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ส�รเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ภายใต้วิสัยทัศน์ “สำานักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานการทำางานที่เป็นเลิศในการสนับสนุนการบริหาร

ราชการแผ่นดิน และการประสานการขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรี” 

และพนัธกจิ “ปฏบิตัริาชการสนองงานของคณะรัฐมนตรี และประสานราชการ

กับรฐัสภา ส่วนราชการในพระองค์ ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานอืน่

ของรัฐ รวมทั้งการบริการประชาชนโดยมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย 

และสอดคล้องกับสภาวการณ์ตามหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่”ี สำานกั

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มุ่งปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติราชการให้สามารถ

ตอบสนองกบัการทำางานของรฐับาลบนพืน้ฐานหลกัการทีถ่กูต้องตามกฎหมาย

และธรรมเนียมปฏิบัติ

นอกจากภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรีแล้ว สำานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรียังมีภารกิจในการประสานราชการกับรัฐสภา ส่วนราชการ 

ในพระองค์ กระทรวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งบริการประชาชน 

ซึ่งสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พัฒนาระบบการทำางานให้สอดคล้อง 

กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยยึดหลักการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาล ซึ่งการปฏิบัติภารกิจของสำานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา ได้ดำาเนินการสำาเร็จ

ลุล่วงไปได้เพราะความมุ่งม่ันทุ่มเทและเสียสละของบุคลากรสำานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีทุกคน และเหนืออื่นใดคือ การได้รับความร่วมมือสนับสนุน 

จากส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ทำาให้การทำางานและการประสานงาน

เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย และราบรื่น

               (นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ)   
                          เลขาธิการคณะรัฐมนตรีี
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ข้อมูลภ�พรวมของสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

ส่วนที่ 1 
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เลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

ทำ�เนียบผู้บริห�ร

นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ
(Mr. Surachai Phuprasert)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553)

Secretary-General to the Cabinet

นายอำาพน กิตติอำาพน
(Mr. Ampon Kittiampon)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553)

Secretary-General to the Cabinet
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1. นายวิชัย  วิทวัสการเวช 
 (Mr. Vichai Vithavaskarnvej)
 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 Deputy Secretary-General
 to the Cabinet

2. นายโกศล วิชิตธนาฤกษ์
 (Mr. Kosol Vichitthanarurk)
 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 Deputy Secretary-General 
 to the Cabinet

1. นายศิริ เลิศธรรมเทวี 
 (Mr. Siri Lertthammatavee)
 ที่ปรึกษาประจำาสำานักเลขาธิการ
 คณะรัฐมนตรี
 Advisor of the Secretariat
 of the Cabinet

รองเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

ที่ปรึกษ�ประจำ�สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

3. นายธวัชชัย สวัสดิ์สาลี 
 (Mr. Dhavajjai Svasti-salee)
 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 Deputy Secretary-General 
 to the Cabinet

2. นายสมชาย พฤฒิกัลป์ 
 (Mr. Somchai Brudthikan)
 ที่ปรึกษาประจำาสำานักเลขาธิการ
 คณะรัฐมนตรี
 Advisor of the Secretariat 
 of the Cabinet

1

1

3
4

2

2

4. นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์ 
 (Ms. Sibpun Wanawisut)
 รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 Deputy Secretary-General
 to the Cabinet
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1. นายสุพศิน  สุเมธิวิทย์
 (Mr. Supasin Sumaytivit)
 ผู้อำานวยการสำานักบริหารกลาง
 Director of Bureau of 
 General Administration

4. นายภาวดล  อยู่สุภาพ
 (Mr. Pavadol Yusuparp)
 ผู้อำานวยการกลุ่มงานสารบรรณ
 Director of Correspondence Group 

2. นางสาววรรณา  ศรีนนท ์
 (Ms. Wanna Srinon)
 ผู้อำานวยการกลุ่มช่วยอำานวยการ
 Director of Administrative 
 Support Group

5. ร้อยตำารวจเอกหญิง สุริยา  ปานโด๊ะ
 (Police Captain Suriya Pandoh)
 ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
 Director of Personnel Administration

3. นายพงศ์ปณต  นิศกุลรัตน ์
 (Mr. Phongpranot Nisakulrat)
 ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 Director of General  
 Administration Group

7. นางสาวสุมาลี  วันดี
 (Ms. Sumalee Wandee)
 ผู้อำานวยการกลุ่มงานคลังและพัสดุ
 Director of Fiscal and Supply Group

สำ�นักบริห�รกล�ง

6. นางอรุณรัศมิ์  บัวชุมสุข
 (Mrs. Aroonras Buachoomsuk)
 ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 Director of Royal Decorations
 Supply Administration Group

4 6

1 2 3

5
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1. นายสมโภชน์  ราชแพทยาคม
 (Mr. Sompoch Rajbhat-yakom)
 ผู้อำานวยการกองการประชุม
 คณะรัฐมนตรี
 Director of Division of Cabinet
 Meeting Logistics

2. นางจุฑารัตน์  วรรณโอทอง
 (Mrs. Chutarat Wanaothong)
 ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารวาระ
 การประชุมคณะรัฐมนตรี
 Director of Cabinet
 Agendas Group

กองก�รประชุมคณะรัฐมนตรี

3. นายธนภัทร  ตันแขมรัตน์
 (Mr. Tanapat Tankhamrat) 
 ผู้อำานวยการกลุ่มอำานวยการ
 และสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
 Director of Cabinet
 Meeting Minute Group

สำ�นักนิติธรรม

4. นางศิริมา  ศิรินภากุล
 (Mrs. Sirima Sirinaphakul) 
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 Director of General
 Administration Section

1
3 4

4

1. นายอำานาจ  พัวเวส
 (Mr. Amnat Puaves)
 ผู้อำานวยการสำานักนิติธรรม
 Director of Bureau of  
 Legal Affairs

2. นางสาวชนิตา  อึ๊งผาสุข
 (Ms. Chanita Qungpasuk)
 ผู้อำานวยการกลุ่มกฎหมายความมั่นคง
 Director of Security Law Group
 

3. นางพิมพ์ผกา  พฤกษะศรี
 (Mrs. Pimpaka Pruksasri) 
 ผู้อำานวยการกลุ่มกฎหมายเศรษฐกิจ
 Director of Economic Law Group

4. นางสุชาดา  แจ่มผล
 (Mrs. Suchada Jampole) 
 ผู้อำานวยการกลุ่มกฎหมายสังคม
 Director of Social Law Group

1

2 3

2



รายงานประจำาปี 2553  สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี 17

75

สำ�นักนิติธรรม

สำ�นักบริห�รง�นส�รสนเทศ

7. นางบุญณิกา  วงศ์วานิช
 (Mrs. Boonnika Wongwanich)
 ผู้อำานวยการกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
 Director of Royal Gazette Group

8. นายสิริทัศน์  อาภะระโณ
 (Mr. Siritat Arpharano)
 ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 Director of General 
 Administration Group

6. นายจารุพัฒน์  คุ้มรุ่งเรือง
 (Mr. Jarupart Khumrungruang)
  ผู้อำานวยการกลุ่มกฎหมาย  
 ทรัพยากรธรรมชาติและคมนาคม
 Director of Natural Resource
 and Communication’s Laws Group

5. นายสิงห์  สัมมาชีพ
 (Mr. Singha Summachep)
 ผู้อำานวยการกลุ่มนิติบัญญัติ
 และองค์กรอิสระ
 Director of Legislation and 
 Independent Organisation Group

6 8

1. นางสมสมร  มังคลพันธุ์
 (Mrs. Somsmorn Mangklapan)
 ผู้อำานวยการสำานักบริหารงานสารสนเทศ
 Director of Bureau of Information
 Administration 

4. นางสาวสุภาพร  กิตติเดโช
 (Ms. Supaporn Kittidecho)
 ผู้อำานวยการกลุ่มประมวลผลข้อมูล
 และมติคณะรัฐมนตรี
 Director of cabinet Resolution 
 Compilation Group

2. นางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ
 (Ms. Onfa Vejjajiva)
 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ
 Information Technology Expert

5. นางสาววันทนี เฉลิมชัย
 (Ms. Wantanee Chalumchai)
 ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 Director of General 
 Administration Group

3. นางสาวพัชรา  สวาทะสุข
 (Ms. Patchara Sawatasuk)
 ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Director of Information 
 Technology System Group

1 2 3 4 5
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1. นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส
 (Mr. Teerapong Wongsiwawilas)
 ผู้อำานวยการสำานักพัฒนายุทธศาสตร์
 และติดตามนโยบายพิเศษ
 Director of Bureau of Strategic
 Development and Special Policy  
 Monitoring

4. นางสาวกรุณา  จุฑานนท์
 (Ms. Karuna Juthanont)
 ผู้อำานวยการกลุ่มงานสังคม
 Director of Social Group

2. นางณัฐญา  พัฒนะพันธุ์
 (Mrs. Nuttaya Pattanapan)
 ผู้อำานวยการกลุ่มงานบริหารราชการ
 Director of Public 
 Administration Group

5. นางดารารัตน์  อินทโสภา
 (Mrs. Dararath Intasopa)
  ผู้อำานวยการกลุ่มงานความมั่นคง
 Director of Security Group

สำ�นักพัฒน�ยุทธศ�สตร์และติดต�มนโยบ�ยพิเศษ

3. นางวรางกูร  สรรพนรเศรษฐ ์
 (Mrs. Varangoon  Sanpanorasate)
 ผู้อำานวยการกลุ่มงานเศรษฐกิจ
 Director of Economic Group

6. นางอัชรา  รัชตะวรรณ
 (Mrs. Ouchara Ratchatawan)
 ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 Director of General 
 Administration Group

1

5

2

6

3

4
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1. นายสุชาติ  วิภาสธวัช
 (Mr. Suchart Vipasthawach)
 ผู้อำานวยการสำานักวิเคราะห์เรื่องเสนอ
 คณะรัฐมนตรี
 Director of Bureau of Cabinet 
 Submission Analysis

4. นายอธินพ  ปัญจภักดี
 (Mr. Atinop Phanchapakdee)
 ผู้อำานวยการกลุ่มงานสังคม
 Director of Social Affairs Group

7. นางนวลสวาท  โฆศิรินนท์
 (Mrs. Nualsawat Kosirinond)
 ผู้อำานวยการกลุ่มงานความมั่นคง
 Director of Security Group

2. นายปัญญาพล  ศรีแสงแก้ว
 (Mr. Panyapon Srisangkaew)
 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการประชุม   
 (และรักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการ
 กลุ่มงานจัดทำามติคณะรัฐมนตรีและ
 ตอบข้อหารือ)
 Expert in Cabinet Meeting System Development

5. นางภิรมย์  ธรรมศิริ
 (Mrs. Pirom Thummasiri)
 ผู้อำานวยการกลุ่มงานการบริหาร
 Director of Public 
 Administration Group

3. นายพรพรหม  เกษมสุวรรณ 
 (Mr. Pornprom Kasemsuwan)
 ผู้อำานวยการกลุ่มงานเศรษฐกิจ
 Director of Economic 
 Affairs Group

6. นางวรรณวิมล  สินุธก
 (Mrs. Wanvimol Sinuthok)
 ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานภาครัฐ
 Director of Public Sectur 
 Development Group

สำ�นักวิเคร�ะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

1

5

2

6 7

3

4
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1. นางสาววันนภิศ  จารุสมบัติ
 (Ms. Wannapid Jarusombat)
 ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมและ
 ประสานงานคณะรัฐมนตรี
 Director of Bureau of 
 Cabinet Affairs

2. นางสาววัลภา  สุขผล
 (Ms. Wanlapa Sukphol)
 ผู้อำานวยการกลุ่มที่ 1
 Director of Group 1

สำ�นักส่งเสริมและประส�นง�นคณะรัฐมนตรี

3. นางสาวสุภาวดี  เลิศสถิตย์
 (Ms. Supawadee Lertsatit) 
 ผู้อำานวยการกลุ่มที่ 2
 Director of Group 2

4. นางสาววัชรี  สิงหราช
 (Ms. Vacharee Singharach) 
 ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 Director of General 
 Administration Group

1 2 3 4

สำ�นักอ�ลักษณ์และเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์

1. นางสมศรี  นาคจำารัสศรี
 (Mrs. Somsri Nakchamrassri)
 ผู้อำานวยการสำานักอาลักษณ์และ
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 Director of Bureau of Royal Scribe 
 and Royal Decorations

