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การดำเนินการ “การปฏิรปู ประเทศไทย” ของรัฐบาล
มติคณะรัฐมนตรีเป็นกฎหมายหรือไม่?
แนวทางปฏิบตั ใิ นการชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุม
คณะรัฐมนตรี
แนะนำ ปคร. ชุดใหม่

⌫

ขอคุยดวย
ภายหลังจากทีน่ ายกรัฐมนตรี (นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ) แถลงกระบวนการปรองดอง
เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาความขั ด แย ง ผานโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย เมื่อวันที่
3 พฤษภาคม 2553 แลว รัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการคณะตาง ๆ ขึ้นมารวมกันหาแนวทาง
ไปสกู ารปฏิรปู ประเทศไทย ซึง่ ในสวนของรัฐบาลเองก็ไดจดั ทำโครงการรวมเดินหนาปฏิรปู ประเทศไทย
โดยมีกจิ กรรมทีส่ ำคัญ เชน การเปดรับฟงความคิดเห็นภาคประชาชนในงาน 6 วัน 63 ลานความคิด
การเปดเวทีการสัมมนาระดมความคิดเห็นจากภาคสวนตาง ๆ ซึ่ง สลค.สารฉบับนี้นอกจาก
จะมีคอลัมนประจำทีน่ า สนใจแลว ยังไดนำเสนอ สาระสำคัญของการดำเนินการ “การปฏิรปู
ประเทศไทย” ของรัฐบาล และสรุปขอมูลที่ไดจาก “6 วัน 63 ลานความคิด” ที่รัฐบาล
มีแผนจะจัดทำเปน “แผนปฏิรูปประเทศไทย” เพื่อมอบใหเปนของขวัญแดประชาชน
ในวันที่ 1 มกราคม 2554 ดวย
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กองบรรณาธิการ
ทีป่ รึกษา
อำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วิชัย วิทวัสการเวช รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
โกศล วิชิตธนาฤกษ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ธวัชชัย สวัสดิ์สาลี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
บรรณาธิการ
สิบพัน วนวิสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผูชวยบรรณาธิการ
กัญชลี จำนงควงศ, จอมขวัญ พลรักษ, จิตตา กิตติเสถียรนนท,
จุฑามาศ โพธิศรี, ชนธัญ แสงพุม, ทัศนศุภางค ทัยประสิทธิพร,
ธนภัทร ตันแขมรัตน, นวลสวาท โฆศิรินนท, นันทนภัส สังวรประเสริฐ,
บุษกร หวังวิไล, ปญญาพล ศรีแสงแกว, ปราณี สาสนธรรมบท,
พงษเทพ พวงเสมา, วันนภิศ จารุสมบัติ, สมจิตร รูปเหมาะ,
สมชาย พฤฒิกัลป, สมโภชน ราชแพทยาคม, สมศรี นาคจำรัสศรี,
สุกัญญา ถิรสัตยาพิทักษ, สุภาพร กิตติเดโช, สุภาวดี เลิศสถิตย,
อธินพ ปญจภักดี, อมรภัทร พงษพันธุ, อมราลักษณ รักษวงศ,
อรุณรัศมิ์ บัวชุมสุข, อลิสา มาฬมงคล, ออนฟา เวชชาชีวะ
ฝายประสานงาน
กานตพิชชา ปนแกว, จิตตา กิตติเสถียรนนท, ภิวงทอง สุวรรณรัตน
ฝายพิสูจนอักษร
วิบูลยลักษม มีชัย, สิริพร เลิศธรรมเทวี
ฝายประชาสัมพันธ
สุภาวดี แกวประดับ
ฝายจัดการทั่วไป
กานตพิชชา ปนแกว, เขมจิรา ขันแกว, ดวงกมล ธงสีเหลือง, ธัญมน สินสำอาง,
ภัทรพล ตโมหรณวงค, รุงทิวา ศรีสภา, วัชรี สิงหราช, สมภพ กลิ่นหอม
พิมพที่
สำนักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ถนนสามเสน กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2243-0611-3

บทความ/ขอความ หรือความเห็นใด ๆ ทีป่ รากฎใน “สลค.สาร”
เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และกองบรรณาธิการไมจำเปนตองเห็นพองดวย



 



รัฐบาลไดจัดทำโครงการรวมเดินหนาปฏิรูปประเทศไทย โดยมีกระบวนการในการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนใน
หลายรูปแบบ ทั้งการรับฟงความคิดเห็นจากภาคสวนตาง ๆ ในรูปแบบของการสัมมนาระดมความคิดเห็น ซึ่งมีการรับฟงความคิดเห็น
จาก 4 ภาคสวน คือ กลมุ องคกรปกครองสวนทองถิน่ กลมุ นักธุรกิจเอกชน กลมุ อาจารยนกั วิชาการในมหาวิทยาลัย และกลมุ ผปู ระกอบวิชาชีพ
สือ่ สารมวลชน โดยการเปดรับฟงความคิดเห็นภาคประชาชนในงาน 6 วัน 63 ลานความคิด การสำรวจความเดือดรอนและความตองการ
ของประชาชน (National Survey) โดยสำนักงานสถิติแหงชาติ การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น โดยรั ฐ บาลมี แ ผนจะจั ด ทำเป น
“แผนปฏิรูปประเทศไทย” เพื่อมอบใหเปนของขวัญแดประชาชนในวันที่ 1 มกราคม 2554 ทั้งนี้ สามารถจำแนกเปนประเด็น
ปฏิรปู ประเทศไทย รวม 4 ดาน ดังนี้

ดานที่ 1 การสรางระบบเศรษฐกิจทีเ่ ทาเทียม
และเปนธรรม โดยขยายการเขาถึงทุนปจจัยการผลิต
และที่ ดิ น ทำกิ น ลดค า ครองชี พ สำหรั บ ผู มี ร ายได น อ ย
สรางความมั่นคงของแรงงาน เกษตรกร และอาชีพอิสระ
ส ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนท อ งถิ่ น และกิ จ การเพื่ อ สั ง คม
ระบบภาษีทเี่ ปนธรรม ลดความเหลือ่ มล้ำ และเตรียมพรอม
สูตลาดเสรีประชาคมอาเซียน

ด า นที่ 2 การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนและขยายระบบสวัสดิการสังคม โดยขยาย
การเขาสรู ะบบประกันสุขภาพ การเขาสรู ะบบสวัสดิการสังคม
อยางเทาเทียมและถวนหนา ขยายการเขาถึงสาธารณูปโภค
คมนาคม และที่อยูอาศัย ขยายกลไกองคกรประชาสังคม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ลดปญหายาเสพติด สงเสริมสถาบันครอบครัว
ชุมชน และสภาพแวดลอม

* ทีม่ า : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนทีส่ ดุ ที่ นร 0506/ว 198 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553
และหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดวนทีส่ ดุ ที่ นร 0105.05/4560 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2553
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ด้านที่ 3 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การเมือง
และความไม่ เ ท่ า เที ย มในสั ง คม โดยสร้ า งความเท่ า เที ย มใน
กระบวนการยุ ต ิ ธ รรม เร่ ง รั ด ระบบยุ ต ิ ธ รรมชุ ม ชน และการปฏิ ร ู ป
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ขยายการ
มี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนเพื ่ อ ประชาธิ ป ไตย สร้ า งเป้ า หมายร่ ว ม
เร่งกระบวนการลดความขัดแย้ง สร้างความเป็นอิสระของสื่อเพื่อ
การติดตามตรวจสอบและเร่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่าย

