรวูานัน่
เปนตนไมที่ตายแลวที่ผุอยูทุกขณะและรอวัน
ที่จะหักโคนลมลง

ถาเราเชื่อวา คนเราไมมีใครอยากเปนตนไมที่ตายแลว
ในฐานะหัวหนาก็ตองมีความหวังวาตนไมที่เราดูแลอยูนั้นจะเจริญ
งอกงาม แมจะเปนตนตะบองเพชรก็ยังงอกไปไดแมใหน้ำนอย แตนี่
เปนคน ถาขยนัรดน้ำใหพอเหมาะ ใสปยุใหพอด ีสกัวนัตองแตกหนอ
ออกไปแนนอน

แตถาไปเจอตนไมที่ตายแลวจริง ๆ
จะโคนทิ้งก็กระไร เอาไวแขวนกระถางกลวยไม
ก็ยังมีประโยชน

ส รุ ป แ ล ว คื อ อ ยู ที่ หั ว ห น า จ ะ ใ ช
ประโยชนจากคนประเภทตาง ๆ ไดอยางไร

คอมพวิเตอร
1. ไมเปดเครื่องคอมพิวเตอรทิ้งไวนาน ๆ เพราะทำใหสิ้นเปลือง
ไฟฟา 

2.ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใชงาน
3.ปดจอภาพเมือ่ไมใชงานนานเกนิกวา 15 นาที
ถาเปดชุดคอมพิวเตอรจอภาพ 15 นิ้ว ทิ้งไววันละ 3 ชั่วโมง
จะใชไฟ 9 หนวยตอเดือน คาไฟเดือนละประมาณ 27 บาท
ถาเปดทิ้งไวเชนนี้ 1 ลานเครื่อง จะสิ้นเปลืองคาไฟเดือนละ 27
ลานบาท หรอื 324 ลานบาทตอป

การปรบัปรงุเปลีย่นแปลง
เลือกใชคอมพิวเตอรที่มีระบบประหยัดพลังงาน โดยสังเกตจาก
สัญลักษณ Energy Star เพราะระบบนี้จะใชกำลังไฟฟาลดลง
รอยละ 55 ในขณะทีร่อทำงาน

        คอมพวิเตอร           คอมพวิเตอร
        Energy Star                 ทัว่ไป

จอภาพ ไมเกนิ 15 วตัต   60 วตัต
ตัวเครื่อง 30 วตัต   40 วตัต
รวม 45 วตัต 100 วตัต

ถาใชคอมพิวเตอรขนาดจอภาพ  14 นิ้ว 90 วัตต ใชงาน
ทกุวนั วนัละ 2 ชัว่โมง จะใชไฟ 5.4 หนวยตอเดอืน คาไฟประมาณ
เดอืนละ 16.20 บาท ถาใชขนาดนี ้1 ลานเครือ่งทัว่ประเทศ จะเปน
คาไฟประมาณ 16.2 ลานบาทตอเดอืนหรอื 194.4 ลานบาทตอป

การประหยดัพลงังาน เริม่ตน
ตั้งแตวิธีงาย ๆ ทำไดดวย
ตัวคุณเอง ยิ่งใชอยางถูกวิธี
ยิ่งประหยัด และประหยัด
มากขึ้นเมื่อมีการปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงบาง

  
           

ทีม่า : กระทรวงพลงังาน
http://www.energy.go.th/th/knowledgeDetail.asp?id=106

          

ความคดิเหน็ในประเดน็ตาง ๆ  ทีป่รากฏในคอลมันนี ้เกดิจากคำถามทีผ่อูืน่
ตั้งขึ้น จึงพรอมที่จะรับการโตแยงในทุกประเด็น หากผูอานมีฉันทะ
ทีจ่ะรงัสรรคความคดิรวมกนัเพือ่จดุประกาย “ความหวงั” ใหแกผอูืน่ รวมทัง้
แกตวัเองดวย ทีบ่างคราวอาจ “เสยีหลกั” ไดเหมอืนกนั
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เรือ่ง การเตรียมการจัดทำงบประมาณและการกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2552

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 รับทราบการเตรียมการจัดทำงบประมาณและการกำหนดปฏิทินงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สรุปสาระสำคัญไดดังนี้

1. การเตรียมความพรอมในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ขอใหกระทรวง สวนราชการ
รฐัวสิาหกจิ และหนวยงานอืน่ของรฐั ดำเนนิการดงันี้

1.1 ติดตามผลการดำเนินงานและผลการใชจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 พรอมทั้งทบทวนการกำหนด
เปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการจัดทำงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552

1.2 ปรับปรุงฐานขอมูลประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลางจากการดำเนินงานตามยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2551

1.3 จดัทำประมาณการวงเงนิงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (เบือ้งตน)
1.4 การเตรียมการดานงบประมาณใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
2. การกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยสรุปสาระสำคัญและลำดับขั้นตอนที่สำคัญ

ของปฏิทินงบประมาณไดดังนี้

ปฏทินิงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552

⌫⌫

16 ตลุาคม 2550 คณะรัฐมนตรีพิจารณารับทราบการเตรียมการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552

1

สวนราชการ รฐัวสิาหกจิ และหนวยงานอืน่ของรฐั
- รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน/การใชจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2550
- รายงานการติดตามประเมินผลสำเร็จของเปาหมายในแตละระดับ
สวนราชการ รฐัวสิาหกจิ และหนวยงานอืน่ของรฐัรวมกบัสำนกังบประมาณ
- ทบทวนการกำหนดเปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จในปงบประมาณ
พ.ศ. 2551
- ปรับปรุงฐานขอมูลประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง
- จัดทำประมาณการรายจายขั้นต่ำที่จำเปนที่สอดคลองกับฐานขอมูลประมาณการรายจาย
ลวงหนาระยะปานกลาง

ตลุาคม - ธนัวาคม 25502

ตลุาคม - ธนัวาคม 25503

วนั/เดอืน/ปลำดับ ขัน้ตอนและกจิกรรม
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สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐรวมกับสำนักงบประมาณจดัทำขอเสนอ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เบือ้งตน ประกอบดวย รายจายขัน้ต่ำทีจ่ำเปน
รายจายตามขอผูกพัน ภารกิจพื้นฐาน และภารกิจยุทธศาสตรตอเนื่อง

มกราคม 2551

กมุภาพนัธ 2551

ตลุาคม - พฤศจกิายน 25504

สำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ทบทวนและจัดทำขอเสนอเปาหมายและยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป
พ.ศ. 2552 ทีส่อดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดนิ

สำนกังบประมาณรวมกบัสำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ
เตรียมการจัดทำขอเสนอเปาหมายและยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 (เบือ้งตน)

การเตรียมการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546
- กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทย ประชุมรวมกันเพื่อกำหนดประมาณการรายไดประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 และประมาณการรายไดลวงหนา 3 ป (เบื้องตน) เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการจัดทำรายงานสรุปสภาวะของประเทศ

ตลุาคม 2550 -
17 กมุภาพนัธ 2551

- สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิสำนกังบประมาณ และสำนกังาน ก.พ.ร. รวมกนักำหนด
แนวทางการจัดทำแผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำป (เบือ้งตน)

- สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
(เบือ้งตน) และแผนปฏบิตัริาชการประจำป (เบือ้งตน) ตามแนวทางทีก่ำหนด

18 กมุภาพนัธ -
17 มนีาคม 2551

5 การจดัทำแผนการบรหิารราชการแผนดนิ แผนปฏบิตัริาชการ 4 ป และแผนปฏบิตัริาชการ
ประจำป
- สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สำนักงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำแผน
การบริหารราชการแผนดินใหสอดคลองกับนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

19 มนีาคม -
16 เมษายน 2551

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน เสนอรัฐมนตรีเจาสังกัดให
ความเหน็ชอบ

19 - 24 มนีาคม 25516 กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทย ประชุมรวมกันเพื่อทบทวนประมาณการรายได และ
พิจารณากำหนดวงเงินรายจายและโครงสรางงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552
และประมาณการลวงหนา 3 ป

19 - 24 มนีาคม 2551

วนั/เดอืน/ปลำดับ ขัน้ตอนและกจิกรรม

25 มนีาคม 25517 คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสรางงบประมาณ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณฯ ที่สอดคลองกับแผนการ
บริหารราชการแผนดิน และวงเงินรายจายขั้นต่ำที่จำเปน และรายจายตามขอผูกพัน

18 มนีาคม 2551 คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผนดิน
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สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายฯ ขึ้นทูลเกลาฯ
ถวายเพื่อประกาศใชบังคับเปนกฎหมายตอไป

26 - 27 มนีาคม 25518 รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ/รัฐมนตรีมอบนโยบายใหกระทรวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานอื่นของรัฐ จัดทำเปาหมายและยุทธศาสตรกระทรวงที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
การจัดสรรฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ

28 มนีาคม -
21 เมษายน 2551

9 สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐจัดทำรายละเอียดวงเงินและคำของบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจำป และจัดทำ
ประมาณการรายไดประจำป เสนอรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
และสงสำนักงบประมาณ

22 เมษายน -
12 พฤษภาคม 2551

10 สำนักงบประมาณพิจารณาและจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจายประจำปฯ

20 พฤษภาคม 255111 คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 พรอมหลักเกณฑการปรับปรุงงบประมาณรายจายประจำปฯ

21 - 23 พฤษภาคม 255112 รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีเจาสังกัด มอบนโยบายใหกระทรวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานอื่นของรัฐปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและสงสำนักงบประมาณ

24 - 28 พฤษภาคม 255113 สำนักงบประมาณพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 เพือ่นำเสนอคณะรฐัมนตรี

3 มถินุายน 255114 คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงงบประมาณรายจายประจำปฯ พ.ศ. 2552

4 - 13 มถินุายน 255115 สำนักงบประมาณจัดพิมพรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปฯ และเอกสาร
งบประมาณ

17 มถินุายน 255116 คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปฯ
และนำเสนอสภาผูแทนราษฎร

สภาผูแทนราษฎรพิจารณา ในวาระที่ 1

สภาผแูทนราษฎรพจิารณา ในวาระที ่2 - 3

25 - 26 มถินุายน 255117

3 - 4 กนัยายน 255118

วุฒิสภาพิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2552

15 - 16 กนัยายน 255119

23 กนัยายน 255120

วนั/เดอืน/ปลำดับ ขัน้ตอนและกจิกรรม

หมายเหตุ : ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 168
“สภาผูแทนราษฎรจะตองพิจารณาใหเสร็จภายใน 105 วัน นับตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรีสงรางพระราชบัญญัติฯ

ถงึสภาผแูทนราษฎร” (ถาคณะรฐัมนตรสีงสภาผแูทนราษฎร 17 มถินุายน 2551 ครบ 105 วนั 29 กนัยายน 2551)
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“วุฒิสภาจะตองใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบภายใน 20 วันนับแตวันที่รางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา”
(ถาสภาผแูทนราษฎรสงวฒุสิภา 30 กนัยายน 2551 ครบ 20 วนั 19 ตลุาคม 2551)

สำนักงบประมาณ
ตลุาคม 2550

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดวนทีส่ดุ ที ่นร 0506/ว 145 ลงวนัที ่18 ตลุาคม 2550

เรือ่ง การเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
ดวยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส พ.ศ. 2549

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 เห็นชอบการผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในสังกัด
การบังคับบัญชา หรือการกำกับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือกฎหมายจัดตั้งหนวยงาน
ดังกลาวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ สรุปสาระสำคัญไดดังนี้

1. การแตงตั้งคณะกรรมการรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคากอนเริ่ม
การจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ ขอ 8 (1) เห็นควรผอนผันใหการจัดหาพัสดุในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท หรืองานกอสรางในโครงการ
ทีม่แีบบและขอกำหนดในการกอสรางทีเ่ปนมาตรฐานไวแลว ใหอยใูนดลุยพนิจิของหวัหนาหนวยงานทีจ่ดัหาพสัดจุะแตงตัง้คณะกรรมการ
รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคาหรอืไมกไ็ด แตตองนำรางขอบเขตของงาน (Terms of
Reference : TOR) และรางเอกสารประกวดราคาดงักลาวเผยแพรทาง Website ของหนวยงานหรอืของกรมบญัชกีลางเพือ่ใหสาธารณชน
เสนอแนะหรือวิจารณ

2. การแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา ตามระเบียบฯ ขอ 8 (3) เห็นควรผอนผันใหการจัดหาพัสดุในวงเงินไมเกิน 10
ลานบาท ใหมีคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน จะมีคณะกรรมการบุคคลภายนอกหรือไมก็ไดโดยใหบุคลากรของ
หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุเปนเลขานุการ กรณีการจัดหาในวงเงินเกิน 10 ลานบาทขึ้นไป ใหเจาหนาที่พัสดุหรือที่เรียกชื่ออยางอื่น
ในหนวยงานนั้นเปนกรรมการและเลขานุการ และจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการดวยหรือไมก็ได

3. การแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา การคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางและการกำหนดวัน เวลา สถานที่เสนอราคา
ผอนผันใหเปนอำนาจของหัวหนาหนวยงานในการแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา การคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลาง และกำหนด
วัน เวลา สถานที่เสนอราคา