2. นายภูมินทร  ปลั่งสมบัติ
 (Mr. Phumintra Plungsombut)
 ผู้อำานวยการกลุ่มงานอาลักษณ์
 Director of Royal Scribe Group

1 2
3

3. นายชัยพร  พงษ์จินดากร
 (Mr. Chaiyaphorn Phongchindakorn) 
 ผู้อำานวยการกลุ่มงานสถาปนาและแต่งตั้ง   
 Director of Investiture and Appointment Group
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4

กลุ่มพัฒน�ระบบบริห�ร         กลุ่มตรวจสอบภ�ยใน

1. นางสาวยุภา  ทองถม
 (Ms. Yupa Thongtom)
 ผู้อำานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
 Director of Internal Audit Group

1. นางสาวกัญชลี  จำานงค์วงศ์
 (Ms. Kanchalee Jumnongwong)
  ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 Director of Administration 
 Development Group

1 1

สำ�นักอ�ลักษณ์และเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์

5 65

5. นายธวพงศ์  อ่อนนุช
 (Mr. Thavapong Onnuch)
  ผู้อำานวยการกลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 Director of Royal Decoration Group

4. นางกรรณิกา  งามท้วม
 (Mrs. Kannika Ngamtuome)
 ผู้อำานวยการกลุ่มงานลิขิต
 Director of Calligraphy Group

6. นายสถาพร  ทรงพร
 (Mr. Sathaporn Songporn)
 ผู้อำานวยการกลุ่มงานฐานันดร
 Director of Register of Precedence Group
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สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีมีม�ตรฐ�น

ก�รทำ�ง�นที่เป็นเลิศในก�รสนับสนุน

ก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินและก�รประส�น

ก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยของคณะรัฐมนตรี

วิสัยทัศน์
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Enhancing proactive roles of the 
organization

The Secretariat of the Cabinet

Vision
The Secretariat of the Cabinet has excellent working 
standard to support public administration and 
coordination to drive Cabinet policy implementation

Mission
Responsible for Cabinet affairs and coordinating with the Parliament, royal agencies, government agencies, state 
enterprises, and other government agencies,  including, providing services to general public with modern management 
system and in line with good governance criteria 

Developing the supporting system 
of the Cabinet’s public adminis-
tration for legality and efficiency

Developing the efficiency of 
coordination and implementation 

of the Cabinet policies

Strategy 1 Strategy 2 Strategy 3

The provision of services to 
government agencies and the 

general public is efficient

Developing  working standards 
and the organization in accordance 
with the good governance criteria.

Developing the personnel 
towards excellence

1.1 SOC has the system to screen Cabinet  

 submissions for legality.

1.2 The Cabinet’s decision – making   

 process is efficient and in accordance  

 with the good governance criteria.

Tactics

1.1.1   Setting the screening system to check      

  Cabinet submissions for legality

1.2.1   Developing the Cabinet’s 

  decision- making process

1.2.2   Developing the quality of  information

  for the Cabinet’s decision-making.

2.1    The coordination of the Cabinet affairs, 

 the royal affairs and with the Parlia   

 ment is more efficient and effective.

2.2    SOC is able to use monitoring and   

 reporting mechanism to drive Cabinet

  policies efficiently.

3.1    SOC is able to provide information,  

 facts and  proposals on issues to support 

 public administration of the Cabinet.

3.2    SOC is the center in government    

 agencies’ legislation development.

4.1 Government agencies and the    

 general public are satisfied with   

 SOC’s services.

5.1    SOC creates and develops working   

 standards

5.2    SOC develops the organization in   

      accordance with the good 

 governance criteria

6.1 Personel are continuously developed  

 in knowledge and ability. 

6.2 SOC personel operate in appropriate  

 working environment.

Strategy 4 Strategy 5 Strategy 6

Tactics

2.1.1  Developing the system of coordination

  between SOC and government    

 agencies, royal affairs agencies and 

 the Parliament 

2.2.1  Developing the system to monitor  

 and report the operation outcome to   

 the Cabinet

Tactics

3.1.1  Developing the mechanism in the   

     provision of information, facts and 

 proposals on issues to support cabinet  

 public administration

3.2.1  Playing host to government agencies’

  legislation development

Tactics

4.1.1 Developing service providing system 

 in accordance with the missions

Tactics

5.1.1  Creating and developing working   

 standards

5.2.1  Developing the organization in      

 accordance with the good  

 governance criteria

Tactics

6.1.1  Promoting personel to continuously   

      develop their potentials and knowledge

6.2.1  Developing the working environment 

TargetTargetTargetTarget Target Target
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ยุทธศ�สตร์ที่ 3

ก�รเสริมสร้�งบทบ�ทเชิงรุกขององค์กร

ยุทธศ�สตร์ที่ 2

วิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศ�สตร์สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

วิสัยทัศน์
สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีมีม�ตรฐ�นก�รทำ�ง�นที่เป็นเลิศ
ในก�รสนับสนุนก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินและก�รประส�น 
ก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยของคณะรัฐมนตรี

พันธกิจ
ปฏิบัติร�ชก�รสนองง�นของคณะรัฐมนตรีและประส�นร�ชก�รกับรัฐสภ� ส่วนร�ชก�รในพระองค์ ส่วนร�ชก�ร รัฐวิส�หกิจ และหน่วยง�นอื่นของรัฐ  
รวมทั้งก�รบริก�รประช�ชน โดยมีระบบก�รบริห�รจัดก�รที่ทันสมัยและสอดคล้องกับภ�วก�รณ์ต�มหลักก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี

ก�รพฒัน�ระบบก�รสนับสนุนก�รบรหิ�ร 
ร�ชก�รแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีให้

ถูกต้องต�มกฎหม�ยและมีประสิทธิภ�พ

ก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รประส�นง�น
และก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยของ

คณะรัฐมนตรี

ยุทธศ�สตร์ที่ 1 ยุทธศ�สตร์ที่ 4 ยุทธศ�สตร์ที่ 5 ยุทธศ�สตร์ที่ 6

ก�รให้บริก�รส่วนร�ชก�รและประช�ชน
อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นและ
พัฒน�องค์กรให้สอดคล้องกับ 

หลักก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี

ก�รพัฒน�บุคล�กรสู่คว�มเป็นเลิศ

เป้�ประสงค์

1.1 สลค. มีระบบกลั่นกรองและตรวจสอบ 

 เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ถูกต้อง 

 ตามกฎหมาย

1.2 กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตร ี

 มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการ

 บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์

1.1.1 จัดระบบกลั่นกรองและตรวจสอบ

 เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ถูกต้อง

 ตามกฎหมาย

1.2.1 พัฒนากระบวนการตัดสินใจของ

 คณะรัฐมนตรี

1.2.2 พัฒนาคุณภาพข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  

 ของคณะรัฐมนตรี

เป้�ประสงค์

2.1 การประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี   

  ราชการในพระองค์ และรัฐสภามี

 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

2.2 สลค. สามารถใช้กลไกการติดตามและ

 รายงานผลในการขับเคลื่อนนโยบายของ  

 คณะรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

2.1.1  พัฒนาระบบการประสานงานระหว่าง   

 สลค. กับส่วนราชการ ส่วนราชการ

 ในพระองค์และรัฐสภา 

2.2.1 พัฒนาระบบติดตามและรายงานผล 

 การดำาเนินการต่อคณะรัฐมนตรี

เป้�ประสงค์

3.1 สลค. สามารถให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง

 ข้อเสนอแนะในประเด็นที่มีผลต่อการ

 บริหารราชการให้แก่คณะรัฐมนตรีได้

3.2 สลค. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา

 กฎหมายของส่วนราชการ

กลยุทธ์

3.1.1 พัฒนากลไกการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง

 ข้อเสนอแนะในประเด็นที่มีผลต่อการ

 บริหารราชการ

3.2.1 เป็นเจ้าภาพในการพัฒนากฎหมายของ

 ส่วนราชการ

เป้�ประสงค์

4.1 ส่วนราชการและประชาชนมีความ

 พึงพอใจในการบริการของ สลค.

กลยุทธ์

4.1.1 พัฒนาระบบการให้บริการที่เป็นภารกิจ

เป้�ประสงค์

5.1 สลค. มีการสร้างและพัฒนามาตรฐาน

 การปฏิบัติงาน

5.2 สลค. มีการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง

 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์

5.1.1 สร้างและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

5.2.1 พัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารกิจการ  

 บ้านเมืองที่ดี

เป้�ประสงค์

6.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และ

 ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

6.2 บุคลากร สลค. ปฏิบัติงานใน 

 สภาพแวดล้อมการทำางานที่เหมาะสม

กลยุทธ์

6.1.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาสมรรถนะ

 และความรู้อย่างต่อเนื่อง

6.2.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน
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Structure of the Office of the Prime Minister

Office of the Prime minister

The Secretariat of the Cabinet

National Intelligence Agency

Bureau of the Budget

Office of the National Security Council

Office of the Council of State

Office of the Civil Service Commission

Office of the National Economic and 

Social Development Board

Office of Public Sector Development 

Commission

The Secretariat of the Prime Minister Office of the Permanent Secretary

MCOT Public Company Limited

The Thailand Research Fund

The Public Relation            

Department

Office of the Consumer      

Protection

Goverment Agency under direct command of the Prime Minister

Goverment Agency under Office of the Prime Minister

State Enterprise

Independent Agency
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ก�รแบ่งส่วนร�ชก�รสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

สำ�นักข่�วกรองแห่งช�ติ

สำ�นักงบประม�ณ

สำ�นักง�นสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งช�ติ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร

สำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

บริษัท อสมท จำ�กัด (มห�ชน)

สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย

กรมประช�สัมพันธ์

สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
คุ้มครองผู้บริโภค

ส่วนร�ชก�รที่อยู่ในบังคับบัญช�ขึ้นตรงต่อน�ยกรัฐมนตรี

ส่วนร�ชก�รในสังกัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

รัฐวิส�หกิจ

หน่วยง�นอิสระ

The Public Relation            

Department
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*  Service Delivery Unit: SDU

Structure of the Secretariat of the Cabinet

Secretary-General to
the Cabinet

Office ot The Secretary-

General to the Cabinet
           Deputy Secretary - General to the Cabinet

Advisor of the Secretariat of the Cabinet

Strategic Development and Mangaement 
System Expertise

Administration Development Group

Internal Audit Group

The Bureau of Strategic Development
and Special Policy Monitoring

The Bureau of Cabinet Submission
Analysis

The Bureau of Cabinet Affairs

The Bureau of Royal Scribe and     
Royal Decorations

The Bureau of Information 
Administration

The Cabinet and Royal Gazette Publishing House*

The Bureau of Legal 
Affairs

Division of Cabinet 
Meeting Logistic

Bureau of General 
Administration
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โครงสร้�งสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

*  เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

เลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

รองเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีี

ที่ปรึกษ�ประจำ�สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีีี

ผู้เชี่ยวช�ญด้�นพัฒน�ยุทธศ�สตร์
และระบบก�รบริห�ร

กลุ่มพัฒน�ระบบบริห�ร

กลุ่มตรวจสอบภ�ยใน

สำ�นักพัฒน�ยุทธศ�สตร์และติดต�ม
นโยบ�ยพิเศษ

สำ�นักวิเคร�ะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

สำ�นักส่งเสริมและประส�นง�นคณะรัฐมนตรี

สำ�นักอ�ลักษณ์และเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์สำ�นักบริห�รง�นส�รสนเทศ

สำ�นักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและร�ชกิจจ�นุเบกษ�*

สำ�นักนิติธรรม

กองก�รประชุมคณะรัฐมนตรี

สำ�นักบริห�รกล�ง
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Duties
  1. Proceeding cabinet affairs

  2. Coordinating with the Secretariat of the House 

of Representative and the Secretariat of the Senate, on 

behalf of the Cabinet, to propose draft laws and other 

issues that require approval of the House of Representative 

and the Senate, as well as submitting issue of the House 

of Representative and the Senate to the Cabinet

  3. Coordinating with royal agencies for the Prime 

Minister and the Cabinet on functions which require the 

Royal Approval by laws, tradition and practice

  4. Coordination with government agencies in order 

to facilitate and ensure smooth public administration of 

the Cabinet

Duties of the Secretariat of the Cabinet1

1 The Ministerial Regulation on the organization of the Secretariat of the Cabinet 2006
2 No. 1-8 are responsibility in accordance with the Ministerial Regulation on the organization of the Secretariat of the Cabinet 2006