ด้านที่ 4 การสร้างอนาคตของชาติดว้ ยการ
พัฒนาคน เด็กและเยาวชน โดยสร้างโอกาสที่เท่าเทียม
ผ่านการปฏิรูปการศึกษาและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชี ว ิ ต การพั ฒ นาระบบการศึ ก ษาให้ ต อบสนอง
ตลาดแรงงาน สร้ า งกระบวนการเข้ า ถึ ง ความเป็ น ไทย
ภู ม ิ ป ั ญ ญา และวั ฒ นธรรมเพื ่ อ สร้ า งสรรค์ ม ู ล ค่ า เพิ ่ ม
ส่งเสริมจิตอาสา เพือ่ เพิม่ การให้และอาสาสมัคร ปลุกจิตสำนึก
ความรักสถาบันพระมหากษัตริย์ ชาติ และศาสนา
เมือ่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติตามทีร่ ฐั มนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย)
ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยเสนอ ดังนี้
1. รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากทั่วประเทศ และเห็นชอบการกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ
ปฏิรปู ประเทศไทย รวม 4 ด้าน
1.1 การสร้างระบบเศรษฐกิจที่เท่าเทียมและเป็นธรรม มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ)
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ) และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายสาวิตต์ โพธิว ิหค)
เป็นที่ปรึกษา
1.2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขยายระบบสวัสดิการสังคม มีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) เป็นผูร้ บั ผิดชอบหลัก และทีป่ รึกษานายกรัฐมนตรี (คุณหญิงสุพตั รา มาศดิตถ์) เป็นทีป่ รึกษา
1.3 การปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรม การเมือง และความไม่เท่าเทียมในสังคม มีรฐั มนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(นายองอาจ คล้ามไพบูลย์) เป็นผูร้ บั ผิดชอบหลัก และทีป่ รึกษานายกรัฐมนตรี (นายบัณฑิต ศิรพิ นั ธุ)์ เป็นทีป่ รึกษา
1.4 การสร้างอนาคตของชาติดว้ ยการพัฒนาคน เด็กและเยาวชน มีนายกรัฐมนตรี เป็นผูร้ บั ผิดชอบหลัก และทีป่ รึกษา
นายกรัฐมนตรี (นายกนก วงษ์ตระหง่าน) เป็นทีป่ รึกษา
2. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ผู้รับผิดชอบหลักและที่ปรึกษาในแต่ละด้านร้องขอ ทั้งนี้ ในส่วนของการเสนอชื่อผู้แทนของหน่วยงานเพื่อเข้าร่วมการดำเนินการ
ปฏิ ร ู ป ประเทศไทยในแต่ ล ะด้ า นดั ง กล่ า ว ให้ ห น่ ว ยงานพิ จ ารณากำหนดผู ้ แ ทนที ่ ม ี อ ำนาจตั ด สิ น ใจและสามารถเข้ า ร่ ว มประชุ ม
ได้อย่างต่อเนื่องด้วย
3. ในส่วนของการสร้างระบบเศรษฐกิจที่เท่าเทียมและเป็นธรรม มีเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ 2 เรื่อง คือ ปัญหา
ในเชิงโครงสร้างของระบบราคาและต้นทุนการผลิต และปัญหาของประชาชนในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ ซึง่ จำเป็นจะต้องได้รบั
ความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีอำนาจและเกี่ยวข้องโดยตรง เช่น กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการจัดส่งผู้แทน
และบุคลากรเข้าร่วมการปฏิบัติงาน รวมทั้งเข้าร่วมการอบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องด้วย จึงขอให้กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดผู้แทน รวมทั้งบุคลากรที่มีอำนาจตัดสินใจและสามารถเข้าร่วมได้อย่างต่อเนื่องโดยด่วน
4



สรุปข้อมูลทีไ่ ด้จากงาน “6 วัน 63 ล้านความคิด” ร่วมเดินหน้าปฏิรปู ประเทศไทย
(เป็นงานที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 กรกฎาคม 2553
ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล)

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
28.38%
ปัญหาอื่น ๆ และไม่ระบุข้อมูล
8.43%
ปัญหาด้านสือ่ และสือ่ สารมวลชน
1.50%
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
3.37%

ปัญหาด้านการเมืองและ
กระบวนการยุติธรรม
27.46%

ปัญหาด้านสาธารณูปโภค
6.98%
ปัญหา
ด้านการศึกษา
8.63%

อันดับที่ 1

อันดับที่ 2

อันดับที่ 3

อันดับที่ 4

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
(มีผแู้ สดงความคิดเห็น 17,502 ราย
คิดเป็นร้อยละ 28.38)
ปัญหาด้านการเมืองและ
กระบวนการยุติธรรม
(มีผแู้ สดงความคิดเห็น 16,939 ราย
คิดเป็นร้อยละ 27.46)
ปัญหาด้านสวัสดิการสังคม
(มีผแู้ สดงความคิดเห็น 9,407 ราย
คิดเป็นร้อยละ 15.25)
ปัญหาด้านการศึกษา
(มีผแู้ สดงความคิดเห็น 5,320 ราย
คิดเป็นร้อยละ 8.63)

ปัญหาด้านสวัสดิการสังคม
15.25%

อันดับที่ 5

ปัญหาด้านสาธารณูปโภค
(มีผแู้ สดงความคิดเห็น 4,308 ราย
คิดเป็นร้อยละ 6.98)
อันดับที่ 6 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
(มีผแู้ สดงความคิดเห็น 2,081 ราย
คิดเป็นร้อยละ 3.37)
อันดับที่ 7 ปัญหาด้านสือ่ และสือ่ สารมวลชน
(มีผแู้ สดงความคิดเห็น 927 ราย
คิดเป็นร้อยละ 1.50)
และปัญหาอืน่ ๆ และไม่ระบุขอ้ มูล
(มีผแู้ สดงความคิดเห็น 5,197 ราย
คิดเป็นร้อยละ 8.43)

⌫⌫  ⌫   
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แนวทางปฏิบตั ใิ นการชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี
โดยทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บญ
ั ญัตใิ ห้คณะรัฐมนตรีมหี น้าทีบ่ ริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบ
ร่วมกัน ซึง่ วิธกี ารบริหารราชการแผ่นดินวิธหี นึง่ คือ การประชุมคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย หรือพิจารณาอนุมตั ิ
อนุญาต ให้ความเห็นชอบ ตามที่หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ เสนอ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้มีข้อมูลข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจ การเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรีจึงมีความสำคัญ ดังนั้น ผู้ที่มาชี้แจงต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ชี้แจงเป็นอย่างดีและสามารถให้ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานแก่คณะรัฐมนตรีได้ รวมทั้ง
สามารถตัดสินใจในเชิงนโยบายแทนหน่วยงานได้ นอกจากนีต้ อ้ งมีการรักษาความลับของข้อมูลด้วย จึงสมควรกำหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ในการชีแ้ จงต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้
1. วิธกี ารชีแ้ จง มี 2 วิธี คือ
1.1 การชี้แจงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
1.2 การชีแ้ จงด้วยระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
2. การรักษาความลับ
2.1 เรื่องที่ไม่สมควรชี้แจงด้วยระบบประชุมทางไกล ได้แก่
2.1.1 เรื่องที่เป็นความลับ
2.1.2 เรื่องที่กระทบความมั่นคง หรือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2.2 ห้ า มนำอุ ป กรณ์ ส ื ่ อ สาร รวมทั ้ ง อุ ป กรณ์ บ ั น ทึ ก ภาพและเสี ย งทุ ก ชนิ ด
เข้าไปในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี หรือในห้องที่มีการชี้แจงด้วยระบบประชุมทางไกล
2.3 ห้ า มกระทำการแพร่ ภ าพและกระจายเสี ย ง หรื อ บั น ทึ ก ภาพและเสี ย ง
การชี้แจงและการประชุมคณะรัฐมนตรี
2.4 ในห้องที่มีการชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรีด้วยระบบประชุมทางไกลให้มีเฉพาะ
ผู้ชี้แจงและเจ้าหน้าที่เทคนิคที่จำเป็นเท่านั้น
ทัง้ นี้ ให้หน่วยงานมอบหมายผูร้ บั ผิดชอบในการควบคุมดูแลให้ปฏิบตั ติ ามข้อ 2.2-2.4 โดยเคร่งครัด

ทีม่ า : 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0502/ว 188 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2553
2. มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ายน 2552
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3. คุณสมบัตขิ องผูช้ แ้ี จง
ทั้งในกรณีหน่วยงานที่เสนอเรื่องและหน่วยงานที่เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ให้หัวหน้า
ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือหัวหน้าหน่วยงานอืน่ ของรัฐ หรือเทียบเท่า เป็นผูช้ แ้ี จง เว้นแต่กรณีจำเป็นอย่างยิง่
ให้มอบหมายผูด้ ำรงตำแหน่งดังต่อไปนีเ้ ป็นผูช้ แ้ี จงแทน
3.1 กรณีสว่ นราชการ (ยกเว้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ให้มอบหมายผูด้ ำรงตำแหน่งไม่ตำ่ กว่ารองหัวหน้าส่วนราชการ
หรือเทียบเท่า
3.2 กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้มอบหมายผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
หรือเทียบเท่า
3.3 กรณีรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้มอบหมายผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้ว่าการ รองผู้อำนวยการ
รองกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่า
4. จำนวนผูช้ แ้ี จง
4.1 หน่วยงานที่เสนอเรื่อง
ให้มผี ชู้ แ้ี จงตามข้อ 3 และอาจมีผชู้ แ้ี จงในรายละเอียดอีกจำนวนไม่เกิน 2 คน
4.2 หน่วยงานที่เสนอความเห็น
ให้มผี ชู้ แ้ี จงหน่วยงานละ 1 คน
5. ในกรณีทค่ี ณ
ุ สมบัตขิ องผูช้ แ้ี จง และจำนวนผูช้ แ้ี จงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดให้นายกรัฐมนตรี ประธานทีป่ ระชุม
รัฐมนตรีเจ้าของเรื่อง หรือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
6. ในกรณีที่มีการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
ในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยอนุโลม
7. มอบหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับไปกำหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
และแจ้งให้สว่ นราชการต่าง ๆ ถือปฏิบตั ติ อ่ ไป