4. ผอนผนัใหกรณกีารจดัหาพสัดใุนวงเงนิไมเกนิ 10 ลานบาท หนวยงานไดดำเนนิการจดัหาตามระเบยีบฯ ขอ 9 (1) (2) (3)
และ (4) แลว กรณีไมมีผูเขาเสนอราคามีผูมีสิทธิเสนอราคารายเดียว หรือมีผูมีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการ
เสนอราคาตามระเบยีบฯ ขอ 10 (1) และคณะกรรมการประกวดราคาไดดำเนนิการตอรองราคากบัผมูสีทิธเิสนอราคารายนัน้แลวไมไดผล
ใหหนวยงานดำเนินการจัดหาดวยวิธีการอื่น ตามระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการพัสดุของหนวยงานนั้น ๆ ไดโดยไมตองขออนุมัติ
จาก กวพ.อ.

ทั้งนี้ ใหมาตรการผอนคลายตามขอ 1 - 4 ดังกลาว รวมถึงมาตรการผอนคลายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม
2549 เรื่อง แนวทางเรงรัดการดำเนินงานและการเบิกจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
4 กรกฎาคม 2549 เรื่อง การเพิ่มความคลองตัวและแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธี
การทางอเิลก็ทรอนกิส พ.ศ. 2549 มผีลจนถงึวนัที ่ 30 กนัยายน 2551

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีที ่นร 0506/ว 151 ลงวนัที ่22 ตลุาคม 2550
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เพื่อใหประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองในชวงบั้นปลายพรอมกับชวยลดภาระใหกับภาครัฐที่ตองเตรียมงบประมาณสำหรับ
ดูแลผูสูงอายุ ภาครัฐจึงไดนำมาตรการดานภาษีเขามาชวยสงเสริมใหผูมีเงินไดเห็นความสำคัญของการออมเงินระยะเวลายาว
เพื่อการเกษียณอายุ รวมทั้งจูงใจประชาชนใหหันมาเก็บออมและลงทุนดวยการใหสิทธิประโยชนทางภาษีผานชองทางตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนตอการดำเนินชีวิตในระยะยาวมากขึ้น เชนเดียวกับขาราชการสมาชิก กบข. ที่ออมเงินกับ กบข. ดวยการสะสมเขากองทุน
เปนประจำทุกเดือน ซึ่งเงินออมจำนวนนี้ถือเปนเงินเก็บสวนหนึ่งที่จะชวยใหสมาชิกเก็บไวใชเพื่อเปนทุนทรัพยในการดำรงชีวิตภายหลัง
เกษยีณอายรุาชการตอไป ดงันัน้รฐับาลจงึมอบสทิธปิระโยชนทางภาษใีหกบัสมาชกิทีอ่อมเงนิผาน กบข. ดงัตอไปนี้

1. เงนิสะสมตามจำนวนทีน่ำสงเขากองทนุเปนประจำทกุเดอืน จะไดรบัยกเวนภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดา (ไมเกนิ 300,000 บาท
ในแตละปภาษ)ี

2. เงินหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับจากกองทุน เนื่องจากออกจากราชการดวยเหตุสูงอายุ เหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ และ
เหตุเสียชีวิต รวมถึงโครงการพิเศษตาง ๆ ของภาครัฐ ทั้งโครงการทางเลือกใหมใหชีวิต หรือโครงการเกษียณกอนกำหนด
ซึ่งสมาชิกหรือทายาทจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

เมื่อทราบสิทธิประโยชนภาษีขางตนแลว นับเปนโอกาสอันดีที่สมาชิกจะไดรับเงินเพื่อเปนตนทุนการดำเนินชีวิตในชวงเกษียณ
และที่สำคัญเงินจำนวนนี้ยังไมตองนำไปคำนวณเสียภาษีเงินไดในปนั้นอีกดวย ดังนั้น สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปนี้และยังไมได
ยืน่เอกสารขอรบัเงนิคนืจาก กบข. สามารถยืน่เอกสารขอรบัเงนิคนืไดตัง้แตวนัที ่1 ตลุาคม เปนตนไป หากมขีอสงสยัและตองการสอบถาม
ขอมูลเกี่ยวกับการจายเงินคืน สามารถติดตอไดที่ศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 ทาง e-mail : member@gpf.or.th
หรอืผานบรกิาร Web Chat ที ่www.gpf.or.th