  5. Providing information service to the general 

public

  6. Performing other activities which required by laws 

or assigned by the Prime minister and the Cabinet

Power2

1. Bureau of General Administration  
  •  Systemizing and developing document delivery 

    process in order to control, coordinate and 

     follow-up Cabinet submission procedure

  •  Administering office supplies, building and 

    vehicles, including supplies of Royal Decorations
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ภารกิจ
  1. ดำาเนินการเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี

  2. ประสานราชการกับสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎรและสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เกี่ยวกับการดำาเนินการ

เสนอและพิจารณาร่างกฎหมาย และเรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้

ขอรับความยินยอมหรือความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร

วุฒิสภา และรัฐสภา ตลอดจนเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 

และรัฐสภา เสนอมายังคณะรัฐมนตรี

  3. ประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับ

ภารกิจของนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีที่จะต้องขอ

พระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี

  4. ประสานราชการกบักระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงาน 

อืน่ๆ ของรฐั เพือ่ให้การบรหิารราชการแผ่นดนิของคณะรฐัมนตรี

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภ�รกิจและอำ�น�จหน้�ที่ของสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี1

1 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2549
2 ลำาดับที่ 1-8 เป็นอำานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2549

  5. บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

เกี่ยวกับงานในอำานาจหน้าที่แก่ประชาชน

  6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนดให้เป็นหน้าที่

ของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือตามที่นายกรัฐมนตร ี

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

อำานาจหน้าที่2

1. สำานักบริหารกลาง 
  • จัดวางระเบียบและพัฒนางานสารบรรณเพื่อควบคุม  

    ประสานงานและติดตามกระบวนการนำาเสนอเรื่องต่อ 

   คณะรัฐมนตรี และการนำาเรื่องเสนอนายกรัฐมนตร ี

   หรือรองนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ

  • ดำาเนนิการเกีย่วกบัการพสัดุ อาคารสถานท่ี ยานพาหนะ  

   และงานบริหารพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์
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  • Providing meeting rooms and facilities for the 

   Cabinet meeting as well as other committee 

    meetings in the Secretariat of the Cabinet

  • Conducting secretarial services and public 

    relation services of the Secretariat of the Cabinet

  • Managing working procedure, human resource,  

   including welfare system 

  • Responsible for financing, accounting and  

   bugeting management 

  • Responsible for Cabinet’s archive, documents 

    preservation, management of museum and library 

   of the Cabinet

  • Administering general affairs of The Secretariat 

    of the Cabinet which has not been assigned to 

   particular bureau or division

  • Coordinating and supporting other concerning 

    agencies as assigned

2. Division of Cabinet Meeting Logistic  
  • Organizing meetings for the Cabinet and the 

    Cabinet Committees as assigned, including to 

   facilitate the meetings

  • Collecting and compiling data relating to 

    meetings of the Cabinet and Cabinet Commit 

   -tees and preparing the Cabinet minute

  • Setting up standard, system, format and working 

    procedure in concerning with meetings of the 

    Cabinet and Cabinet Committees

  • Coordinating with Bureau of Legal Affairs, Bureau 

    of Cabinet Submission Analysis and other agen- 

   cies, concerning with the meetings of Cabinet 

   and Cabinet Committees

  • Coordinating and supporting other concerning 

    agencies as assigned

3. The Bureau of Legal Affairs 
  • Studying and analyzing data to provide opinion 

   on draft legislations and other legal issues  

   submittedto the Cabinet, in order to support  

   decision-making of the Cabinet and the Prime 

   Minister; notifying Office of the Prime Minister’s 

    orders and the Cabinet submissions, relating to 

    those legal issues, to concerning government 

   agencies, as well as publishing and proofreading 

   legislation; drafting legal royal command as to  

   bestow for royal approval 

  • Responsible for drafting the Cabinet resolution 

    and corresponding on questions on resolution 

   relating to legal issues

  • Conducting standard, code, system, format and

   working procedure in order to handle legal  

   matters starting from submission to the proclama- 

   tion of the law

  • Coordinating on behalf of the Cabinet  in making

   clarification and explanation to the courts 

  • Performing the secretarial services for the  

   committee to examine the draft legislation 

   and legal matters proposed for cabinet submission 

  • Coordinating with the parliament to submit draft  

   legislations and other issues that require parlia- 

   mentary approval; reporting comments and  

   suggestions of the parliamentary committees to  

   the Cabinet

  • Compiling and updating data base of laws, 

    regulations, court decision and opinion of the 

    Council of State 

  • Coordinating with the Division of Cabinet Meeting  

   Logistics concerning with meetings of the  

   Cabinet and other cabinet committees 
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  • ให้บริการและอำานวยความสะดวกเกี่ยวกับการใช้ห้อง 

   ประชุมและการรับรองในเรื่องอื่นๆ แก่คณะรัฐมนตรี  

   และคณะกรรมการต่างๆ ตลอดจนการประชุมภายใน 

   สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  • ดำาเนนิการเกีย่วกบังานช่วยอำานวยการ งานเลขานกุาร  

   และงานประชาสัมพันธ์ของสำานักเลขาธิการคณะ 

   รัฐมนตรี

  • จัดระบบงานและบรหิารงานบคุคล รวมทัง้งานสวสัดกิาร 

   ของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  • ดำาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหาร 

   งบประมาณของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  • ดำาเนนิการเกีย่วกบังานอนรุกัษ์เอกสารของคณะรฐัมนตรี  

   งานพพิธิภัณฑ์ งานห้องสมดุคณะรฐัมนตรแีละราชกจิจา 

   นุเบกษา และงานศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับ 

   คณะรัฐมนตรี

  • ปฏิบัติราชการทัว่ไปของสำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี  

   ซึง่มไิดก้ำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าทีข่องส่วนราชการใด 

   ในสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ

  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

   หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. กองการประชุมคณะรัฐมนตรี  
  • ดำาเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและ 

   คณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่างๆ ตามที่ได ้รับ 

   มอบหมาย ตลอดจนการให้บริการและอำานวยความ 

   สะดวกต่างๆ เกี่ยวกับการประชุม

  • ประมวลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม 

   คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่างๆ  

   รวมทั้งการจัดทำารายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี

  • กำาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และ 

   วิธีการปฏิบัติในการดำาเนินการเกี่ยวกับการประชุม 

   คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่างๆ

  • ประสานการปฏบิตังิานกบัสำานกันติธิรรม สำานกัวเิคราะห์ 

   เรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรแีละส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องกบั 

   การประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตร ี

   คณะต่างๆ 

  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

   หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. สำานักนิติธรรม 

  • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับ 

   ร่างกฎหมายและเรือ่งท่ีเกีย่วกบักฎหมาย รวมท้ังเรือ่ง 

   อื่นๆ ที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่กระทรวง ทบวง กรม  

   หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐเสนอต่อคณะรัฐมนตรี หรือ 

   ท่ีเกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการวินิจฉัย 

   สั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี และแจ้ง 

   คำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีใน 

   เรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ 

   ทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนจดัพมิพ์และตรวจสอบร่างกฎหมาย  

   และประกาศพระบรมราชโองการท่ีเกีย่วข้องกบักฎหมาย 

   เพื่อนำาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย

  • ดำาเนนิการเกีย่วกบัการจดัทำามตคิณะรฐัมนตร ีรวมท้ัง 

   ตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการ 

   รัฐมนตรีคณะต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย

  • กำาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และวิธี 

   ปฏิบัติในการนำาร่างกฎหมายและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ 

   กฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนประกาศใช้บังคับ

  • ประสานการจดัทำาคำาชีแ้จง และคำาให้การต่อศาล และ 

   องค์กรอิสระต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญและประสาน 

   ติดตามการดำาเนินกระบวนการพิจารณาในศาลหรือ 

   องค์กรต่างๆ ในนามคณะรัฐมนตรี

  • ดำาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ 

   ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอ 

   คณะรัฐมนตรี หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ 

   มอบหมาย

  • ประสานงานกับรัฐสภาในการนำาร่างกฎหมายและ 

   เรื่องท่ีกฎหมายกำาหนดให้ต้องขอรับความยินยอม 

   หรือความเห็นชอบจากรัฐสภาเสนอต่อรัฐสภา การรับ 

   ร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอมาเพื่อ 

   พิจารณาก่อนรับหลักการ กระทู้ถาม ญัตติ ตลอดจน 

   รายงานและข้อสังเกตของกรรมาธิการเสนอต่อ 
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  • Examining and classifying matters to be published  

   in the royal gazette; providing electronic royal  

   gazette for general public

  • Coordinating and supporting other concerning 

    agencies as assigned

4. The Bureau of Information Administration 
  • Being the centre of collecting, analyzing, storing 

    and compiling of Cabinet Resolutions in order to 

   provide supporting information for Cabinet deci- 

   sion making, as well as to publicize Cabinet 

    resolutions to the general public

  • Studying and developing information technology  

   and communication system for agencies within 

   the Secretariat of the Cabinet 

  • Developing and systemizing information admin- 

   istration and communication system for meetings  

   of the Cabinet and cabinet committees, both  

   inside and outside the capital

  • Providing information services to general public

  • Coordinating and supporting other concerning 

    agencies as assigned

5. The Bureau of Strategic Development and 
   Special Policy Monitoring

  • Studying, analyzing, and compiling of cabinet 

    resolutions including information relating to imple- 

   mentation of the cabinet resolutions; monitoring  

   and reporting progress of Cabinet resolutions  

   implementation; being the coordination centre  

   of cabinet resolutions between the Secretariat  

   of the Cabinet and other government agencies

  • Examining, compiling and analyzing cabinet 

    resolutions which are out-of-date and disharmonize  

   with present legislations in order to revise, develop  

   and adjust them to meet public administration  

   strategies

  • Compiling, monitoring and accelerating imple- 

   mentation of the Cabinet resolution that related  

   to public administration strategies, and report to 

   Prime Minister or the Cabinet

  • Proceeding assigned tasks in accordance with 

   the cabinet strategies by coordinating with gov- 

   ernment agencies

  • Setting guideline, system, format and working 

    procedure, including monitoring, an imple- 

   mentation of special government policy and 

   public management strategies 

  • Coordinating and supporting other concerning 

    agencies as assigned
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   คณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการพิจารณาดำาเนินการ 

   ไปยังรัฐสภาและประสานงานกับส่วนราชการและ 

   หน่วยงานอื่นของรัฐในการไปร่วมประชมุ ชีแ้จงและ 

   แสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ

  • ประมวล รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ความเห็น 

   ของคณะกรรมการกฤษฎกีา คำาพพิากษาและคำาวนิจิฉยั 

   ของศาล และเรือ่งสำาคญัทีต้่องใช้อ้างองิอยูเ่สมอเพือ่ให้ 

   เป็นปัจจุบัน

  • ประสานการปฏบิตังิานกบักองการประชมุคณะรฐัมนตรี 

   เกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ 

   รัฐมนตรีคณะต่างๆ 

  • ตรวจสอบ จำาแนกประเภทและจัดลำาดับการประกาศ 

   เรือ่งต่างๆ ในราชกจิจานเุบกษา จดัทำาข้อมลูราชกจิจา 

   นเุบกษาโดยใช้สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ เพือ่บรกิารประชาชน 

   ในเรื่องกฎหมายและเร่ืองสำาคัญต่างๆ ที่ประกาศใน 

   ราชกิจจานุเบกษา

  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

   หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4. สำานักบริหารงานสารสนเทศ 

  • เป็นศูนย์กลางรวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บ ประมวล 

   ข ้อมูลและให ้บริการข ้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก ่ 

   คณะรฐัมนตร ีเพือ่เป็นศนูย์ข้อมลูประกอบการพจิารณา 

   ตดัสนิใจในการบรหิารราชการแผ่นดนิของคณะรฐัมนตรี  

   และเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่ประชาชน

  • ศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

   การสื่อสารเพื่อให้บริการแก่ส่วนราชการภายในสำานัก 

   เลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีและเพือ่สนบัสนนุการประชมุ 

   คณะรัฐมนตรี

  • พฒันาและจดัระบบบรหิารงานสารสนเทศและการสือ่สาร 

   เกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ 

   รัฐมนตรีคณะต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่

  • ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

   หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5. สำานกัพฒันายทุธศาสตร์และตดิตามนโยบายพเิศษ 