⌫⌫  ⌫   
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CPLO corner

  
ระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) หรือ Cabinet and Parliamentary Liaison Officer (CPLO) ได้เริ่มมีขึ้น
ในปี 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ให้การประสานงานในภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภามีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนคือ ปคร. โดยทำหน้าที่
ประสานงานและติดตามการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและการเสนอร่างกฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติ ดังนั้น ปคร. จึงเป็น
กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้ภารกิจของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
และเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 ได้มีการประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
พ.ศ. 2551 ในราชกิจจานุเบกษา1 ซึง่ เป็นการกำหนดให้ระบบ ปคร. มีความชัดเจนมากขึน้
เมื่อเดือนกันยายน 2553 ที่ผ่านมา มี ปคร. บางท่านเกษียณอายุราชการ บางท่านเลื่อนไปเป็นหัวหน้าส่วนราชการ CPLO
Corner ฉบับนีจ้ ะขอแนะนำ ปคร. ชุดปัจจุบนั ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีได้มมี ติรบั ทราบเมือ่ วันที่ 9 และวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ดังนี้

1

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ ไป ตอนพิเศษ 152 ง วันที่ 12 กันยายน 2551
(http://www.cplo.soc.go.th/PDF%20File/DL_CPLO_sheet_dl1.pdf)
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ลำดับที่

หน่วยงาน

รายชือ่ ผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่ ปคร.

วันที่รัฐมนตรี
แต่งตั้ง

วันที่คณะรัฐมนตรี
มีมติ

ผูป้ ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1.

รองนายกรัฐมนตรี
(นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี)

นายธราดล เปีย่ มพงศ์สานต์
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายการเมือง

17 กุมภาพันธ์ 2553

9 มีนาคม 2553

2.

รองนายกรัฐมนตรี
(พลตรี สนัน่ ขจรประศาสน์)

ร้อยเอก เชษฐ์ รมยะนันทน์
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายการเมือง

18 ตุลาคม 2553

9 พฤศจิกายน 2553

3.

รัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี
(นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย)

นายวิทเยนทร์ มุตตามระ
เลขานุการรัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี

21 มกราคม 2552

17 มีนาคม 2552

4.

รัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี
(นายองอาจ คล้ามไพบูลย์)

นายถนอม อ่อนเกตุพล
เลขานุการรัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี

25 มิถนุ ายน 2553

6 กรกฎาคม 2553

ผูป้ ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกระทรวง
5.

กระทรวงกลาโหม

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์
รองปลัดกระทรวงกลาโหม

15 ตุลาคม 2553

9 พฤศจิกายน 2553

6.

กระทรวงการคลัง

นายสมชาย พูลสวัสดิ์
รองปลัดกระทรวงการคลัง

13 ตุลาคม 2553

9 พฤศจิกายน 2553

7.

กระทรวงการต่างประเทศ

นายอิศร ปกมนตรี
เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง

31 กรกฎาคม 2552

11 สิงหาคม 2552

8.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายเสกสรร นาควงศ์
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

28 ตุลาคม 2553

9 พฤศจิกายน 2553
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ลำดับที่

10

หน่วยงาน

รายชือ่ ผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่ ปคร.

วันที่รัฐมนตรี
แต่งตั้ง

วันที่คณะรัฐมนตรี
มีมติ

9.

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

นางศิรริ ตั น์ อายุวฒ
ั น์
รองปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

19 ตุลาคม 2553

9 พฤศจิกายน 2553

10.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายศุภชัย บานพับทอง
รองปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

27 ตุลาคม 2552

10 พฤศจิกายน 2552

11.

กระทรวงคมนาคม

นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ
รองปลัดกระทรวงคมนาคม

19 ตุลาคม 2553

9 พฤศจิกายน 2553

12.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

นายสุรพล ปัตตานี
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

15 ตุลาคม 2553

9 พฤศจิกายน 2553

13.

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

นายวรพัฒน์ ทิวถนอม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

4 พฤศจิกายน 2553

16 พฤศจิกายน 2553

14.

กระทรวงพลังงาน

นายเมตตา บันเทิงสุข
รองปลัดกระทรวงพลังงาน

4 กันยายน 2552

15 กันยายน 2552

15.

กระทรวงพาณิชย์

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

26 ตุลาคม 2553

9 พฤศจิกายน 2553

16

กระทรวงมหาดไทย

นายชนม์ชน่ื บุญญานุสาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
รักษาราชการแทน
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

26 ตุลาคม 2553

9 พฤศจิกายน 2553

17.

กระทรวงยุติธรรม

นายวิศษิ ฏ์ วิศษิ ฏ์สรอรรถ
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

8 เมษายน 2552

26 พฤษภาคม 2552



ลำดับที่

หนวยงาน

รายชือ่ ผปู ฏิบตั หิ นาที่ ปคร.

วันที่รัฐมนตรี
แตงตั้ง

วันที่คณะรัฐมนตรี
มีมติ

18.

กระทรวงแรงงาน

นายอาทิตย อิสโม
ผูตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

28 ตุลาคม 2553

9 พฤศจิกายน 2553

19.

กระทรวงวัฒนธรรม

นายปรารพ เหลาวานิช
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

18 ตุลาคม 2553

9 พฤศจิกายน 2553

20.

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางนันทวรรณ ชืน่ ศิริ
ผูตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

19 ตุลาคม 2553

9 พฤศจิกายน 2553

21.

กระทรวงศึกษาธิการ

นายสมบัติ สุวรรณพิทกั ษ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

12 ตุลาคม 2553

9 พฤศจิกายน 2553

22.

กระทรวงสาธารณสุข

นายณรงค สหเมธาพัฒน
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

26 ตุลาคม 2553

9 พฤศจิกายน 2553

23.

กระทรวงอุตสาหกรรม

-

-

-

ผปู ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของสวนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
24.

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร สันติเมทนีดล
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

8 ธันวาคม 2552

22 ธันวาคม 2552

25.

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

นายภราดา เณรบำรุง
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฝายบริหาร

22 มีนาคม 2553

30 มีนาคม 2553

26.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นางสาวสิบพัน วนวิสทุ ธิ์
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

26 ตุลาคม 2552

10 พฤศจิกายน 2552

27.

สำนักขาวกรองแหงชาติ

นายวัตตะ วุตติสนั ต
รองผูอำนวยการสำนักขาวกรอง
แหงชาติ

14 ตุลาคม 2553

9 พฤศจิกายน 2553

⌫  ⌫   
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ลำดับที่

หน่วยงาน

รายชือ่ ผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่ ปคร.

วันที่รัฐมนตรี
แต่งตั้ง

วันที่คณะรัฐมนตรี
มีมติ

15 มีนาคม 2553

11 พฤษภาคม 2553

28.

สำนักงบประมาณ

นายดุสติ เขมะศักดิช์ ยั
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

29.

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

นายอดิศกั ดิ์ ตันยากุล
รองเลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ

27 พฤศจิกายน 2552

15 ธันวาคม 2552

30.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายนิพนธ์ ฮะกีมี
กรรมการร่างกฎหมายประจำ

12 ตุลาคม 2553

9 พฤศจิกายน 2553

31.

สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

นางบุษบา กรัยวิเชียร
รองเลขาธิการคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

13 ตุลาคม 2553

9 พฤศจิกายน 2553

32.

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

นายอาวุธ วรรณวงศ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

14 ตุลาคม 2546

14 ตุลาคม 2546

33.

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

7 ตุลาคม 2553

9 พฤศจิกายน 2553

ผูป้ ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการไม่สงั กัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวง

12

34.

สำนักราชเลขาธิการ

นายอินทร์จนั ทร์ บุราพันธ์
รองราชเลขาธิการ

9 มีนาคม 2552

17 มีนาคม 2552

35.

สำนักพระราชวัง

นายรัตนาวุธ วัชโรทัย
ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

9 มีนาคม 2552

17 มีนาคม 2552

36.

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

6 ตุลาคม 2553

9 พฤศจิกายน 2553



ลำดับที่

หน่วยงาน
ลำดับที่

วันที่รัฐมนตรี
วันที่คณะรั
วันทีฐ่รมนตรี
ัฐมนตรี
หน่วยงาน
รายชื
อ่ ผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่ ปคร. รายชือ่ ผูป้ ฏิบแต่
ตั หิ งตัน้้งาที่ ปคร.
มีมติแต่งตั้ง

37.

สำนักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์
รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

9 มีนาคม 2552

17 มีนาคม 2552

38.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

ศาสตราจารย์สุทธิพร
จิตต์มิตรภาพ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

7 กรกฎาคม 2553

13 กรกฎาคม 2553

39.

ราชบัณฑิตยสถาน

นางสาวกนกวลี ชูชยั ยะ
เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน

2 พฤศจิกายน 2552

10 พฤศจิกายน 2552

40.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พลตำรวจโท อุดม ชัยมงคลรัตน์
ผู้บัญชาการประจำสำนักงาน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

14 ตุลาคม 2553

9 พฤศจิกายน 2553

ผูป้ ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการทีอ่ ยูใ่ นบังคับบัญชาของรัฐมนตรี
41.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด

-

-

-

42.

สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

-

-

-

43.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

-

-

-

44.

สำนักงานอัยการสูงสุด

30 ตุลาคม 2552

1 ธันวาคม 2552

45.

สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

-

-

นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
อัยการอาวุโส
-

⌫⌫  ⌫   
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ลำดับที่

หน่วยงาน

รายชือ่ ผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่ ปคร.

วันที่รัฐมนตรี
แต่งตั้ง

วันที่คณะรัฐมนตรี
มีมติ

ผูป้ ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรัฐสภา
46.

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายวัชรินทร์ จอมพลาพล
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

-

26 ตุลาคม 2547

47.

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

-

12 เมษายน 2549

มีใครรูบ้ า้ งว่า
จะหาข้อมูลเกีย่ วกับ
ระบบ ปคร. ได้
จากทีไ่ หนบ้าง?

14



นางวรารัตน์ อติแพทย์
รองเลขาธิการวุฒิสภา

ก็โทรศัพท์ไปที่ สลค. สิจะ๊
0 2280 9000 ต่อ 447-449

หรือไม่กเ็ ข้าเว็บไซต์ ปคร.
www.cplo.soc.go.th
ลองเข้าไปดูส.ิ ...
มีขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์
เยอะแยะเลย

เล่าเรื่องเกี่ยวกับ
มติคณะรัฐมนตรี

สิบพัน

 ⌫
  ⌫    ⌫
มติคณะรัฐมนตรีเป็นกฎหมายหรือไม่?
คำถามนี้ตอบสั้น ๆ ตรง ๆ ได้ว่า มติคณะรัฐมนตรีไม่ใช่กฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายใด
รองรั บ ว่ า มี ผ ลเป็ น กฎหมาย จึ ง จะขั ด ต่ อ กฎหมายไม่ ไ ด้ และไม่ ส ามารถอ้ า งเป็ น ข้ อ ยกเว้ น
บทกฎหมายด้วย
อย่างที่ได้เคยกล่าวไว้ตั้งแต่ตอนแรก ๆ ว่า แม้มติคณะรัฐมนตรีจะไม่ใช่กฎหมายก็ตาม
เราก็จะดูหมิ่นดูแคลนมติคณะรัฐมนตรีไม่ได้เลย เพราะถือว่าเป็นคำสั่งระดับสูงสุดของผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ของรัฐจึงต้องปฏิบัติตาม มิฉะนั้นจะเป็นความผิดทางวินัย แม้ว่า
ไม่อาจสั่งแก่คนทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องก็ตาม ส่วนผู้เกี่ยวข้องคือใครจะได้ว่าต่อไป