เรือ่ง การบรหิารงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2551

คณะรฐัมนตรไีดมมีตเิมือ่วนัที ่ 2 ตลุาคม 2550 รบัทราบเรือ่ง การบรหิารงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2551
และใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของตอไป ตามที่ผูอำนวยการสำนักงบประมาณเสนอ สรุปไดดังนี้

1. ขณะนี้สำนักงบประมาณกำลังตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2551 ของสวนราชการและรฐัวสิาหกจิตาง ๆ เพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบเพือ่ทีจ่ะไดเรงจดัสรรงบประมาณป 2551 ใหสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจตามงบประมาณที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยเร็ว

2. สำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจทั้งหมดตามแผนการปฏิบัติงานและแผน
การใชจายงบประมาณที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแลว ยกเวนเฉพาะรายการผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายการใหม ซึ่งสำนักงบประมาณจะตองรวบรวมเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน จากนั้นสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
จึงตองดำเนินการจัดซื้อจัดจางและเสนอขอความเห็นชอบดานราคาจากสำนักงบประมาณตอไป

3. เพื่อเปนการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จึงขอใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
เรงรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจางรายการพัสดุตาง ๆ โดยเฉพาะรายการในงบลงทุนที่ตองมีการดำเนินการตามระเบียบวาดวยการพัสดุฯ
ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและระยะเวลาของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่กำหนดไว

ทีม่า : หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีดวนทีส่ดุ ที ่นร 0506/ว 153 ลงวนัที ่31 ตลุาคม 2550
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คดัลอกจากหนงัสอืเลมเลก็คมูอืประชาชน “หยดุโลกรอน ดวยชวีติพอเพยีง”
โดย กรมสงเสรมิคณุภาพสิง่แวดลอม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

ตอนที ่1

(ตอ)



 ⌫⌫
⌫

⌫
⌫



คาดการณผลกระทบประเทศไทยจะเกดิอะไรขึน้ในอนาคตเมือ่ปจจบุนัเริม่สงสญัญาณ
ประเทศไทยไดลงนามและใหสัตยาบรรณในอนุสัญญา

วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และถูกจัดอยูในกลุม
ประเทศที่ไมมีพันธกรณีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
เนื่องจากเมื่อเทียบกับประเทศตะวันตก และประเทศกำลังพัฒนา
อื่น ๆ แลว ประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจกในสัดสวน
ที่นอยมาก คิดเปน 0.6% ของการปลอดปลอยกาซชนิดนี้จาก
ทุกประเทศทั่วโลก

ถึงจะมีสัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกนอย แต
ผลกระทบที่ไทยจะไดรับจากภาวะโลกรอนนั้นไมนอยเลย เพราะ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนปรากฏการณที่ตอเนื่อง
ไปเรื่อย ๆ โดยมีสภาพแวดลอมและภูมิประเทศเปนตัวกำหนด
ความรุนแรงของผลกระทบ




การดำรงชีวิตของเราในอีก 50 ปขางหนา อาจแตกตางไป
จากปจจุบัน เพราะภาวะโลกรอน จะสงผลใหระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น
ผลผลิตการเกษตรตกต่ำลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล
เขตเพาะปลูกจะเขยิบขึ้นไปสูเขตอบอุน ความขัดแยงเรื่องแหลงน้ำจืด
ระหวางประเทศเพิ่มขึ้น  พายุฤดูรอนเพิ่มถี่และรุนแรงมากขึ้น
การประมงมปีญหาจากการเปลีย่นแปลงของอณุหภมูนิ้ำทะเลทำใหฝงูปลา
อพยพไปสูแหลงน้ำที่มีอุณหภูมิเหมาะสมกวา โรครายอาจแพร
กระจายเพิ่มขึ้นจากพาหะที่ไดประโยชนจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น เชน
มาลาเรยี อหวิาตกโรค โรคทางเดนิหายใจ และโรคปอด

วันนี้เราจำเปนตองมีแนวความคิดใหมในการแกไขปญหา
เพราะสถานการณที่เรากำลังเผชิญหนาอยูนี้ ไมอาจแกไขไดดวย
วิธีคิดแบบเดิม เพราะคงเปนไปไมไดที่ความอยูรอดของประเทศ
หรือสังคมของเราขึ้นอยูกับความสามารถเฉพาะบุคคลในการ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงในระดับภาพใหญ
จึงเปนเรื่องสำคัญมาก  ไมวาจะเปนเรื่องของกฎหมาย  ระบบ
เศรษฐกิจ และโครงสรางทางกายภาพที่เราอาศัยอยู