  • ศกึษา วเิคราะห์ และประมวลมตคิณะรฐัมนตร ีรวมทัง้ 

   ข่าวสารเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน 

   ตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนติดตามและรายงาน 

   ความก้าวหน้าของการดำาเนนิการตามมตคิณะรฐัมนตร ี

   และเป็นศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตร ี

   ระหว่างสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับส่วนราชการ 

   และหน่วยงานอื่นของรัฐ

  • ตรวจสอบ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์มติคณะรัฐมนตรี 

   ท่ีล้าสมัย ไม่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย  

   เพื่อทบทวน พัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับ 

   ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน

  • ประมวล ติดตาม และเร่งรัดดำาเนินงานตามมต ิ

   คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหาร 

   ราชการแผ่นดิน และรายงานให้นายกรัฐมนตรีหรือ 

   คณะรัฐมนตรีทราบ

  • ดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรีตามท่ี 

   ได้รับมอบหมาย โดยประสานกับส่วนราชการและ 

   หน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง

  • กำาหนดแนวทาง ระบบ รปูแบบและวธิปีฏบิตั ิตลอดจน 

   ตดิตามการดำาเนนิการตามนโยบายพเิศษของคณะรฐัมนตรี 

   และยทุธศาสตร์การบรหิารราชการแผ่นดินตามท่ีได้รับ 

   มอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนด

  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

   หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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  6. The Bureau of Cabinet Submission Analysis  
  • Studying and analyzing Cabinet submissions 

    in order to provide opinion to support Prime 

     Minister, the Cabinet and cabinet committees 

   in decision making; distributing Prime Minister’s 

   orders, cabinet and cabinet committee resolu- 

   tions to concerning agencies

  • Drafting of Cabinet resolutions, including answer- 

   ing question on Cabinet resolutions and resolution 

   of other cabinet committees, concerning gen- 

   eral issues 

  • Setting standard, principle, system, format and 

   working procedure for non-legal matters Cabinet  

   submission and answering questions on Cabinet 

   resolutions

  • Coordinating with the Division of Cabinet Meeting  

   Logistics concerning an organization of meetings  

   for the Cabinet and other cabinet committees,  

   particularly in setting the agenda for these meetings 

  • Coordinating and supporting other concerning  

   agencies as assigned

7. The Bureau of Cabinet Affairs   
  • Coordinating with government agencies on an 

   implementation of government policy in order 

    to monitor, evaluate, accelerate and  to prepare 

   the report on the implementation of the govern- 

   ment in accordance with the Directive Principle  

   of Fundamental State Policy and the government  

   policy

  • Collecting information from government agencies  

   to be used for draft Public Administrtion Plan and  

   to advise the plan to meet the government  

   policy and changing environment

  • Researching, analyzing and preparing information  

   to support government policy drafting process  

   and coordinating to facilitate the Statement of 

   government policy to the parliament; publishing 

   and publicizing of government policy; preparing 

   relating information to support in policy imple- 

   mentation; compiling comments and suggestions  

   of the parliament on the government policy

  • Developing and setting guideline, format and 

    working procedure of the Cabinet and Parlia- 

   mentary Liaison Officers in accordance with laws  

   and regulations on Cabinet submission and  

   cabinet meetings

  • Conducting academic research and coordinate 

   with international agencies for the benefit of the  

   Cabinet’s public administration and the function 

   of the Secretariat of the Cabinet as well as  

   monitoring on particular policy as assigned  

  • Developing and training of human resource in  

   accordance with cabinet functions

  • Providing suggestion on organizational strategy  

   and policy development; preparing annual  

   operational plan, risk management plan and 

    annual report; administrating organizational risk  

   management; monitoring, following up and devel- 

   oping Key Performance Indicator as to assess 

   performance of the Secretariat of the Cabinet 

  • Coordinating and supporting other concerning  

   agencies as assigned

8. The Bureau of Royal Scribe and Royal  
  Decorations 

  • Setting guideline and working procedure on having  

   an audience with the Royal; planning and coordinat

  • Responsible for tasks concerning with royal scribes  

   as well as storing and stamping the Royal Seal

  • Performing, on a behalf of the Prime Minister  

   and the Cabinet, the task which required the 
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6. สำานักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
  • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอความเห็นในเรื่องที ่

   กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐเสนอต่อ 

   คณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของ 

   นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการ 

   รัฐมนตรีคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเศรษฐกิจ  

   สงัคม การบรหิาร การพฒันาระบบราชการ ความม่ันคง 

   และการต่างประเทศ และแจ้งคำาสั่งนายกรัฐมนตรี  

   มติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการรัฐมนตรี 

   คณะต่างๆ ในเร่ืองดงักล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงาน 

   อื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง

  • ดำาเนนิการเกีย่วกบัการจดัทำามตคิณะรฐัมนตร ีรวมท้ัง 

   ตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการ 

   รัฐมนตรีคณะต่างๆ ในเรื่องประเภททั่วไป

  • กำาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระบบ รูปแบบ และ 

   วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการนำาเรื่องที่มิใช่ร่างกฎหมาย 

   หรือเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  

   และการตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรี

  • ประสานการปฏบิตังิานกบักองการประชมุคณะรฐัมนตรี 

   เกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ 

   รัฐมนตรีคณะต่างๆ โดยเฉพาะการจัดระเบียบวาระ 

   การประชุมคณะรัฐมนตรีและการประชุมอื่น 

  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

   หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

7. สำานักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 
  • ประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงาน       

   อื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินการตามนโยบาย 

   ของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล 

   เร่งรัด และพัฒนา รวมทั้งจัดทำาและเผยแพร่รายงาน 

   แสดงผลการดำาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐาน 

   แห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล

  • รวบรวมข้อมูลของกระทรวงและส่วนราชการเพื่อใช้ 

   เป็นข้อมลูในการจดัทำาแผนการบริหารราชการแผ่นดนิ 

   และปรับเปลี่ยนแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

   ตามนโยบายของรฐับาล เพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 

   ที่เปลี่ยนแปลงไป ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำา 

   เสนอคณะรัฐมนตรี

  • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำาข้อมูลสนับสนุนการ 

   จัดทำาคำาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเพื่อแถลงต่อ

   รัฐสภา จัดพิมพ์และเผยแพร่คำาแถลงนโยบายของ 

   คณะรัฐมนตรี จัดทำาข้อมูลตามนโยบายของคณะ 

   รฐัมนตรเีพือ่ประสานงานกบักระทรวง ทบวง กรม และ 

   หน่วยงานอืน่ของรฐัในการนำานโยบายดงักล่าวไปปฏบิตัิ  

   รวมท้ังจัดทำาข้อมูลความเห็นของสมาชิกรัฐสภาต่อ 

   แนวนโยบายและผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

  • ดำาเนินการพัฒนา กำาหนดวิธีการ แนวทาง รูปแบบ  

   และวิธีปฏิบัติในการดำาเนินงานของผู ้ประสานงาน 

   คณะรฐัมนตรแีละรฐัสภาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 

   การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี

  • ดำาเนินงานศึกษาวิจัยทางวิชาการและประสานความ 

   ร่วมมอืกบัหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศเพือ่ประโยชน์ 

   ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและ 

   การปฏิบัติงานของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

   รวมท้ังดำาเนินการตามภารกิจพิเศษตามนโยบาย 

   เฉพาะเรื่อง

  • ดำาเนินการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับราชการของ 

   คณะรัฐมนตรี

  • เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร  

   จัดทำาแผนปฏบิตักิารประจำาปี รายงานผลการดำาเนนิงาน 

   ประจำาปี การบริหารการควบคุมภายในและการกำากับ 

   ดูแลการบริหารความเสี่ยงของสำานักเลขาธิการ 

   คณะรัฐมนตรี ตลอดจนเร่งรัด ติดตาม และพัฒนา 

   ตวัชีว้ดั เพือ่ประเมินผลการปฏบัิตงิานของส่วนราชการ 

   ภายในสำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรใีนส่วนท่ีรบัผดิชอบ

  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

   หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

8. สำานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  • กำาหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติแก่บุคคลที่จะต้อง 

   เข้าเฝ้าฯ รวมท้ังวางแผนและประสานงานกับส่วน 

   ราชการในพระองค์เกีย่วกบัการปฏบิตังิานหน้าพระทีน่ัง่ 
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3 Cabinet resolution on 17 July 2007, agreed with comment of Office of the Council of State concerning with problem  
  in appointing Internal Audit Group, Administration Development Group and Technical Affairs Group in Ministerial Regulation
4 About the same

   royal approval according to laws and traditional prac- 

   tices, including royal appointment, rank of nobility,  

   rank of priest and appointment of the government  

   officers; handling of tasks on foreign relations in ac- 

   cordance with traditional practices; drafting non-legal  

   Royal Command to be bestowed for royal approval 

  • Setting up guideline, regulation and working procedure  

   on bestowing and receiving of Royal Decorations;  

   seeking Prime Minister’s approval to accept Royal  

   Decoration of foreign countries; setting supplementary  

   and detail on Royal Decoration; planning to produce  

   and restore Royal Decorations

  • Systemizing and developing database on recipient  

   of Royal Decorations, rank of nobility and providing  

   the information to general public

  • Coordinating and supporting other concerning agencies  

   as assigned

 

9. Administration Development Group3

  • Giving advice coordinating and monitoring adminis- 

   tration of the Secretariat of the Cabinet, in accordance 

   with Article 3/1 of the Public Administration Act  

   (5th edition) B.E. 2545 (2002)

  • Monitoring and solving problems derived from an  

   enforcement of the Public Administration Act and  

   Restructuring of Government Agencie Act

  • Giving advice and coordinating with within the  

   Secretariat of the Cabinet in order to ensure an imple- 

   mentation of the Royal Decree on Criteria and  

   Procedures on Good Governance B.E. 2546

  • Performing, Integrating, giving advice, and overseeing  

   the administration development operation of the  

   Secretariat of the Cabinet to ensure its success

  • Supporting and monitoring an implementation of 

   public administration reform plan 

  • Producing an annual performance report on development  

   of the Secretariat of the Cabinet and submit it to the  

   Office of Public Sector Development Commission 

  • Responsible for the development and restructuring of  

   the Secretariat of the Cabinet

10. Internal Audit Group4

  • Setting target, direction and methodology for internal  

   auditing as to support management of the Secretariat  

   of the Cabinet in accordance with organizational  

   policy and budget, as well as suggestion of the  

   Investigation and Evaluation Committee of the Office  

   of the Prime Minister;

  • Performing financial audit by auditing data and  

   figures of account and finance

  • Performing compliance auditing by examining operation  

   of the Secretariat of the Cabinet in  accordance with  

   concerning policy, legislations, regulations, orders and  

   cabinet resolutions

  • Examining performance of the Secretariat of the 

   Cabinet in accordance with operational plan and  

   projects to ensure that they meet the set objective  

   or standard efficiently, effectively and worthwhile, by  

   examining output and outcome of the performance  

   with an appropriate indicator and taking into consid- 

   eration of sufficiency and efficiency of relevant risk  

   management and internal audit of the Secretariat of  

   the Cabinet

  • Conducting an information technology auditing as to  

   rectify and set credibility of computerized working  

   system and information, including accessibility and  

   security of the information
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   ในพระราชพิธี รัฐพิธี การพระราชกุศลต่างๆ และงาน 

   เสด็จพระราชดำาเนิน

  • ปฏิบัติงานลิขิต การรักษาและการประทับพระราช 

   ลัญจกรให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี

  • ดำาเนินการเกี่ยวกับราชการที่นายกรัฐมนตรีหรือ 

   คณะรัฐมนตรีจะต้องกราบบังคมทูลพระกรุณาหรือ 

   ขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่างๆ ตาม 

   กฎหมาย หรือระเบียบประเพณี การสถาปนา 

   พระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์และ 

   สมณศักดิ์ การแต่งตั้งและการพ้นจากตำาแหน่งของ 

   ข้าราชการและบุคคลประเภทต่างๆ รวมทั้งการ 

   ปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตาม 

   ราชประเพณี ตลอดจนการจัดทำาประกาศพระบรม 

   ราชโองการทีม่ใิช่การเสนอกฎหมายเพือ่นำาขึน้ ทลูเกล้าฯ 

   ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย

  • กำาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ 

   เกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

   การขอพระราชทานและรับสนองพระมหากรุณาธิคุณ 

   โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

   การขอรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีในการรับ 

   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ การกำาหนด 

   มาตรฐานและรายละเอียดประกอบแบบเครื่องราช 

   อิสริยาภรณ์ และการวางแผนการสร้างซ่อมและจ่าย 

   เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • วางระบบและพัฒนาฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูล 