⌫⌫  ⌫   
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การที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วต่อมา
พบว่ามติคณะรัฐมนตรีนั้นขัดต่อกฎหมาย บางครั้งอาจมีผลร้าย
แก่รัฐบาลถึงให้มีอันต้องล้มไปได้เหมือนกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการออก
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ห ั ก ล้ า งหรื อ ขั ด กั น เองกั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ท ี ่ ม ี
อยู่เดิมโดยที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งก็อาจนำไปสู่ประเด็นให้
สาธารณชนตั ้ ง ข้ อ สั ง เกตหรื อ เคลื อ บแคลงสงสั ย ในเจตนาของ
การออกมติคณะรัฐมนตรีใหม่นั้นด้วย
การที ่ ค ณะรั ฐ มนตรี จ ะมี ม ติ ข ั ด ต่ อ กฎหมายไม่ ไ ด้ น ี ่ เ อง
จึ ง ทำให้ แ ต่ ไ หนแต่ ไ รมา อาจจะตั ้ ง แต่ เ ริ ่ ม มี ส ำนั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีก็ว่าได้ บทบาทหน้าที่ที่สำคัญมากประการหนึ่งของ
สำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ก ็ ค ื อ การตรวจสอบว่ า เรื ่ อ งที ่
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานส่งมาให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีนั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมายใดบ้าง
(“กฎหมาย” ในที่นี้หมายรวมถึง กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ) แล้วประเด็นเสนอที่เสนอมานั้น กฎหมายเขียนไว้อย่างไร ให้ทำได้
หรื อ ไม่ ไ ด้ เป็ น อำนาจของใครที ่ ต ้ อ งทำ เกี ่ ย วพั น กั บ กฎหมายอื ่ น หรื อ ไม่ อ ย่ า งไร เรื ่ อ งบางเรื ่ อ งอาจมี ก ฎหมายหลายฉบั บ เข้ า มา
เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาพิจารณาประกอบการวิเคราะห์เรื่อง
ถ้าจะว่ากันในวิธีการที่ควรจะเป็น การอ้างอิงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งที่เกี่ยวโดยตรงและที่สัมพันธ์กัน ควรเริ่มต้นอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์มาจากต้นทาง นั่นคือจากหน่วยงานที่เสนอเรื่อง เพราะผู้ที่จะเป็นที่คาดหวังได้ว่าจะรู้เรื่องดีที่สุดก็คือหน่วยงาน
เจ้าของเรื่องนั้นเอง แต่ในทางปฏิบัติที่พบก็มีหลายเรื่องที่มีการให้ข้อมูลที่เป็นข้อกฎหมายไม่ครบถ้วน บางเรื่องก็ไม่ได้อ้างเลย บางเรื่อง
ก็อ้างผิดด้วยซ้ำ บางครั้งหน่วยงานต้นเรื่องเข้าใจกฎหมายผิดคิดว่าทำได้ การเสนอเรื่องในลักษณะที่ว่านี้ น่าจะถือว่าเป็นความเสี่ยง
ร่วมกันทั้งหน่วยงานเจ้าของเรื่องเองที่เสนอเรื่องที่อาจขัดต่อกฎหมายมาให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเอง
ซึ่งนำเสนอข้อกฎหมายให้คณะรัฐมนตรีใช้ประกอบการตัดสินใจไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีเรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุม
คณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร และสุดท้ายที่เสี่ยงมากที่สุดก็คือ คณะรัฐมนตรีที่อาจจะตัดสินใจมีมติออกไปโดยที่ไม่ทราบว่ามตินั้นขัดต่อ
กฎหมาย
ไหน ๆ กล่าวถึงการมีมติที่ขัดต่อกฎหมายแล้ว ก็จะขอกล่าวเลยไปถึงการมีมติที่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีเดิมข้อนี้ใช่ว่าจะเกิดขึ้น
ไม่ได้ เหตุที่จะเกิดขึ้นได้มีอยู่ 2 กรณีคือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่เข้ามาอาจมีนโยบายในการ
บริหารราชการแผ่นดินที่ต่างจากคณะรัฐมนตรีชุดเก่าได้เป็นธรรมดา นโยบายหลายเรื่อง ในหลักการก็อาจจะสานต่อโดยไม่ปรับเปลี่ยน
วิธีการ แต่ก็อาจมีหลายเรื่องที่แม้รัฐบาลชุดใหม่จะเห็นด้วยกับรัฐบาลชุดเก่า แต่มีความคิดว่าควรจะปรับวิธีการเสียใหม่ โดยสิ้นเชิง
(อย่างเช่น ในเรื่องของการดูแลราคาผลผลิตทางการเกษตรเพื่อรักษาระดับรายได้ของเกษตรกร ซึ่งในสมัยของรัฐบาลชุดหนึ่งเคยใช้
วิธีการรับจำนำผลผลิต แต่รัฐบาลอีกชุดเห็นว่าควรใช้วิธีการประกันราคาผลผลิต เป็นต้น) จึงอาจออกมติใหม่มายกเว้นหรือยกเลิกมติเดิม
ได้นี่คือกรณีแรก
ส่วนกรณีที่สอง การออกมติคณะรัฐมนตรีมาไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่มีอยู่เดิมแต่เป็นการปรับแก้เล็ก ๆ น้อย ๆ
ข้อนี้ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
อย่างไรก็ตาม ทั้งสองกรณีนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่า การเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีนั้นจะต้องกระทำโดยที่อย่างน้อยต้องรู้
อยู่ว่ามีมติคณะรัฐมนตรีเดิมเรื่องนี้อยู่ และมติที่มีอยู่นั้นว่าอย่างไร การตัดสินใจให้มีมติคณะรัฐมนตรีเช่นนั้นในขณะนั้นเกิดจากเหตุผล
ความจำเป็นใด ดังนัน้ การนำเสนอข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีเดิม ๆ เพือ่ ประกอบการตัดสินใจในแต่ละเรือ่ ง จึงเป็นอีกหน้าทีห่ นึง่ ทีส่ ำคัญมาก
ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อันที่จริงก็หวังอยู่เหมือนเดิมว่าข้อมูลส่วนนี้ก็ควรจะครบถ้วน สมบูรณ์มาจากหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ที่ส่งเรื่องมาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา แต่ก็พบอยู่อีกเหมือนกันว่าหลายเรื่องไม่ได้อ้างมติคณะรัฐมนตรีเดิม จะเป็นด้วยจงใจไม่อ้าง
หรือไม่ทราบว่าเคยมีมติเดิมอยู่แล้วก็ตาม ข้อมูลส่วนนี้ก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนอกจากข้อมูลกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีควรจะ
ได้รบั ทราบอย่างครบถ้วน สมบูรณ์กอ่ นทีจ่ ะทำการตัดสินใจในเรือ่ งนัน้ ๆ
ขอวกกลับมาที่ประเด็นของมติคณะรัฐมนตรีที่อาจจะขัดหรือแย้งกับกฎหมาย
มีคำถามตรง ๆ อยูค่ ำถามหนึง่ ทีน่ า่ ถามและก็มหี ลักทีจ่ ะตอบได้อยู่ นัน่ คือ หากหน่วยงานต้องปฏิบตั ติ ามมติคณะรัฐมนตรีใดแล้ว
มาพบภายหลังว่ามตินั้นอาจขัดหรือแย้งกับกฎหมายแล้วจะต้องดำเนินการอย่างไร
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โดยหลักหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเคร่งครัด แม้จะไม่มีกฎหมายใดหรือ
แม้แต่มติคณะรัฐมนตรีสกั ฉบับทีเ่ ขียนไว้วา่ การไม่ปฏิบตั ติ ามมติคณะรัฐมนตรีจะต้องได้รบั โทษอย่างไร แต่การไม่ปฏิบตั ติ ามมติคณะรัฐมนตรี
ก็อาจถือได้ว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือนโยบายของผู้บังคับบัญชา ถ้าประเด็นนี้จะยกไว้ก่อนก็จะมีที่สำคัญกว่านั้นคือหากจะ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี แต่พบว่ามติคณะรัฐมนตรีนั้นไม่มีกฎหมายรองรับหรือออกมาขัดหรือแย้งกับกฎหมาย แล้วเรายังต้องปฏิบัติ
ไปตามนัน้ อยูห่ รือ?
เรือ่ งนีม้ ที างออกอย่างน้อย 2 ทาง คือ
ทางที่หนึ่ง กรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติในเชิงนโยบายให้ดำเนินการเรื่องใดซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับหรือมีกฎหมายแต่เป็นอุปสรรค
ในการดำเนินการตามนโยบายนั้น หน่วยงานของรัฐก็ยังไม่สามารถดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้จนกว่าจะตรากฎหมาย
หรือแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เกิดอำนาจในการดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเสียก่อน
ทางที่สอง กรณีที่หน่วยงานของรัฐพบว่ามติคณะรัฐมนตรีที่เคยปฏิบัติอยู่ ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ให้หน่วยงานของรัฐเสนอ
ขอปรับปรุงหรือขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีนั้นเสียเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ก่อนจบการตอบคำถามทีต่ ง้ั ไว้ประจำฉบับนี้ มีประเด็นค้างอยูจ่ ากฉบับทีแ่ ล้วถึงเรือ่ งทีว่ า่ ใครบ้างทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามมติคณะรัฐมนตรี?
หรืออีกนัยหนึง่ จะถามอีกแบบก็ได้วา่ “ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง” ทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามมติคณะรัฐมนตรีได้แก่ใครบ้าง?
คำตอบมีอยูด่ งั นี้
1. โดยทัว่ ไปมติคณะรัฐมนตรีมผี ลใช้บงั คับกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชา
หรือในกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าว เว้นแต่เป็นเรื่องที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้
เป็นอย่างอืน่
2. กรณีหน่วยงานทีไ่ ม่อยูใ่ นบังคับบัญชา หรือในกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร หากคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรือ่ งใดสมควรให้หน่วยงาน
ทีไ่ ม่อยูใ่ นบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของฝ่ายบริหารนำไปปฏิบตั ดิ ว้ ยก็จะมีมติขอความร่วมมือให้นำมติคณะรัฐมนตรีเรือ่ งนัน้ ไปปฏิบตั ดิ ว้ ย
ตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือเวลาที่คณะรัฐมนตรีมีผลให้มีการเพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ก็จะมีคำถามว่า หน่วยงานของตน
ได้หยุดด้วยหรือไม่ ข้อความของมติคณะรัฐมนตรีจึงต้องระบุไว้ข้อความที่ปรากฏดังนี้
“ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 25 มีนาคม 2551 เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอว่า วันหยุดราชการประจำปีชว่ งเทศกาล
สงกรานต์จะตรงกับวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี รวม 3 วัน โดยในปี พ.ศ. 2551 นี้ จะตรงกับวันอาทิตย์ท่ี 13-วันอังคารที่ 15 เมษายน 2551
และโดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 (เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงจำนวนวันหยุดราชการ) ให้คงถือปฏิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2544 (เรือ่ ง วันหยุดชดเชยของทางราชการ) ต่อไป ซึง่ ได้กำหนดเป็นหลักการไว้วา่ กรณีวนั หยุดราชการ
ประจำปีตรงกับวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปีนั้นไปหยุดในวันทำการถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้
ไม่เกิน 1 วัน ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2551 นี้ จึงจะมีวันหยุดราชการประจำปีช่วงเทศกาลสงกรานต์ (รวมวันหยุดราชการประจำสัปดาห์)
รวมทัง้ หมด 4 วัน คือ วันเสาร์ท่ี 12-วันพุธที่ 16 เมษายน 2551
ทั้งนี้ กรณีวันหยุดของธนาคารพาณิชย์จะเป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
และกรณีรัฐวิสาหกิจจะเป็นไปตามกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติรับทราบ”
ในกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง) ไม่ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยตรง แต่มติคณะรัฐมนตรีมีผลใช้บังคับกับ
ส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น ดังนั้น ส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น ต้องนำมติคณะรัฐมนตรี
ไปพิจารณาเองว่าจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหรือไม่
อย่างไรก็ตาม มติคณะรัฐมนตรีบางเรื่องหน่วยงานที่ไม่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร ก็อาจพิจารณา
นำไปปฏิบัติด้วยโดยอนุโลม เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งควรจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อมิให้ประชาชนเกิดความสับสน
⌫⌫  ⌫   
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⌫  
กระบวนการ ลำดับ

วัน/เดือน/ปี

ขัน้ ตอนและกิจกรรม

26 ต.ค. 53

คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการเตรียมการจัดทำงบประมาณและ
การกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

1

การจัดทำงบประมาณ

การวางแผนงบประมาณ

การทบทวนงบประมาณ

2
ต.ค. 53
ม.ค. 54

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอืน่
- รายงานผลการปฏิบตั งิ านและผลการใช้จา่ ยงบประมาณปี 2553 ส่งสำนักงบประมาณ
- รายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จา่ ยงบประมาณ
(PART) ส่งสำนักงบประมาณ

3

ต.ค. - ธ.ค. 53

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอืน่ ร่วมกับสำนักงบประมาณ
- ทบทวน/ปรั บ ปรุ ง เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ ผลผลิ ต กิ จ กรรม และตั ว ชี ้ ว ั ด ผลสำเร็ จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- ปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
- จั ด ทำประมาณการรายจ่ า ยประจำขั ้ น ต่ ำ ที ่ จ ำเป็ น ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555
ที่สอดคล้องกับฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

4

ต.ค. - ธ.ค. 53

- สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ร ่ ว มกั น พิ จ ารณาและจั ด ทำข้ อ เสนอเป้ า หมาย/ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

14 ธ.ค. 53

คณะรั ฐ มนตรี พ ิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

.