เราอาจแกไขปญหาและอยูรอดได หากการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงบวกเกิดขึ้นไดในระดับใหญ ประชาชนควรไดรับรูเรื่องราว
ปญหาภาวะโลกรอนที่อยูไมไกลตัวเลย และตระหนักถึงพลังงาน
ของตนในการสรางการเปลี่ยนแปลง เราจำเปนตองรวมพลังเปลี่ยน
วิธีคิดของภาคการเมืองและภาคอุตสาหกรรม โดยมีความเขาใจถึง
ความเชื่อมโยงอยางลึกซึ้งระหวางสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ

“ชวงเวลา 10 ปขางหนา ถอืเปนชวงเวลาทาทาย
สตปิญญาและสำนกึทางจรยิธรรมทีส่ำคญัยิง่

ของมนษุย ทีม่ตีอโลกใบนี”้















  

พลังงาน   การเกษตร   ของเสีย ปาไมและการใชที่ดิน อุตสาหกรรม
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เรือ่งเสรจ็ที ่ 155/2550
 บนัทกึสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา

เรื่อง วิธีการเลือกสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรีเปนกรรมการในคณะกรรมการหาขอยุติ

วิธีการเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนกรรมการในคณะกรรมการหาขอยุติ กรณีที่สภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป: เลือกทีเดียวเจ็ดคนพรอมกันโดยเรียงลำดับไปตาม
คะแนน ไดหรอืไม ?

องคการบรหิารสวนจงัหวดักาญจนบรุ ีไดมหีนงัสอื ดวนมาก ที ่กจ 51002.1/118 ลงวนัที ่1 พฤศจกิายน 2549 ถงึสำนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา องคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรีขอหารือเกี่ยวกับวิธีการเลือกสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรีเปนกรรมการในคณะกรรมการหาขอยุติ กรณีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรีมีมติไมรับ
หลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เนื่องจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและจังหวัด
กาญจนบุรีเห็นวา การที่ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรีใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรีเลือก
สมาชิกจำนวนเจ็ดคนพรอมกัน และใหผูไดรับคะแนนสูงสุดเปนกรรมการคนที่หนึ่ง ผูไดรับคะแนนลำดับรองลงมาเปนกรรมการ
คนที่สอง คนที่สาม ตามลำดับจนครบเจ็ดคน ไมเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. 2540 และขอ 48 ประกอบกบัขอ 12 และขอ 8 แหงระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบงัคบัการประชมุสภาทองถิน่ พ.ศ. 2547
ที่ใหนำวิธีการเลือกรองประธานสภาทองถิ่นคนที่หนึ่งกอน แลวจึงเลือกรองประธานสภาทองถิ่นในลำดับถัดไป โดยใชวิธีเลือกประธาน
สภาทองถิน่ตามขอ 8 โดยอนโุลม

จากความเห็นของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและจังหวัดกาญจนบุรีดังกลาว องคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี
ไมเหน็ดวย เพือ่ใหไดขอยตุแิละถอืเปนแนวปฏบิตัติอไป จงึขอหารอืในประเดน็ดงัตอไปนี้

1. การที่ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรีใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรีเลือก
สมาชิกจำนวนเจ็ดคนพรอมกัน และใหผูไดรับคะแนนสูงสุดเปนกรรมการคนที่หนึ่ง ผูไดรับคะแนนลำดับรองลงมาเปนกรรมการ
คนทีส่อง คนทีส่าม ตามลำดบัจนครบเจด็คน เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบงัคบัการประชมุสภาทองถิน่ พ.ศ. 2547
ขอ 48 ประกอบกบัขอ 12 และขอ 8 หรอืไม อยางไร

2. หากการเลือกกรรมการตามขอ 1 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว องคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี
จะตองปฏิบัติตามความเห็นของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นหรือจังหวัดกาญจนบุรีหรือไม อยางไร  และการที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดกาญจนบุรีนำรายชื่อกรรมการจำนวนสิบสี่คน ซึ่งสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรีและนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาญจนบุรีเสนอฝายละเจ็ดคน สงตอผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรีภายในระยะเวลาเจ็ดวันหากผูวาราชการจังหวัด
กาญจนบุรีไมดำเนินการแตงตั้งจะถือเปนการประวิงเวลาหรือไม ดำเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติกฎหมายดังกลาวหรือไม และ
จะมีผลประการใด
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3. อำนาจกำกับดูแลของผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา 78 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540
ที่บัญญัติใหผูวาราชการจังหวัดอาจสั่งเพิกถอนมติของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งมิใชขอบัญญัติได ในกรณีที่ปรากฏวามตินั้น
ฝาฝนกฎหมาย กฎ หรือระเบียบขอบังคับของทางราชการ โดยตองแสดงเหตุผลของการเพิกถอนและตองกระทำภายในสามสิบวัน
นบัแตวนัทีส่ภาองคการบรหิารสวนจงัหวดัมมีต ิหากผวูาราชการจงัหวดัแจงเพกิถอนมตขิองสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดัเกนิสามสบิวนั
จะถือวาผูวาราชการจังหวัดไมปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายดังกลาวหรือไม และจะมีผลอยางไร