   ฐานนัดรของผูไ้ด้รบัพระราชทานอสิรยิยศ ฐานนัดรศกัดิ์ 

   ยศ ตำาแหน่ง และเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ประชาชน

  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

   หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร3

  • ให้คำาปรึกษา เร่งรัด ประสานงานและกำากับดูแล 

   การบรหิารของหน่วยงานในสงักดัของสำานกัเลขาธกิาร 

   คณะรฐัมนตรใีห้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 

   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

   (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

  • ติดตามและแก้ไขปัญหาในการดำาเนินการหลังการ 

   ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 

   แผ่นดนิและพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวงกรม

  • ให้คำาปรึกษาและประสานงานเพื่อให้ส่วนราชการใน 

   สังกัดสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำาเนินการให้เป็น 

   ไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 

   บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

  • ดำาเนินการประสานงาน บูรณาการงาน ให้คำาปรึกษา 

   และกำากับดูแลการพัฒนาการปฏิบัติราชการของ 

   สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

   ที่กำาหนด

  • สนับสนุน ดูแลการดำาเนินการตามแผนปฏิรูประบบ 

   บริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนด

  • จัดทำารายงานประจำาปีเกี่ยวกับการพัฒนางานราชการ 

   ของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอต่อสำานักงาน 

   คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  • รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง 

   อัตรากำาลังของส่วนราชการภายในสำานักเลขาธิการ 

   คณะรัฐมนตรี

10. กลุ่มตรวจสอบภายใน4

  • กำาหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขต และ 

   แนวทางการตรวจสอบภายใน เพือ่สนบัสนนุการบรหิาร 

   งานและการดำาเนนิงานด้านต่างๆ ของสำานกัเลขาธกิาร 

   คณะรัฐมนตรี โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของสำานัก 

   เลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีและข้อเสนอแนะหรอืความเห็น 

   ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำา 

   สำานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งงบประมาณของสำานัก 

   เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  • ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและ 

   ตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน บัญชี และรายงานทาง 

   การเงิน (Financial Auditing)

3 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 ลงมติเห็นชอบตามความเห็นของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในปัญหา
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการกำาหนดกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มงานด้านวิชาการไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
4 เรื่องเดียวกัน
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  • Conducting a management auditing by examining

   management of the Secretariat of the Cabinet,  

   whether there are appropriate system of man- 

   agement, planning, controlling and evaluating 

   for budgeting, financing, supply and assets man- 

   agement to ensure they are in accordance with 

   responsibility of the Secretariat of the Cabinet  

   and in the line with good governance, trustworthy,  

   accountability, fairness and transparency

  • Assessing risk management and internal control 

    system within the specified auditing boundary in 

   order to give suggestion on appropriate measure

  • Reporting examined result and significant risk  

   issues, including suggestion on feasible solution 

    for the Secretary-General to the Cabinet 

  • Conducting post audit monitoring to ensure all 

    units comply with order of the Secretary-General 

   to the Cabinet

  • Coordinating with ministerial-level auditor through 

    a meeting with committee of examining and 

   evaluating relating to auditing framework, plan  

   and result, including limitation and problem, and  

   suggestion to enhance auditing procedure

  • Coordinating with Office of the Auditor General 

   of Thailand and relating agencies to ensure that 

   auditing function of the Secretariat of the Cabinet  

   proceed with efficiency and meet the target

11.  The Cabinet and Royal Gazette Publishing 
    House5   

  • Publishing royal gazette and producing royal 

    gazette in a CD-Rom form

  • Looking after the royal gazette subscribing system 

   • Printing Royal Decoration certificates, royal letter 

   of appointments and official programme of the  

   Ministry of Foreign Affairs

  • Producing publications and electronic medias 

   ordered by public and private sectors

  • Printing general printing work, name cards, invi- 

   tation cards, reports, including binding and pho- 

   tocopying service

  • Producing and selling books on legislations, 

   Cabinet resolutions and government regulations, 

   including textbook, newspapers and journals 

5 In accordance with Announcement of the Office of the Prime Minister, Dated 11th August 2006; title, Transforming of the Division of Publishing House. The Secretarial of the  
Cabinet into The Cabinet and Royal Gazette Publishing House (Service Delivery Unit) 2006.
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  • ตรวจสอบการปฏบิตังิานด้านต่างๆ ของสำานกัเลขาธกิาร 

   คณะรฐัมนตรใีห้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ  

   ข้อบังคับ คำาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  

   (Compliance Auditing)  

  • ตรวจสอบผลการดำาเนินงานตามแผนงาน และ 

   โครงการต่างๆ ของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ 

   เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือมาตรฐาน 

   ที่กำาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า 

   (Performance Auditing) โดยมีผลผลิตและผลลัพธ ์

   เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจาก 

   ตัวชี้วัดที่เหมาะสม โดยคำานึงถึงความเพียงพอและ 

   ความมปีระสทิธภิาพของกจิกรรมการบริหารความเสีย่ง 

   และการควบคมุภายในของสำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี

  • ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Tech 

   nology Auditing) เพื่อให้เกิดความถูกต้องและ 

   เชื่อถือได ้ของระบบงานและข้อมูลที่ ได ้จากการ 

   ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการเข้าถึง 

   ข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขการรักษาความปลอดภัย 

   ของข้อมูล

  • การตรวจสอบการบริหารงานด้านต่างๆ ของสำานัก 

   เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ว่ามีระบบบริหารจัดการ 

   วางแผน การควบคุม การประเมินผล การปฏิบัติงาน 

   เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน 

   การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหาร 

   ด้านต่างๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของ 

   สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (Management  

   Auditing) รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและ 

   หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ในเร่ืองความน่าเชื่อถือ 

   ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม ความโปร่งใส 

  • ประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการ 

   ควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจตามขอบเขตการ 

   ตรวจสอบที่กำาหนด เพื่อเสนอแนะมาตรการการ 

   ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

  • รายงานผลการตรวจตามข้อเท็จจริงซึ่งรวมถึงประเด็น 

   ความเสี่ยงท่ีสำาคัญ รวมท้ังข้อเสนอแนะและแนวทาง 

   ในการปรับปรุงแก้ไขที่สามารถนำาไปปฏิบัติได้ให้ 

   เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบและพิจารณาสั่งการ

  • ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำาปรึกษา 

   แก่ผู ้บริหารของหน่วยรับตรวจเพื่อให้การปรับปรุง 

   แก้ไขของหน่วยงานรับตรวจเป็นไปตามข้อสั่งการ 

   ของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  • ประสานงานกับผู ้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  

   ในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและ 

   ประเมินผล เกี่ยวกับขอบเขตงานตรวจสอบ แผนการ 

   ตรวจสอบ รวมท้ังผลการตรวจสอบ ข้อจำากัดและ 

   ปัญหาต่างๆ ที่ตรวจพบ ตลอดจนหารือเพื่อขอรับ 

   ความเห็นและข้อเสนอแนะวิธีการ หรือมาตรการใน 

   การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตรวจสอบ

  • ประสานงานกับสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและ 

   หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงาน 

   ตรวจสอบของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบรรล ุ

   เป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

11.  สำานกัพมิพ์คณะรฐัมนตรแีละราชกจิจานเุบกษา5 

  • ผลิตหนังสือราชกิจจานุเบกษาและราชกิจจานุเบกษา 

   ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบซีดี

  • รับสมัครสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา และ 

   ราชกิจจานุเบกษาฉบับสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  • จัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำากับเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

   สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ์ และกำาหนดการ 

   ต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ

  • รบัผลติสิง่พมิพ์และสือ่อเิลก็ทรอนกิส์จากทัง้ส่วนราชการ 

   และเอกชน

  • จัดทำาธุรกิจงานพิมพ์ด่วน รับพิมพ์งานทั่วไป นามบัตร 

   การ์ดเชิญ รายงาน รวมท้ังการเย็บปกหนังสือ และ 

   ถ่ายเอกสาร

5 เป็นอำานาจหน้าที่ตามประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เรื่อง ให้แปลงสภาพกองโรงพิมพ์ สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นสำานักพิมพ ์
  คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) พ.ศ. 2549
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Staff of the Secretariat of the Cabinet fiscal year 2010

Executives High 5 1.64

Management High 5 1.64
 Primary 1 0.33

Academics Advisory 2 0.66
 Expert 4 1.32
 Senior profressional 56 18.42
 Profressional 74 24.34
 Practitioner 38 12.50

General Senior 3 1.00
 Experienced 92 30.26
 Operational 24  7.89

                         Total 304 100

Supporting Group  20 62.5
Fundamental Service Group 12 32.5

 Total 32 95

General Administration Group  23 44.23
Service Providing Group  27 51.92
Technical Group  2 3.85

 Total 52 100

Number of Civil Servants, classified by level

Number of Permanent Employees

Number of Government Employees

Civil Servants
 Number Percentage

Permanent Employees
 Number Percentage

Government Employees
 Number Percentage

 Category Level

  Position

  Position

Information as of 30 September 2010



รายงานประจำาปี 2553  สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี 45

อัตร�กำ�ลังสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2553

บริหาร สูง 5 1.64

อำานวยการ สูง 5 1.64
 ต้น 1 0.33

วิชาการ ทรงคุณวุฒิ 2 0.66
 เชี่ยวชาญ 4 1.32
 ชำานาญการพิเศษ 56 18.42
 ชำานาญการ 74 24.34
 ปฏิบัติการ 38 12.50

ทั่วไป อาวุโส 3 1.00
 ชำานาญงาน 92 30.26
 ปฏิบัติงาน 24  7.89

                         รวม 304 100

กลุ่มงานสนับสนุน  20 62.5
กลุ่มงานบริการพื้นฐาน  12 32.5

 รวม 32 95

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  23 44.23
กลุ่มงานบริการ  27 51.92
กลุ่มงานเทคนิค  2 3.85

 รวม 52 100

จำานวนข้าราชการพลเรือน จำาแนกตามระดับ

จำานวนลูกจ้างประจำา

จำานวนพนักงานราชการ

ข้าราชการ
 จำานวน คิดเป็นร้อยละ

ลูกจ้างประจำา
 จำานวน คิดเป็นร้อยละ

พนักงานราชการ
 จำานวน คิดเป็นร้อยละ

 ประเภท ระดับ

  ตำาแหน่ง

  ตำาแหน่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
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Number of Personnel of the Secretariat of the Cabinet 

classified by bureau/division 

Information as of 30 September 2010

Executives

Central unit, Expert Analyst of 
Plan and Policy

Administration Development 
Group

Internal Audit Group

Division of Cabinet Meeting Logistics

Bureau of Cabinet submission 
Analysis

Bureau of Legal Affairs

Bureau of Cabinet Affairs

Bureau of Information Administration

Bureau of Royal Scribe and Royal 
Decorations

Bureau of Strategic Development 
and special Policy Monitoring

The Cabinet and Royal Gazette 
Publishing House 

Bureau of General Administration

Civil servant
(304)

Permanent
employee (32)

Goverment 
employee (52)

Personal (100)
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จำ�นวนบุคล�กรของสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีจำ�แนกต�มสำ�นักและกอง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553



Annual Report 2010  The Secretariat of The Cabinet48

The Annual Expenditure Budget for Fiscal Year 2010

  Item 2009 2010    

General total  549,336,100 510,125,800
    
1. Personnel Budget   108,756,900 113,602,400
 1.1 Salaries  97,151,200 101,396,400
 1.2 Permanent employees’ Compensation 5,814,400 6,183,000
 1.3 Government employees’ compensation 5,791,300 6,023,000

2. Operating Budget  105,624,700 105,185,900
 2.1 Remuneration  5,092,000 3,242,000
 2.2 General expenses  92,351,000 93,762,200
 2.3 Material expenses  5,800,000 5,800,000
 2.4 Public utility expenses  2,381,700 2,381,700