ธ.ค. 53-ม.ค. 54 - กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยประชุมร่วมกันเพื่อ
ทบทวนประมาณการรายได้ แ ละพิ จ ารณากำหนดวงเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยและ
โครงสร้างงบประมาณ และประมาณการล่วงหน้า 3 ปี

5

25 ม.ค. 54

คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร้าง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และวงเงินรายจ่ายประจำขัน้ ต่ำทีจ่ ำเป็น และรายจ่าย
ตามข้อผูกพัน

6

15-18 ธ.ค. 53

รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดมอบนโยบายให้กระทรวง
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นจัดทำเป้าหมายและยุทธศาสตร์กระทรวง
ที ่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2555 ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

7

15 ธ.ค. 53- ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทำรายละเอียดวงเงินและคำขอ
1 ก.พ. 54 (49 วัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และบูรณาการงบประมาณ
ในมิ ต ิ พ ื ้ น ที ่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด /กลุ ่ ม จั ง หวั ด และประมาณการ
รายได้ประจำปี เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และส่งสำนักงบประมาณ

* คณะรัฐมนตรีมีมติ (วันที่ 26 ตุลาคม 2553) เห็นชอบแนวทางการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ
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กระบวนการ ลำดับ
8

การจัดทำงบประมาณ

9
10

ขัน้ ตอนและกิจกรรม

2 ก.พ.-26 มี.ค. 54 สำนั ก งบประมาณพิ จ ารณาและจั ด ทำรายละเอี ย ดงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี
(53 วัน)
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เพือ่ นำเสนอคณะรัฐมนตรี
29 มี.ค. 54

คณะรั ฐ มนตรี พ ิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบรายละเอี ย ดงบประมาณรายจ่ า ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พร้อมหลักเกณฑ์การปรับปรุงงบประมาณฯ

30 มี.ค.รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดมอบนโยบายให้กระทรวง
5 เม.ย. 54 (7 วัน) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีฯ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและส่งสำนักงบประมาณ

11

7-25 เม.ย. 54
(19 วัน)

สำนั ก งบประมาณพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ฯ
เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี

12

26 เม.ย. 54

คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ

13

การอนุมัติงบประมาณ

วัน/เดือน/ปี

27 เม.ย.-6 พ.ค. 54 สำนั ก งบประมาณจั ด พิ ม พ์ ร ่ า งพระราชบั ญ ญั ต ิ ง บประมาณรายจ่ า ยประจำปี ฯ
และเอกสารงบประมาณ

14

10 พ.ค. 54

คณะรั ฐ มนตรี พ ิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบร่ า งพระราชบั ญ ญั ต ิ ง บประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และนำเสนอสภาผูแ้ ทนราษฎร

15

25-26 พ.ค. 54

สภาผูแ้ ทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ในวาระที่ 1

16

17-18 ส.ค. 54

สภาผูแ้ ทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ในวาระที่ 2-3

17

5 ก.ย. 54

วุฒสิ ภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

18

9 ก.ย. 54

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวายเพือ่ ประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

หมายเหตุ : ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 168
“สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 105 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีส่งร่างพระราชบัญญัติฯ
ถึงสภาผูแ้ ทนราษฎร” (ถ้าคณะรัฐมนตรีสง่ สภาผูแ้ ทนราษฎรวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 จะครบ 105 วัน ในวันที่ 22 สิงหาคม 2554)
“วุฒสิ ภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน 20 วันนับแต่วนั ทีร่ า่ งพระราชบัญญัตนิ น้ั มาถึงวุฒสิ ภา”
(ถ้าสภาผูแ้ ทนราษฎรส่งวุฒสิ ภาวันที่ 22 สิงหาคม 2554 จะครบ 20 วัน ในวันที่ 10 กันยายน 2554)
ตุลาคม 2553
สำนักงบประมาณ

⌫⌫  ⌫   
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เรื่องสำคัญที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติ
เรื่อง

พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
กำหนดใหยุบเลิกสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ และเปลี่ยนเปนกรมสงเสริมวัฒนธรรม เพื่อทำหนาที่รับผิดชอบ
งานดานวัฒนธรรม
เลม 127 ตอนที่ 58 ก วันที่ 23 กันยายน 2553 หนา 1
เรื่อง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เพือ่ ใหสว นราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอืน่ ไดมงี บประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำหรับใชเปนหลัก
ในการจายเงินแผนดิน
เลม 127 ตอนที่ 60 ก วันที่ 28 กันยายน 2553 หนา 1

พระราชกฤษฎีกา
เรื่อง

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 502) พ.ศ. 2553
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป ใหแกสถาบันการเงินสำหรับเงินไดพึงประเมิน
มูลคาของฐานภาษี รายรับ หรือการกระทำตราสารที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการที่สถาบันการเงินควบเขากันหรือโอนกิจการใหแกกัน
ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 และยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกผูถือหุนของ
สถาบันการเงิน สำหรับผลประโยชนที่ไดจากการที่สถาบันการเงินควบเขากันหรือโอนกิจการใหแกกัน ทั้งนี้ เฉพาะการควบเขากันหรือ
โอนกิจการทีไ่ ดกระทำภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
เลม 127 ตอนที่ 58 ก วันที่ 23 กันยายน 2553 หนา 21
เรื่อง

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 503) พ.ศ. 2553
ยกเวนภาษีเงินไดใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่เขารวมงานออกราน งานนิทรรศการ งานแสดงสินคาทั้งในประเทศ
และต า งประเทศ สำหรั บ เงิ น ได เ ป น จำนวนร อ ยละหนึ่ ง ร อ ยของรายจ า ยที่ ไ ด จ า ยไปเป น ค า เช า พื้ น ที่ ค า ก อ สร า งสถานที่ จั ด แสดง
คาประกันภัย คาระวางหรือคาขนสงสินคาและอุปกรณที่ใชในการเขารวมงานออกราน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินคาดังกลาว
เลม 127 ตอนที่ 63 ก วันที่ 13 ตุลาคม 2553 หนา 10
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เรื่อง

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยรายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
(ฉบับที่ 504) พ.ศ. 2553
กำหนดข้อยกเว้นมิให้ใช้บังคับบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยรายจ่ายที่ไม่ให้ถือ
เป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ (ฉบับที่ 315) พ.ศ. 2540 กับค่าเช่าทรัพย์สินประเภทรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน
สิบคน ในการคำนวณกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์ เพื่อเป็นมาตรการในการบรรเทา
ภาระภาษีและกระตุ้นการลงทุนในธุรกิจซึ่งจะทำให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวสามารถนำค่าเช่าทรัพย์สินตามที่กำหนดไว้
มาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้
เล่ม 127 ตอนที่ 63 ก วันที่ 13 ตุลาคม 2553 หน้า 13
เรื่อง

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
(ฉบับที่ 505) พ.ศ. 2553
กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้ลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์
แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะ สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินดังกล่าวได้เพิ่มขึ้น และกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์ สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินดังกล่าวได้เต็มจำนวนมูลค่าทรัพย์สิน
เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการและกระตุ้นให้มีการลงทุนซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น
เล่ม 127 ตอนที่ 63 ก วันที่ 13 ตุลาคม 2553 หน้า 16

เรือ่ ง

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 506) พ.ศ. 2553

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้บริการธุรกิจการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาภายในประเทศให้แก่ลูกจ้าง สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่าย
ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อการอบรมสัมมนาดังกล่าว
เล่ม 127 ตอนที่ 63 ก วันที่ 13 ตุลาคม 2553 หน้า 20
เรื่อง

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมลู ค่าเพิม่ (ฉบับที่ 507) พ.ศ. 2553
ขยายเวลาการลดอั ต ราภาษี ม ู ล ค่ า เพิ ่ ม สำหรั บ การขายสิ น ค้ า การให้ บ ริ ก าร หรื อ การนำเข้ า ทุ ก กรณี จ ากร้ อ ยละสิ บ
เป็นร้อยละหกจุดสามออกไปอีกจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และลดอัตราเป็นร้อยละเก้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555
เป็นต้นไป
เล่ม 127 ตอนที่ 63 ก วันที่ 13 ตุลาคม 2553 หน้า 23

กฎกระทรวง
เรื่อง

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผปู้ ระกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553
ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งมีกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 เพือ่ ลดภาระของผูป้ ระกอบกิจการโรงงาน รักษาการจ้างงานและสร้างแรงจูงใจให้ภาคอุตสาหกรรม
รักษาการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
เล่ม 127 ตอนที่ 58 ก วันที่ 23 กันยายน 2553 หน้า 32
เรื่อง