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาว โดยไดฟงคำชี้แจงของผูแทนกระทรวงมหาดไทย
(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและจังหวัดกาญจนบุรี) และผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรีแลว มีความเห็นดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง เห็นวา โดยที่มาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 บัญญัติวา ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมรับหลักการ
แหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหผูวาราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการ
คณะหนึ่งประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมการจำนวนสิบสี่คนซึ่งสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดเสนอฝายละเจ็ดคน เพื่อทำหนาที่พิจารณาหาขอยุติความขัดแยง โดยวิธีการเลือกบุคคลเปนกรรมการในสวนของ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นไดกำหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
ขอ 48 ที่ใหนำวิธีการเลือกรองประธานสภาทองถิ่นตามขอ 12 และวิธีเลือกประธานสภาทองถิ่นตามขอ 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม
กลาวคือ ตามขอ 12 กำหนดใหประธานสภาทองถิ่นจัดใหมีการเลือกรองประธานสภาทองถิ่นเทากับจำนวนที่กฎหมายวาดวยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นกำหนด โดยใหเลือกรองประธานสภาทองถิ่นคนที่หนึ่งกอน แลวจึงเลือกรองประธานสภาทองถิ่นในลำดับถัดไป
โดยการใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนลงคะแนนเลือกสมาชิกจากชื่อที่ไดรับการเสนอโดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของบุคคลนั้น
คนละหนึ่งชื่อตามที่กำหนดไวในขอ 8 บทบัญญัติขอ 48 ดังกลาว แสดงใหเห็นวากฎหมายประสงคจะใหเลือกกรรมการจนกวาจะครบ
ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด สำหรับวิธีการเลือกนั้น ขอ 48 ใหนำวิธีการเลือกรองประธานสภาทองถิ่นตามขอ 12 มาใชบังคับโดย
อนุโลม กรณีนี้ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรีจึงตองใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรีเลือก
กรรมการทีละคนจนกวาจะครบเจ็ดคน การที่ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรีใหสมาชิกเลือกกรรมการทั้ง
เจ็ดคนพรอมกัน จึงไมเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดฯ และขอ 48 ประกอบกับ
ขอ 12 และขอ 8 แหงระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบงัคบัการประชมุสภาทองถิน่ฯ

ประเด็นที่สอง เมื่อไดวินิจฉัยในประเด็นที่หนึ่งแลววา การเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรีเปน
กรรมการในคณะกรรมการหาขอยุติไมถูกตองตามบทบัญญัติกฎหมาย จึงไมตองวินิจฉัยในประเด็นที่สอง

ประเดน็ทีส่าม เหน็วา โดยทีม่าตรา 78 วรรคสอง แหงพระราชบญัญตัอิงคการบรหิารสวนจงัหวดั พ.ศ. 2540 กำหนดเงือ่นไข
การใชอำนาจของผูวาราชการจังหวัดในการสั่งเพิกถอนมติของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดวา คำสั่งเพิกถอนนั้นตองกระทำ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติ  ดังนั้น ถาผูวาราชการจังหวัดจะใชอำนาจดังกลาวตองกระทำ
ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด  เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวาผูวาราชการจังหวัดมิไดสั่งเพิกถอนมติที่เปนปญหาภายในเวลาดังกลาว
ผูวาราชการจังหวัดยอมไมมีอำนาจที่จะสั่งเพิกถอนมติของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดได และตราบใดที่ผูวาราชการจังหวัดมิได
สั่งเพิกถอนมติของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด มติของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดในเรื่องนั้นยอมยังคงมีผล และผูมีหนาที่
เกี่ยวของตองปฏิบัติตามมติตามที่บัญญัติไวในกฎหมายตอไป