3. Investment Budget  10,622,000    -   
 3.1 Hardware expenses  622,000 -
 3.2 Land and building expenses 10,000,000 -

4. Supplementary Budget  21,757,500 7,000,000
 4.1 General  21,757,500 7,000,000
 4.2 Specific  - -

5. Other Expenditure Budget 302,575,000 284,337,500
 5.1  The Project to Enhance Operational Performance 6,575,000 3,337,500
     to Support the Cabinet’s  Public Administration
 5.2 Producing of Royal Decorations 262,000,000 247,000,000
 5.3 Restoring of Royal Decorations 34,000,000 34,000,000

Note: According to the Budget Act for Fiscal Year 2010

Unit: Baht
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งบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2553

  รายการ ประจำาปี 2552 ประจำาปี 2553

รวมทั้งสิ้น  549,336,100 510,125,800
    
1. งบบุคลากร  108,756,900 113,602,400
 1.1 เงินเดือน  97,151,200 101,396,400
 1.2 ค่าจ้างประจำา  5,814,400 6,183,000
 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5,791,300 6,023,000

2. งบดำาเนินงาน  105,624,700 105,185,900
 2.1 ค่าตอบแทน  5,092,000 3,242,000
 2.2 ค่าใช้สอย  92,351,000 93,762,200
 2.3 ค่าวัสดุ  5,800,000 5,800,000
 2.4 ค่าสาธารณูปโภค  2,381,700 2,381,700

3. งบลงทุน  10,622,000    -   
 3.1 ค่าครุภัณฑ์  622,000 -
 3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  10,000,000 -

4. งบเงินอุดหนุน  21,757,500 7,000,000
 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป  21,757,500 7,000,000
 4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  - -

5. งบรายจ่ายอื่น  302,575,000 284,337,500
 5.1  โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะการปฏิบัติราชการ 6,575,000 3,337,500
     เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี
 5.2 ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 262,000,000 247,000,000
 5.3 ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 34,000,000 34,000,000

หมายเหตุ : ข้อมูลตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

หน่วย : บาท





ผลก�รปฏิบัติร�ชก�ร 
ของสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

ส่วนที่ 2 
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Overview
In fiscal year 2010, the Secretariat of the Cabinet 

achieved the operation result at “good” level, slightly de-

creased  from that of fiscal year 2009, partly due to exter-

nal factors beyond the organization’s control, and the new 

work initiated, namely, the introduction of the information 

technology system for an electronic Cabinet meeting  

(Cabinet Network : CABNET) in the Cabinet submission 

process.  Such a system still needs improvement in order 

to fulfill the requirements of government agencies.

Operational Achievement of Each 
Dimension

Dimension 1 Effectiveness   Operational achievement in 

accordance with the performance agreement in this dimen-

sion was mostly carried on from fiscal year 2009, examining 

the accuracy of draft bills against parliamentary resolutions, 

processing of Cabinet submissions by sponsoring agencies in 

accordance with 8 weeks advance agenda, informing spon-

soring agencies of royal bestowal or revocation of positions 

and published in the royal gazette within 1 day, and the 

operation in accordance with the output target of the Sec-

retariat of the Cabinet as defined in the budget document, 

with operational achievement at “very good” level. How-

ever, there remain some works with operational achievement 

at good and  average levels, namely, the quality of informa-

tion to support the Cabinet decision-making process, the 

number of recalled sash class Royal Decorations,  Stimulating 

government agencies to amend or abolish law/permission on 

approval or allowance by the government agencies, and 

satisfaction shown by users of CABNET system (in particular 

pilot agencies),  which the Secretariat of the Cabinet has to 

further develop, At the same time, the recalling of the sash 

class Royal Decorations compared to the target amount 

proposed by sponsoring agencies and obtained the Royal 

Permission to recall was impacted by uncontrollable external 

factors, i.e. the success of government agencies in recalling 

Royal Decorations. As a result, the operation development in 

this respect still needs improvement.

Operation Achievement in accordance with the 
Performance Agreement for Fiscal Year 2010 *

Dimension 2 Service Quality The Secretariat of the Cabi-

net has continuously developed the operation in accordance 

with anti-corruption measures, with the results of the operation 

at  the very good level. As for the handling of complaints 

until the cases are concluded, in fiscal year 2010, the Secre-

tariat of the Cabinet dealt with 3 cases referred to it by the 

Call Center of the Office of the Permanent Secretary to the 

Prime Minister’s Office, all of which were completed by the 

Secretariat of the Cabinet.

Dimension 3 Efficiency in Operation In fiscal year 2010, 

the Secretariat of the Cabinet has been able to effectively 

maintain the standard on service timeframe. The calculation 

of output cost per unit and the Internal Audit Section have 

achieved the result at an excellent level. However, the Sec-

retariat of the Cabinet still faced the problem of inability to 

disburse the expenditure budget as targeted in the overall 

picture, similar to the condition in fiscal year 2009. As for the 

drawing up and implementation of the legal development 

plan, the Secretariat of the Cabinet had no legislation under 

its responsibility to be processed, and had asked for exemp-

tion from the set condition in this regard.

Dimension 4  Organization Development   In fiscal year 

2010, the Secretariat of the Cabinet has implemented the 

criteria of Public Sector Management Quality Award (PMQA), 

which had to be conducted in compulsory and voluntary 

sections, as follows, compulsory section : Section  1  Leader-

ship and voluntary section : Section 5 Human Resources,  the 

operation results were mostly in accordance with the set plans. 

Moreover, There was an implementation on Section 3: Impor-

tance attached to Service Users and Stakeholders which is 

the fundamental level of PMQA which the Secretariat of the 

Cabinet failed in fiscal year 2009.It can therefore be said that 

the overall results of the public sector quality development of 

the Secretariat of the Cabinet have been in the good level. 

 * From Self-assessment report : SAR as of 31 October 2010 
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ภ�พรวม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี

มีผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการในระดับดี ซ่ึงลดลงจาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย

ภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้ และการริเริ่มงานใหม่ ได้แก่ 

การนำาระบบการจดัการระบบสารสนเทศการประชมุคณะรัฐมนตรี

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cabinet Network) มาใช้ในการเสนอเรื่อง

ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งระบบดังกล่าวยังต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของส่วนราชการต่อไป

ผลก�รพฒัน�ก�รปฏบิตัริ�ชก�รในแต่ละมิติ
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล การพัฒนาการปฏิบัติราชการตาม

คำารบัรองการปฏบิตัริาชการในมิตนิี ้ส่วนใหญ่เป็นการดำาเนนิการ

ต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เช่น การตรวจสอบ

ความถกูต้องของร่างพระราชบญัญตักิบัมตขิองรฐัสภา การเสนอ

เรื่องเข้าสู่คณะรัฐมนตรีของหน่วยงานที่เสนอมาตามบัญชีวาระ

ล่วงหน้า 8 สัปดาห์ เรื่องที่นำาความกราบบังคมทูลพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้และพ้นจากตำาแหน่งทีส่ามารถแจ้งหน่วยงาน

เจ้าของเรือ่งทราบและลงประกาศราชกจิจานเุบกษาภายใน 1 วนั 

และการดำาเนินการตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ 

ที่กำาหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่าย โดยผลการดำาเนิน 

การอยู่ในระดับดีมาก แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีบางงานที่ผลการ

พฒันาการปฏิบตัริาชการอยูใ่นระดบัดแีละระดบัปานกลาง ได้แก่ 

คณุภาพของข้อมลูประกอบการวนิจิฉัยของคณะรฐัมนตร ีจำานวน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายที่สามารถดำาเนินการ 

ให้ส่งคืนได้ การผลักดันส่วนราชการในการแก้ไขหรือยกเลิก

กฎหมายและอนมุตั ิทีเ่กีย่วกบัการอนมุตั ิอนญุาตของส่วนราชการ 

และความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ CABNET (เฉพาะหน่วยงาน

นำาร่อง)ซึ่งสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะต้องพัฒนาในส่วนนี้

ต่อไป ในขณะเดียวกัน งานการเรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ์

ชัน้สายสะพายทีส่ามารถเรียกคนืได้เทยีบกบัจำานวนทีส่่วนราชการ

เสนอให้ดำาเนินการและได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

ให้เรียกคืนได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้ ส่งผลให้การดำาเนินการพัฒนาการปฏิบัติราชการ

ในส่วนนี้มีผลการดำาเนินงานในระดับที่ต้องปรับปรุง

ผลก�รพัฒน�ก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มคำ�รับรองก�รปฏิบัติร�ชก�ร
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2553*

มิติท่ี 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ สำานักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรีต้องดำาเนินการพัฒนาการปฏิบัติราชการตาม

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง 

มีผลการดำาเนินการอยู่ในระดับดีมาก เช่นเดียวกับการดำาเนิน

การเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุตินั้น ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีเรื่องท่ีศูนย์บริการ

ประชาชน สำานกังานปลดั สำานักนายกรัฐมนตรีส่งมาให้ดำาเนิน

การจำานวน 3 เรื่อง ซึ่งสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถ

ดำาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้แล้วเสร็จครบถ้วนทั้ง 3 เรื่อง

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ในป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2553 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังคง

สามารถรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการไว้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งงานการจัดทำาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

งานตรวจสอบภายในต่างกม็ผีลการพฒันาการปฏบิตัริาชการอยู่

ในระดับดีเลิศ แต่อย่างไรก็ตาม สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ยังคงมีปัญหาไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายใน 

ภาพรวมเช่นเดียวกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ส่วนการ 

จัดทำาแผนพัฒนากฎหมายและการดำาเนินงานตามแผนพัฒนา

กฎหมาย สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่มีกฎหมายที่อยู่ใน 

ความรบัผดิชอบท่ีต้องนำามาจัดทำาแผนพัฒนากฎหมาย สำานัก 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงขอยกเว้นการดำาเนินการในส่วนนี้

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำาเนินการพัฒนาคณุภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ โดยจะต้องดำาเนินการตามแผนพัฒนา

องค์กรในหมวดบังคับและหมวดสมัครใจ ดังนี้ หมวดบังคับ :  

หมวด 1 การนำาองค์กร และหมวดสมัครใจ : หมวด 5 การมุ่งเน้น 

ทรัพยากรบุคคล ซึ่งผลการดำาเนินการส่วนใหญ่เป็นไปตาม

แผนท่ีกำาหนด รวมท้ังได้ดำาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวดที่สำานักเลขาธิการคณะ

รฐัมนตรดีำาเนนิการไม่ผ่านเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาค

รัฐระดับพื้นฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (หมวด 3 การให้

ความสำาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วเสร็จ) 

อาจกล่าวได้ว่า ผลการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั

ของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในภาพรวมอยู่ในระดับดี

 

*เป็นข้อมูลจากรายงานการประเมินผลตนเอง (Self-assessment report : SAR) 
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 
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Dimension 1  Effectiveness
1. The level of success in weighted quality  percent 0
 score in achieving the goals according  
 to the ministerial operation plan 

2. The level of success in weighted quality  percent 0
 score in achieving the goals according 
 to the cluster’s operation plan 

3. The level of success in weighted quality  percent 45
 score in achieving the goals according 
 to operation plan / core missions / 
 expenditure budget document of 
 government agency at department 
 level or equivalent               

3.1 The level of success in weighted quality 
 score in achieving the goals according 
 to  operation plan / core missions 

3.1.1  The level of success in checking an 
 accuracy of draft bills in comparing 
 with parliamentary resolutions

3.1.1.1 Percentage of success in the  percent 3    80   85    90    95  100       100 5 0.15
 checking of an accuracy of draft                        percent
 bills in comparing with                    (16 issues)
 parliamentary resolutions 

3.1.1.2 Percentage of draft bills checked percent 3  80  85  90  95  100      100 5 0.15
 within 20 days  after  receiving the                     percent              
 resolutions from the Parliament                     (15 issues)

3.1.2  The level of success in submitting  percent 9
 of Cabinet submissions from 
 sponsoring agencies in accordance
 with 8 weeks advance agenda                       

3.1.2.1 Cabinet submissions for        percent (2)                    100 5 0.10
 acknowledgement, within 2 weeks                       percent     
                      

Rating Criteria Operation Result
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Table of Results of Operation Achievements according to the Performance Agreement for Fiscal Year 2010
The Secretariat of the Cabinet, Office of the Prime Minister

                                                                                      12-month period

 Indicator of   Unit Weight
 Performance (percent) 1  2  3  4  5  Operation Point Weighted
         Result Obtained    Quality Score