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553
กำหนดหลักเกณฑ์การกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ซึ่งหากข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำการ
ดังกล่าวต่อข้าราชการด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหรือนอกสถานที่ราชการ โดยผู้ถูกกระทำมิได้ยินยอม
หรือทำให้ผู้ถูกกระทำเดือดร้อนรำคาญ ถือว่ามีความผิดทางวินัยตามมาตรา 83 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551
เล่ม 127 ตอนที่ 59 ก วันที่ 28 กันยายน 2553 หน้า 14
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1. หลักการสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มุง่ พัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลือ่ นให้
บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความสำคัญกับการสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ อย่างบูรณาการ และเป็นองค์รวม และยึดวิสัยทัศน์
ปี พ.ศ. 2570 เป็นเป้าหมาย
2. วิสยั ทัศน์ “สังคมอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภมู คิ มุ้ กันต่อการเปลีย่ นแปลง”
3. พันธกิจ
3.1 สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมคุณธรรมเพื่อให้คนกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ปลอดภั ย จากอาชญากรรม อุ บ ั ต ิ เ หตุ ยาเสพติ ด และอบายมุ ข คนในสั ง คมอยู ่ ร ่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ ส ุ ข มี ว ั ฒ นธรรมประชาธิ ป ไตย
และธรรมาภิบาล
3.2 พั ฒ นาฐานการผลิ ต และบริ ก ารให้ เ ข้ ม แข็ ง และมี เ สถี ย รภาพบนฐานความรู ้ แ ละความสร้ า งสรรค์ ข องคนไทย
ขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคน สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน รวมทั้งยารักษาโรคจากสมุนไพร
บนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งปรับโครงสร้างสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
3.3 สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งสามารถป้องกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้และทักษะ สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล
4. วัตถุประสงค์
4.1 พัฒนาให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข และสังคมมีธรรมาภิบาล
4.2 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมมีความพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงและอยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นสุข
4.3 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ สังคมและการเมืองมีความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. เป้าหมายหลัก
5.1 สังคมไทยมีความสงบสุขอย่างมีธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น
5.2 ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพที่ทั่วถึง
5.3 เพิ่มผลิตภาพการผลิตรวมและในแต่ละภาคการผลิต
5.4 โครงสร้างเศรษฐกิจมีความสมดุล เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้
5.5 ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
5.6 ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
* คณะรัฐมนตรีมีมติ (วันที่ 26 ตุลาคม 2553) รับทราบความก้าวหน้าการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
6.1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มุง่ สร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและทางสังคมให้ทกุ คนในสังคมไทย
สามารถจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง จัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได้ เน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือก
การใช้ชวี ติ ในสังคมและสร้างการมีสว่ นร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคณ
ุ ค่าและศักดิศ์ รี รวมทัง้ เสริมสร้างความสัมพันธ์
ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้นเป็นน้ำหนึง่ ใจเดียวกัน
6.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมคนไทยให้มีการเกิด
ที่มีคุณภาพ มีการกระจายที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาประเทศในอนาคต ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยมาขับเคลื่อนกระบวนการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
6.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า สร้างความมั่นคง
ในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร รวมทั้งปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความสมดุล
ด้านอาหารและพลังงาน
6.4 ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม เน้นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
พัฒนาภาคบริการ พัฒนากลุ่มสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนาภาคการค้าและการลงทุน พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎ ระเบียบต่าง ๆ ให้เอื้อประโยชน์ต่อ
การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม
6.5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค ที่เป็นการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน การขยายความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาตั้งแต่
ระดับชุมชนท้องถิ่น สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและวางแนวทางป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น พัฒนาฐานลงทุน สร้างความเป็นหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิ จ ในภู ม ิ ภ าคด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การเคลื ่ อ นย้ า ยแรงงาน และการส่ ง เสริ ม แรงงานไทยในต่ า งประเทศ
เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ที ่ ด ี ร ะหว่ า งประเทศเพื ่ อ การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ อย่ า งมี จ ริ ย ธรรมไม่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ สิ ่ ง แวดล้ อ ม
ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และเชื้อโรค รวมทั้งบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์การรักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล
6.6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิตและบริการเพื่อนำไปสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและ
โครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีความยืดหยุ่นและ
มีภูมิคุ้มกัน รวมทั้ง พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม
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สรุปผลการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรีที่สำคัญ

เรือ่ ง เครือ่ งมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม 2553 ลงมติวา่
1. เห็นชอบตามมติ ก.พ. ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ที่เห็นชอบเครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ของส่วนราชการและให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลอื่นนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ ทั้งนี้ การนำ
เครื่องมือวัดความโปร่งใสฯ ไปใช้ให้เป็นไปด้วยความสมัครใจของส่วนราชการ
2. มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการรับเรื่องนี้ไปประกอบการพิจารณาเพื่อจัดทำตัวชี้วัด
การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐและใช้เป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งกรณีนี้
จะทำให้มีจำนวนตัวชี้วัดเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นควรให้พิจารณาดำเนินการยกเลิกตัวชี้วัดเดิมที่ไม่จำเป็นตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
21 กันยายน 2553 (เรือ่ ง การประเมินความคุม้ ค่าการปฏิบตั ภิ ารกิจของภาครัฐ) ให้เป็นรูปธรรมต่อไปด้วย
ทีม่ า : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีส่ ดุ ที่ นร 0506/ว 189 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2553

เรือ่ ง การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมือ่ วันที่ 26 ตุลาคม 2553 ลงมติวา่
1. เห็นชอบแนวทางการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ
2. มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
จัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ร่วมกับสำนักงบประมาณและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ไปดำเนินการปรับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อนำมาเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป โดยเฉพาะในส่วนของการประมาณการรายได้และรายจ่ายให้ครอบคลุมถึง
ระยะเวลาสิ้นสุดการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดปัจจุบัน รวมถึงการประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555
ที่จำเป็นและการประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า 3 ปี เพื่อไม่ให้การบริหารราชการแผ่นดินต้องชะงักลงในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนผ่าน
ตามความเห็นของสำนักงาน ก.พ.ร. ทั้งนี้ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
(สามารถดูรายละเอียดปฏิทนิ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ทห่ี น้า 18)
ทีม่ า : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีส่ ดุ ที่ นร 0506/ว 190 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2553

เรือ่ ง ความก้าวหน้าการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ให้คณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมือ่ วันที่ 26 ตุลาคม 2553
(สามารถดูรายละเอียดร่างทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ทห่ี น้า 22)
ทีม่ า : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีส่ ดุ ที่ นร 0506/ว 194 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553
คัดเลือกและเรียบเรียงโดย จิตตา กิตติเสถียรนนท์
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ฉบับที่แล้วนวัตกรรมรอบโลกพาผู้อ่านไปพบกับอุปกรณ์ทำครัวสุดไฮเทคมาแล้ว มาในคราวนี้จะขอแนะนำอุปกรณ์สำหรับ
ครัวเรือนอีกเช่นเคย หลายคนคงคุ้นเคยกับการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ที่สวนหลังบ้านกันพอสมควร บางคนปลูกเพราะต้องการของที่สด
สะอาด มัน่ ใจได้วา่ ไม่มสี ารเคมีปนเปือ้ น บางคนปลูกเพราะจะได้ไม่ตอ้ งเสียเงินเพือ่ ซือ้ พืชผักเหล่านีต้ ามท้องตลาด ซึง่ ก็แล้วแต่วตั ถุประสงค์
ความจำเป็นของแต่ละบุคคล แต่สำหรับคนที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดมีเนียมหรือสถานที่
ที่มีพื้นที่จำกัด จะไม่สามารถปลูกผักสวนครัวเพื่อรับประทานเองได้ นอกจากนี้ ปัญหา
ภาวะโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบให้ภูมิอากาศเปลี่ยนไป
ทำให้การเพาะปลูกอาจมีความลำบากบ้างในบางพื้นที่ ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้
จึ ง ทำให้ ม ี ผ ู ้ ค ิ ด ค้ น อุ ป กรณ์ ช นิ ด ใหม่ ล ่ า สุ ด ซึ ่ ง น่ า จะถู ก ใจใครหลายคน นั ่ น ก็ ค ื อ
“เครื่องปลูกผัก” นั่นเอง หลายคนอาจกำลังสงสัยว่าเครื่องปลูกผักที่ว่านี้คืออะไร
เครื่องปลูกผักที่กล่าวถึงข้างต้น เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้การปลูกผักไม่จำเป็น
ต้องปลูกในพื้นดินอีกต่อไป แต่สามารถปลูกได้จากเครื่องดังกล่าว โดยเครื่องจะแบ่ง
ออกเป็นสองส่วน ส่วนแรก (บริเวณด้านบนของเครื่อง) ประกอบด้วยอุปกรณ์ส่องสว่าง
ตัวเร่งการเจริญเติบโต เป็นต้น ซึ่งจะทำหน้าที่ในการเพาะพันธุ์เมล็ดพืชให้เจริญเติบโต
จนกระทั่งให้ผลผลิตออกมา และส่วนที่สอง (บริเวณด้านล่างของเครื่อง) ซึ่งเป็นส่วนที่
รองรับผักที่โตเต็มที่แล้ว และรอให้ผู้ใช้เก็บไปประกอบอาหารตามที่ต้องการ
นับเป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันอย่างมาก
ที่สามารถพัฒนาให้การปลูกผักผลไม้ซึ่งแต่เดิมต้องปลูกในดินหรือ
ในแปลงพื ้ น ที ่ ท ี ่ ส ร้ า งขึ ้ น เพื ่ อ การเพาะปลู ก โดยเฉพาะ ให้ ส ามารถ
ปลูกได้ในเครื่องช่วยปลูก อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เทคโนโลยีจะช่วยให้
มนุ ษ ย์ เ รามี ค วามสะดวกสบายเพิ ่ ม มากขึ ้ น แต่ ก ารนำเทคโนโลยี
มาทดแทนกระบวนการทำงานของธรรมชาติ อาจจะส่งให้เกิดผลกระทบ
ในด้ า นต่ า ง ๆ ก็ เ ป็ น ได้ ซึ ่ ง คงต้ อ งติ ด ตามกั น ดู ว ่ า ผลตอบรั บ ของ
เครื่องปลูกผักนี้จะเป็นอย่างไร