                                 (ลงชือ่)      พรทพิย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มนีาคม 2550
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มคีวามเหน็อยางไรกบัการถวายสงัฆทาน
สังฆทานเปนกุศลกวาการถวายแกบุคคล เพราะเหตุวา ปาฏิบุคลิกทาน คือ การถวายแกภิกษุบุคคล แลวแตวาจะนิมนตภิกษุรูปใด
เชน อาจจะเปนเจาอาวาส หรือวาเปนพระผูใหญแลวก็คิดวาจะไดบุญมาก เขาใจวาจะเปนเชนนั้น แตวากุศลนั้นจะไมสูงเทากับ
สังฆทาน เพราะสังฆทานไมไดเปนการถวายเฉพาะเจาะจงแกภิกษุรูปหนึ่งรูปใด แตมุงถวายตอสงฆ คือ ผูที่เปนอริยบุคคล แมวา
ผรูบัจะไมใช แตเจตนาของผถูวายถายถวายดวยความนอบนอมตอภกิษนุัน้ เสมอดวยการนอบนอมตอพระอรยิสงฆ ขณะนัน้เปนกศุล
ทั้งเปนทานที่ไมเจาะจง และเปนจิตใจที่นอบนอมตอพระอริยสงฆดวย จึงเปนกุศลที่มีผลมากอยางแนนอน ถาจิตใจเปนอยางนั้น
จริง ๆ คือ เปนผูที่มีปกติออนนอม และในการถวายก็ถวายโดยไมเจาะจง ดวยความออนนอมดวย ตางกับทานที่ตองการกุศลมาก
ซึง่กผ็ดิกนัแลว สงัฆทานจรงิ ๆ คอื จติทีอ่อนนอมและไมไดหวงัผล จติขณะนัน้จงึเปนกศุลมาก เพราะฉะนัน้ผลกม็าก แตวาถาขณะใด
บุคคลตองการผลมากขณะนั้นเปนโลภมูลจิต ขณะที่กำลังตองการผลมากนั้น ไมเหมือนกับขณะที่กำลังนอบนอมถวายเลย

อทุศิสวนกศุลใหผลูวงลบั จะไดรบัหรอืไม
ถาเขาเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ก็เชนเดียวกับการเกิดเปนมนุษย เมื่อไมสามารถที่จะรูได ก็ไมสามารถที่จะอนุโมทนาได แตถาเกิดเปน
เปรตสามารถรูก็อนุโมทนาได เพราะฉะนั้น การไดบุญหรือการรับสวนบุญที่มีผูอุทิศไปใหนั้น ไมใชวาเราจะหยิบยื่นบุญของเรา
ใหคนอื่น แตหมายความวาเราแผอุทิศสวนบุญกุศลใหเขารู แลวถาจิตของเขาอนุโมทนา คือ ยินดีดวย นั่นคือกุศลจิตเขาเกิด
จึงเปนบุญของเขา ไมใชวาเอาบุญของเราไปใหเขา แตตองเปนบุญของเขาเอง กุศลจิตของเขาเองเกิดแลวอนุโมทนา เพราะฉะนั้น
แมวาญาติพี่นอง มิตรสหายจะสิ้นชีวิตไปแลว เราทำบุญอุทิศสวนบุญกุศลไปให เผื่อวาเขาจะรูและอนุโมทนา เราจะเอาบุญของเรา
ไปใหเขากไ็มได เพราะเหตวุาบญุของใครกเ็ปนของคนนัน้ ขึน้อยกูบัจติใจของคนนัน้

คนที่มีอาชีพเปนขาราชการคงจะมีปจจัยใหเลี้ยงชีพไดบริสุทธิ์กวาอาชีพอื่นหรือไม เนื่องจากไมตองคิด
เรือ่งแสวงหากำไร
คนเปนขาราชการเขาอาจจะมีอกุศลจิตมากก็ได อาจจะถือตัว อาจจะคิดถึงความสำเร็จของตัวเอง ทั้งนี้ ก็ยอมแลวแตบุคคลทั้งสิ้น
เมือ่เลอืกอาชพีใด กม็เีหตปุจจยัสะสมมาใหมอีาชพีนัน้ อาชพีนัน้เปนชวีติประจำวนั เมือ่เจรญิสตกิเ็ปนปจจยัใหกระทำกจิการงานดวย
กุศลจิตมากขึ้น ถาเราชวยใหคนอื่นเขาใจธรรม เราชวยสังคมในทางที่ดีที่สุด และมีสวนชวยใหโลกสงบสุขดวย

ขอมลูจากมลูนธิศิกึษาและเผยแพรพระพทุธศาสนา www.dhammahome.com