(354 issues)
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  มิติที่ 1  ด้านประสิทธิผล
1. ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ย  ร้อยละ 0
 ถ่วงนำ้าหนักในการบรรลุเป้าหมาย
 ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

2. ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ย  ร้อยละ 0
 ถ่วงนำ้าหนักในการบรรลุเป้าหมาย
 ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ 

          3.  ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ย  ร้อยละ  45
 ถ่วงนำ้าหนักในการบรรลุเป้าหมาย
 ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/ 
 เอกสาร งบประมาณรายจ่ายฯ ของ
 ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 

3.1 ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ย
 ถ่วงนำ้าหนักในการบรรลุเป้าหมาย
 ตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก             

3.1.1  ความสำาเร็จในการตรวจสอบร่าง
 พระราชบัญญัติกับมติของรัฐสภา             

3.1.1.1 ร้อยละของความสำาเร็จในการ  ร้อยละ  3  80  85  90  95  100  ร้อยละ 100  5  0.15
 ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง                    (16 ฉบับ)
 พระราชบัญญัติกับมติของรัฐสภา 

3.1.1.2 ร้อยละของจำานวนร่างพระราชบญัญตั ิ  ร้อยละ  3  80  85  90  95  100  ร้อยละ 100 5 0.15
 ที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ   ภายใน 20 วัน                     (15 ฉบับ) 
 หลังได้รับมติของรัฐสภา

3.1.2  ระดับความสำาเร็จของการเสนอเรื่อง  ร้อยละ  9       
 เข้าสู่คณะรัฐมนตรีของหน่วยงาน 
 ที่เสนอมาตามบัญชีวาระล่วงหน้า  
 8 สัปดาห์  

3.1.2.1 เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ    ร้อยละ  (2)                  ร้อยละ 100  5 0.10  
 ภายใน 2 สัปดาห์                    (354 เรื่อง)
         

 เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำาเนินงาน
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำานักนายกรัฐมนตรี

           รอบ 12 เดือน

 ตัวชี้วัด   หน่วยวัด นำ้าหนัก
 ผลการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ) 1  2  3  4  5  ผลการ ค่าคะแนน คะแนนถ่วง
         ดำาเนินงาน  ที่ได้   นำ้าหนัก
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3.1.2.2 Fairly complicated matters,  percent (3)       5 0.15
 within 4 weeks        Step 5
         (Step 3 =
         727 issues)
         (Step 4-5
         = 72 issues)

  3.1.2.3 Highly complicated matters,  percent (4)      Step 5 5 0.20
 within 8 weeks        (Step 3 =
         513 issues)
         (Step 4-5
         = 
         108 issues)

 3.1.3 The level of score on the quality Level of 8 7.0 7.4 7.8 8.2 8.6 7.88 3.03 0.2424
 of information for Cabinet’s  quality
 consideration score

              3.1.4  Recalling of Royal Decorations  8
 
3.1.4.1  The level of success in setting  Class (2)      Step 5 5 0.10
 a database of Royal Decorations  Level of
 which have to be recalled success

 

3.1.4.2  Percentage of Royal Decorations  percent (3) 40 50 60 70 80 percent  3.0445 0.091335
 of sash class that were recalled          60.89 
 (in normal cases)

               3.1.4.3 Percentage of Royal Decorations percent (3) 80 85 90 95 100  1 0.03
 of sash class recalled compared 
 to the number proposed by 
 agencies with royal permission 
 to be recalled   

3.1.5 Percentage of requests for Royal percent 6  96 97 98 99 100  100  5 0.30
 appointments or decommissioning           percent
 of persons that can be referred to           (185 
 sponsoring units and published in           issues)
 the Royal Gazette within 1 day 

Rating Criteria Operation Result

Table of Results of Operation Achievements according to the Performance Agreement for Fiscal Year 2010
The Secretariat of the Cabinet, Office of the Prime Minister

                                                                                      12-month period
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 Performance (percent) 1  2  3  4  5  Operation Point Weighted
         Result Obtained    Quality Score
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3.1.2.2 เรื่องซับซ้อนปานกลาง ร้อยละ  (3)       ขั้นตอนที่ 5  5  0.15
 ภายใน 4 สัปดาห์         (ขั้นตอนที่ 3 
         = 727 เรื่อง)
         (ขั้นตอนที ่    
          4-5 
          = 72 เรื่อง)

  3.1.2.3 เรื่องซับซ้อนมาก ภายใน 8 สัปดาห์  ร้อยละ  (4)       ขั้นตอนที่ 5  5  0.20
         (ขั้นตอนที่ 3 
         = 513 เรื่อง)
         (ขั้นตอนที่  
         4-5 
         = 108 เรื่อง)

 3.1.3 ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูล ระดับ 8  7.0  7.4  7.8  8.2  8.6  7.88  3.03  0.2424
 ประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี   คะแนน 
  คุณภาพ

              3.1.4 การดำาเนินการรับคืน/เรียกคืน  8                ขั้นตอนที่ 5 5 0.10
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์   ระดับ 
3.1.4.1  ระดับความสำาเร็จในการจัดทำา ขั้นของ (2)
 ฐานข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความ
 ที่ต้องเรียกคืน สำาเร็จ

 

3.1.4.2  ร้อยละของจำานวนเครื่องราช  ร้อยละ  (3)  40  50  60  70  80  ร้อยละ  3.0445  0.091335
  อสิรยิาภรณ์ชัน้สายสะพายทีส่ามารถ         60.89
 ดำาเนนิการให้ส่งคนืได้ (สำาหรบักรณี
 ปกต)ิ

               3.1.4.3 ร้อยละของจำานวนเครื่องราช ร้อยละ  (3)  80  85  90  95  100   1 0.03
 อสิรยิาภรณ์ชัน้สายสะพายทีส่ามารถ 
 เรียกคืนได้เทียบกับจำานวนที่ส่วน
 ราชการเสนอให้ดำาเนนิการและได้รบั
 พระราชทานพระบรมราชานญุาต
 ให้เรียกคืนแล้ว    

3.1.5 ร้อยละของเรื่องที่นำาความ ร้อยละ  6  96  97  98  99 100  ร้อยละ 100  5 0.30
 กราบบงัคมทลูพระกรณุาโปรดเกล้าฯ            (185 เรื่อง)
 แต่งตัง้และพ้นจากตำาแหน่งทีส่ามารถ
 แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรือ่งทราบและลง
 ราชกิจจานุเบกษาภายใน 1 วัน 

 เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำาเนินงาน

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำานักนายกรัฐมนตรี

           รอบ 12 เดือน

 ตัวชี้วัด   หน่วยวัด นำ้าหนัก
 ผลการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ) 1  2  3  4  5  ผลการ ค่าคะแนน คะแนนถ่วง
         ดำาเนินงาน  ที่ได้  นำ้าหนัก

นร
ม.

/ร
อง

 น
รม

. เ
ห็น

ชอ
บ

ตา
มค

วา
มเ

ห็น
ขอ

ง 
สล

ค.
 เ
ท่า

กับ
 x
+1

0

นร
ม.

/ร
อง

 น
รม

. เ
ห็น

ชอ
บ

ตา
มค

วา
มเ

ห็น
ขอ

ง 
สล

ค.
 เ
ท่า

กับ
 x
+2

0

นร
ม.

/ร
อง

 น
รม

. เ
ห็น

ชอ
บ

ตา
มค

วา
มเ

ห็น
ขอ

ง 
สล

ค.
 เ
ท่า

กับ
 x
+1

0
มีส

่วน
รา

ชก
าร

ที่ไ
ด้จ

ัดท
ำาฐ

าน
ข้อ

มูล
ฯ

จำา
นว

น 
45

 ส
่วน

รา
ชก

าร

มีส
่วน

รา
ชก

าร
ที่ไ

ด้จ
ัดท

ำาฐ
าน

ข้อ
มูล

ฯ
จำา

นว
น 

40
 ส

่วน
รา

ชก
าร

จัด
ทำา

เอ
กส

าร
คู่ม

ือก
าร

ใช
้โป

รแ
กร

ม

สำา
รว

จป
ัญ
หา

อุป
สร

รค
แล

ะ
ข้อ

เส
นอ

แน
ะจ

าก
ส่ว

นร
าช

กา
ร

นร
ม.

/ร
อง

 น
รม

. เ
ห็น

ชอ
บ

ตา
มค

วา
มเ

ห็น
ขอ

ง 
สล

ค.
 เ
ท่า

กับ
 x
+2

0
มีส

่วน
รา

ชก
าร

ที่ไ
ด้จ

ัดท
ำาฐ

าน
ข้อ

มูล
ฯ

จำา
นว

น 
50

 ส
่วน

รา
ชก

าร

(จ
ำาน

วน
 1
00

 ส
่วน

รา
ชก

าร
)

ส่ว
นร

าช
กา

รย
ังไ
ม่ส

าม
าร

ถ
นำา

เค
รื่อ

งร
าช

อิส
ริย

าภ
รณ

์
ส่ง

คืน
ได

้

นำา
เร
ื่อง

เส
นอ

เข
้า 

คร
ม.

 ไ
ด้ร

้อย
ละ

 9
0

นำา
เร
ื่อง

เส
นอ

เข
้า 

คร
ม.

 ไ
ด้ร

้อย
ละ

 9
0

นำา
เร
ื่อง

เส
นอ

เข
้า 

คร
ม.

 ไ
ด้ร

้อย
ละ

 9
5

นำา
เร
ื่อง

เส
นอ

เข
้า 

คร
ม.

 ไ
ด้ร

้อย
ละ

 9
5

นำา
เร
ื่อง

เส
นอ

เข
้า 

คร
ม.

 ไ
ด้ร

้อย
ละ

 1
00

นำา
เร
ื่อง

เส
นอ

เข
้า 

คร
ม.

 ไ
ด้ร

้อย
ละ

 1
00



Annual Report 2010  The Secretariat of The Cabinet58

  3.1.6 The level of satisfaction of CABNET  percent 6   65 70 75   80   85 percent 2.126 0.12756
 system users (especially pilot units)        70.63

              3.1.7 The level of success in pushing  Class 2        3.75 0.075
 government agencies to revise or  level of
 abolish legislation and the  success
 agency’s permit of allowance

 
3.2 The level of success of weighted quality  percent 5 sum  sum sum  sum  sum  sum 5     0.25
 score of  success in accordance     total  total total  total  total  total 
 with output target of the  agency    = 1  = 2 = 3  = 4   = 5  = 5
 (as stated in  expenditure budget 
 document)

    (1) Number of the  Royal Gazette   (0.25) 80 85 90 95 100 100% (5) (1.25)
  published in 2010        585 sections
    (2) Percentage of requests for annual   (0.25) 80 85 90 95 100 100% (5) (1.25)
  Royal Decorations which were   
  processed accordingly 
    (3)  Number of Royal Decorations   (0.25) 80 85 90 95 100 100% (5) (1.25)
  contracted to produce /restore         131,101
  in fiscal year 2010         set (pieces)
   (4) Number of meetings held to    
  explain to government agencies 
  about legislation development 
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Rating Criteria Operation Result

Table of Results of Operation Achievements according to the Performance Agreement for Fiscal Year 2010
The Secretariat of the Cabinet, Office of the Prime Minister

                                                                                      12-month period

 Indicator of   Unit Weight
 Performance (percent) 1  2  3  4  5  Operation Point Weighted
         Result Obtained    Quality Score
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  3.1.6  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ร้อยละ  6  65  70  75  80  85  ร้อยละ  2.126  0.12756 
 CABNET (เฉพาะหน่วยงานนำาร่อง)          70.63

              3.1.7 ระดับความสำาเร็จของการผลักดัน ระดับ  2       3.75  0.075
 ส่วนราชการในการแก้ไขหรือยกเลิก ขั้นของ
 กฎหมายและอนมุตัทิีเ่กีย่วกบัการอนมุตั ิ ความ
 อนุญาตของส่วนราชการ สำาเร็จ

 
3.2 ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ย ร้อยละ  5  ผลรวม  ผลรวม ผลรวม  ผลรวม  ผลรวม  ผลรวม  5  0.25 
 ถ่วงนำ้าหนักของความสำาเร็จตาม   = 1  =2 =3  =4  =5  =5
 เป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ
 (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ) 