ทีม่ า
http://www.tuvie.com/origin-is-the-ultimate-food-cultivator-for-the-future-mankind/
http://www.en-derin.com/technology/origin-is-the-ultimate-food-cultivator-for-the-future-mankind
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มุมความเห็น

End joy

 

ปัจจุบันคนทั่วโลกกำลังหลงใหลกับ social network หรือสังคมเครือข่าย บางคนอาจมองว่าเป็น
ของเล่นสนุก ๆ บนโลกอินเทอร์เน็ต แต่บางคนก็สามารถทำให้สังคมเครือข่ายเป็นเครื่องมือสำคัญใน
การดำเนินธุรกิจ หรืออาจใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารทางการเมืองก็มีให้เห็นกันอยู่
จากการพูดคุยและอ่านบทความที่โพสต์ในอินเทอร์เน็ต กล่าวถึงประโยชน์ของสังคมออนไลน์
พอจะสรุปได้ดังนี้
1. การแลกเปลี่ยนความรู้ การนำ social network มาใช้ในองค์กรจะช่วยให้บุคลากรในองค์กร
มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งเป็นการกระจายความรู้ยิ่งกว่าการเสวนาเสียอีก อีกทั้งช่วยให้ได้มีโอกาส
ศึกษาหาความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาฝีมือคุณเองได้ตลอดเวลา ซึ่งการเรียนรู้เทคนิค
พวกนี้จะเกิดขึ้นและเป็นไปอย่างรวดเร็ว
2. การประสานงานภายในองค์กร การนำ social network มาช่วยในการบริหารจะทำให้เกิด
การแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการประสานงานในองค์กรก็จะทำได้ง่ายขึ้น ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเหตุผลที่เราสามารถจัดการควบคุม ดูแล และกำหนด
รูปแบบต่าง ๆ ได้เอง ทำให้เราสื่อสารได้ในวงกว้างและสามารถทำได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการส่งรูปภาพ
การส่งข้อความ และการส่งคลิปวิดีโอ ซึ่งจะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
มากขึ้น
4. การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีภายในองค์กร การติดต่อสือ่ สารผ่าน social network ไม่จำเป็น
จะต้องเป็นเรื่องงานเท่านั้น อาจเป็นเรื่องส่วนตัว โดยการทักทาย หรือเรื่องอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้ได้ใจคนในองค์กร
ไปทีละเล็กทีละน้อย ในที่สุดจะช่วยให้การทำงานและการประสานงานง่ายขึ้นมากเลยทีเดียว และที่สำคัญ
ก็ยังได้รู้ว่า คนในองค์กรคิดอะไรและกำลังทำอะไร ซึ่งจะทำให้เข้าใจคนในองค์กรมากขึ้นกว่าเดิม
จากประโยชน์ ข ้ า งต้ น ประกอบกั บ ความสามารถในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
และยังเป็นเครื่องมือในการผ่อนคลายความเครียดได้ด้วย แต่หลายคนก็มองข้ามโทษภัยที่แฝงมาพร้อม ๆ
กับประโยชน์ของ social network โทษภัยที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ ทำให้หมกมุ่นอยู่กับความเคลื่อนไหวของ
social network ที่สำคัญไม่ได้มีแต่วัยเด็กเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ทุกเพศทุกวัยต่างก็หลงใหล social network
ด้วยกันทัง้ นัน้ หากอยูใ่ นวัยเรียนก็จะทำให้เสียการเรียน ผลการเรียนลดลง อยูใ่ นวัยทำงานก็จะทำให้เสียการงาน
ประสิทธิภาพของผลงานลดลง หากทุกเพศทุกวัยต่างก็หลงใหลและเพลิดเพลินไปกับประโยชน์ของ social
network แล้วยังมองข้ามโทษภัยทีแ่ ฝงมา ใครจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบหากปัญหาเล็ก ๆ ในวันนี้ ถูกสะสมจนกลาย
เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมในวันข้างหน้า
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ไปไหนไปกัน

กันย์นี

ไปไหนไปกัน ฉบับเดือนพฤศจิกายนนี้ ขอเชิญชวนไปสัมผัส
ความหนาวและความงดงามของสุดยอดน้ำตกแห่งเมืองสามหมอก
และทุง่ บัวตอง ณ อุทยานแห่งชาตินำ้ ตกแม่สรุ นิ ทร์ อำเภอขุนยวมและ
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน
มีภูเขาหินและหน้าผาน้อยใหญ่สูงชันในลักษณะแตกต่างกัน และเป็น
ต้นน้ำลำธารต่าง ๆ หลายสาย ซึ่งลำธารเหล่านี้ไหลลงสู่แม่น้ำปาย
อุทยานแห่งชาตินำ้ ตกแม่สรุ นิ ทร์ ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 889 กิโลเมตร สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ น้ำตก
แม่สรุ นิ ทร์ น้ำตกผาปอง แม่นำ้ ปาย หนองเขียว ถ้ำสะหรอย ถ้ำน้ำฮูห้ ายใจ
และทุ ่ ง บั ว ตองบนดอยแม่ อ ู ค อ รวมทั ้ ง พื ช พรรณและมวลดอกไม้
นานาชนิด เช่น ฟ้ามุ่ย พวงมาลัย หางกระรอก ช้างกระ เอื้องคำ
ของฝากของที่ระลึกที่น่าสนใจ ได้แก่ น้ำผึ้งป่า ใบชา หมวกชาวไต
และถั่วแป๊ะหล่อ ซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของทุกปี
จะเป็ น ช่ ว งที ่ เ หมาะสำหรั บ การไปเยี ่ ย มเยื อ นอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
น้ำตกแม่สุรินทร์มากที่สุด

ที่มา : www.dnp.go.th
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กิเลสเกิดเพราะความเกีย่ วข้อง
แสงส่องปัญญา

พระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ ดังนีว้ า่
กิเลสเกิดเพราะความเกีย่ วข้อง
บุคคลย่อมตัดเสียได้เพราะความไม่เกีย่ วข้อง
แม้บคุ คลผูม้ คี วามเป็นอยูด่ ี
แต่อาศัยบุคคลผูเ้ กียจคร้านย่อมจมลงในสมุทร คือ สงสาร
เปรียบเหมือนบุคคลขึน้ สูแ่ พไม้นอ้ ย ๆ พึงจมลงในมหรรณพ ฉะนัน้
เพราะเหตุนน้ั บุคคลพึงเว้นบุคคลผูเ้ กียจคร้าน
มีความเพียรอันเลวนัน้ เสีย
พึงอยูร่ ว่ มกับพระอริยเจ้าทัง้ หลาย ผูส้ งัดแล้ว
ผูม้ ใี จเด็ดเดีย่ ว ผูม้ ปี กติเพ่ง
ผูป้ รารภความเพียรเป็นนิตย์ ผูเ้ ป็นบัณฑิต

ความสัง่ สมบุญ ทำให้เกิดสุข
บุคคลพึงรีบขวนขวายในความดี พึงห้ามจิตเสียจากบาป
เพราะว่าเมือ่ บุคคลทำความดีชา้ อยู่ ใจจะยินดีในบาป.
ถ้าบุรษุ พึงทำบาปไซร้ ไม่ควรทำบาปนัน้ บ่อย ๆ
ไม่ควรทำความพอใจในบาปนัน้
เพราะว่าความสัง่ สม เป็นเหตุให้เกิดทุกข์.
ถ้าบุรษุ พึงทำบุญไซร้ พึงทำบุญนัน้ บ่อย ๆ
พึงทำความพอใจในบุญนัน้
เพราะว่าความสัง่ สมบุญ ทำให้เกิดสุข
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