 (1) จำานวนราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพร่  (0.25) 80 85 90 95 100 ร้อยละ 100 (5) (1.25)
  ประจำาปี 2553        (585 ตอน)
 (2) ร้อยละของจำานวนเรื่องการขอ  (0.25) 80 85 90 95 100 ร้อยละ 100 (5) (1.25)
  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  ประจำาปีที่ได้รับการพิจารณา
  ดำาเนินการ
 (3) จำานวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่  (0.25) 80 85 90 95 100 ร้อยละ 100 (5) (1.25)
  สามารถทำาสัญญาจัดสร้าง/ซ่อม        (131, 101
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553        สำารบั / ดวง) 
 (4) จำานวนครั้งของการประชุมชี้แจง
  ส่วนราชการทีเ่กีย่วกบัการพฒันา
  กฎหมาย  

 เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำาเนินงาน

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำานักนายกรัฐมนตรี

           รอบ 12 เดือน

 ตัวชี้วัด   หน่วยวัด นำ้าหนัก
 ผลการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ) 1  2  3  4  5  ผลการ ค่าคะแนน คะแนนถ่วง
         ดำาเนินงาน  ที่ได้  นำ้าหนัก
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Dimention 2 Service Quality
4. Percentage of satisfaction level of   percent 6 65 70 75 80 85  N/A 1 0.06
 service users
 

5. Percentage of satisfaction level of   percent 3 65 70 75 80 85 N/A 1 0.03
 policy-makers

6. The level of success  in operation in  Class 6           Step 5 5 0.30
 accordance with measures to   level of
 prevent and suppress corruption   success

7. The level of success in dealing with percent 5 74  77  80  83  86    100 5 0.25
 complaints up to reaching official 
 solutions

Dimension 3 Efficiency in Operation

8. The level of success in weighted   Level of 2 sum sum  sum sum sum sum 5 0.10
 quality score in maintaining standard   success  total total total total total total
 on service timeframe   = 1 = 2 = 3  = 4 = 5 = 5

9. Percentage of expenditure budget  percent 2 92  93  94  95  96  62.76 1 0.02 
 disbursement rate in overall picture              percent

Rating Criteria Operation Result

Table of Results of Operation Achievements according to the Performance Agreement for Fiscal Year 2010
The Secretariat of the Cabinet, Office of the Prime Minister

                                                                                      12-month period

 Indicator of   Unit Weight
 Performance (percent) 1  2  3  4  5  Operation Point Weighted
         Result Obtained    Quality Score
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 เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำาเนินงาน

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำานักนายกรัฐมนตรี

           รอบ 12 เดือน

 ตัวชี้วัด   หน่วยวัด   นำ้าหนัก
 ผลการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ) 1  2  3  4  5  ผลการ ค่าคะแนน คะแนนถ่วง
         ดำาเนินงาน  ที่ได้  นำ้าหนัก
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   มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ร้อยละ  6  65  70  75  80  85 N/A  1  0.06         
 ของผู้รับบริการ

5. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ร้อยละ  3  65  70  75  80  85  N/A  1  0.03         
 ผู้กำาหนดนโยบาย

6. ระดับความสำาเร็จของการดำาเนินการ ระดับ 6           ระดับ 5 5 0.30
 ตามมาตรการป้องกันและปราบปราม ขั้นของ
 การทุจริต ความ
  สำาเร็จ

7. ระดับความสำาเร็จในการดำาเนินการ  ร้อยละ  5  74  77  80  83  86  100  5  0.25 
 เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติ
 ราชการ

มิติที่ 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

8. ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ย ระดับ 2 ผลรวม ผลรวม ผลรวม ผลรวม ผลรวม ผลรวม 5 0.10
 ถ่วงนำ้าหนักในการรักษามาตรฐาน ขั้นของ  = 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 5
 ระยะเวลาการให้บริการ  ความ
  สำาเร็จ

9. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน  ร้อยละ  2  92  93  94 95  96  ร้อยละ   1  0.02  
 งบประมาณรายจ่ายในภาพรวม         62.76
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10. The level of success in calculating  Class 1      Step 4 4 0.04
 cost per unit level of       (Step 5
  success       The Office
         of the
         Comptroller 
         -General  
         requires the 
            operation 
          to be 
         completed   
         within 
         November   
         2010)

     11. The level of success  in operation in  Level of 1      Step 4 4.220 0.1688
 accordance with energy-saving  success
 measures for government agencies

 12. The level of success in internal   2      N/A 1 0.02
 auditing 

12.1 Part 1 percent  (1)  60  70  80 90  100  100 percent  (5) (0.05)
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Rating Criteria Operation Result

Table of Results of Operation Achievements according to the Performance Agreement for Fiscal Year 2010
The Secretariat of the Cabinet, Office of the Prime Minister

                                                                                      12-month period

 Indicator of   Unit Weight
 Performance (percent) 1  2  3  4  5  Operation Point Weighted
         Result Obtained    Quality Score



รายงานประจำาปี 2553  สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี 63

10. ระดับความสำาเร็จของการจัดทำา ระดับ 1      ขั้นตอนที่ 4 4 0.04
 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ขั้นของ       (ขั้นตอนที่ 5
  ความ       กรมบัญชี
  สำาเร็จ       กลาง
         กำาหนดให้
         แล้วเสร็จ
         ภายใน
         1 พ.ย. 53)

     11. ระดับความสำาเร็จของการดำาเนินการ ระดับ 1      ระดับ 4 4.220 0.1688
 ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ ขั้นของ
 ส่วนราชการ ความ
  สำาเร็จ

 12. ระดับความสำาเร็จของการควบคุมภายใน  2            N/A  1  0.02          
    

12.1 ส่วนที่ 1 ร้อยละ  (1)  60  70  80 90  100  ร้อยละ 100  (5) (0.05)

 เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำาเนินงาน

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำานักนายกรัฐมนตรี

           รอบ 12 เดือน

 ตัวชี้วัด   หน่วยวัด   นำ้าหนัก
 ผลการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ) 1  2  3  4  5  ผลการ ค่าคะแนน คะแนนถ่วง
         ดำาเนินงาน  ที่ได้  นำ้าหนัก
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In fiscal year 2010 SOC has not pursued this indicator

Rating Criteria Operation Result

Table of Results of Operation Achievements according to the Performance Agreement for Fiscal Year 2010
The Secretariat of the Cabinet, Office of the Prime Minister

                                                                                      12-month period

 Indicator of   Unit Weight
 Performance (percent) 1  2  3  4  5  Operation Point Weighted
         Result Obtained    Quality Score

12.1 Part 2 Level of (1)      Step 2 (2) (0.02)
  success

 

13. The level of success in internal  Level of 2      Step 5 5 0.10
 auditing success

 

14. The level of success in operating  Level of 0 1 2 3 4 5 - - -
 according to the legislation develop success
 -ment plan of government agencies 
 for general units at department level)
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12.1 ส่วนที่ 2 ระดับ  (1)      ระดับ 2 (2) (0.02)
  ขั้นของ
  ความ
  สำาเร็จ

 

13. ระดับความสำาเร็จของการ ระดับ 2      ขั้นตอนที่ 5 5 0.10
 ตรวจสอบภายใน ขั้นของ
  ความ
  สำาเร็จ

 

14. ระดับความสำาเร็จของการดำาเนินการ ระดับ   0  1  2  3  4  5  - - -
 ตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วน ขั้นของ
 ราชการ (สำาหรับส่วนราชการระดับ ความ
 กรมทั่วไป)  สำาเร็จ

 เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำาเนินงาน

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำานักนายกรัฐมนตรี

           รอบ 12 เดือน

 ตัวชี้วัด   หน่วยวัด นำ้าหนัก
 ผลการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ) 1  2  3  4  5  ผลการ ค่าคะแนน คะแนนถ่วง
         ดำาเนินงาน  ที่ได้  นำ้าหนัก
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สลค. ไม่มีการดำาเนินการตัวชี้วัดนี้
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Dimension  4  Organization Development

15. The level of success in Public Sector
 Management Quality Award (PMQA)           
15.1 The level of success in passing the  12
 fundamental level of PMQA

15.1.1  Percentage of passing the   percent (8) 60  70 80 90 100
 criteria
• compulsory section  (4)  60  70  80  90  100 95.71%  4.7855   0.19142
            

•  voluntary section    (4)  60  70  80  90  100    94%  4.7000  0.18800

  15.1.2 The level of success in weighted  Level of (2) 60 40 80 90 100
  quality score in reaching the goals  success
  of success of the results from 
  implementing the organization 
  development plan
• compulsory section    (1)  60  70  80  90  100   88.4% 3.8400   0.0384  
          

• Voluntary section  (1)  60  70  80  90  100 100%  5  0.05  
          
15.1.3 Percentage of passing the criteria percent  (2)  60  70  80  90  100  100%   5    0.10
 of fundamental level of PMQA   
    in the sections that agencies
    failed to pass in fiscal year 2009
    (compulsory section)

15.2 The level of success in weighted  level of 4 sum sum sum sum sum sum 4.22 (*) 0.1688 
 quality score in reaching the goals  success  total total total total total total
 of success of SOC operation in    = 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 4.22
 accordance with the criteria of 
 fundamental  of PMQA public 
 sector (section 7)

(*) Operation results have not been complete as indicators are awaited from OPDC.

Rating Criteria Operation Result

Table of Results of Operation Achievements according to the Performance Agreement for Fiscal Year 2010
The Secretariat of the Cabinet, Office of the Prime Minister

                                                                                      12-month period

 Indicator of   Unit Weight
 Performance (percent) 1  2  3  4  5  Operation Point Weighted
         Result Obtained    Quality Score
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 เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำาเนินงาน

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำานักนายกรัฐมนตรี

           รอบ 12 เดือน

 ตัวชี้วัด   หน่วยวัด นำ้าหนัก
 ผลการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ) 1  2  3  4  5  ผลการ ค่าคะแนน คะแนนถ่วง
         ดำาเนินงาน  ที่ได้  นำ้าหนัก

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

15. ระดับความสำาเร็จของการพัฒนา
 คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ           
15.1 ระดับความสำาเร็จของการดำาเนินการ  12          
 ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
 ภาครัฐระดับพื้นฐาน  

15.1.1  ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพ ร้อยละ  (8)  60  70  80  90  100 
 การบริหารจัดการภาครัฐระดับ
 พื้นฐาน (วัดกระบวนการ)
•  หมวดบังคับ    (4)  60  70  80  90  100  ร้อยละ  4.7855   0.19142
          95.71  

•  หมวดสมัครใจ    (4)  60  70  80  90  100  ร้อยละ 94  4.7000  0.18800

  15.1.2 ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ย ระดับ (2)  60  70  80  90  100
  ถ่วงนำ้าหนักในการบรรลุเป้าหมาย ขั้นของ
  ความสำาเรจ็ของผลลพัธ์ในการดำาเนนิ ความ
  การตามแผนพัฒนาองค์กร สำาเร็จ
• หมวดบังคับ    (1)  60  70  80  90  100  ร้อยละ (*) 3.8400  0.0384  
          88.4

• หมวดสมัครใจ  (1)  60  70  80  90  100  ร้อยละ  5  0.05  
          100

15.1.3 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพ ร้อยละ  (2)  60  70  80  90  100  ร้อยละ  5      0.10
 การบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน                100
 ในหมวดที่ส่วนราชการดำาเนินการ
 ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ในปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2552 (หมวดบังคับ)               

15.2 ระดับความสำาเร็จของร้อยละ ระดับ 4 ผลรวม ผลรวม ผลรวม ผลรวม ผลรวม ผลรวม 4.22 (*)  0.1688
 เฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการบรรลุเป้าหมาย ขั้นของ  =1 =2 =3 =4 =5 =4.22
 ความสำาเรจ็ของผลลพัธ์การดำาเนนิการ ความ
 ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพ สำาเร็จ
 การสำาเร็จบริหารจัดการภาครัฐ
 ในระดับพื้นฐาน (หมวด 7)

(*) ผลการดำาเนินการที่ได้ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากต้องรอผลตัวชี้วัดบางตัวจากสำานักงาน ก.พ.ร.
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15.3 The level of success in weighted   4
 quality score of the completeness 
 of organization evaluation in order 
 to make organization development 
 plan for fiscal year 2011

15.3.1 The completeness of the compila number  (1)  3  6  9  12  15  15  5  0.05
 -tion of organization profile report

  15.3.2 The completeteness of compilation number  (1)  3  4  5  6   7  7 5  0.05  
  of self-assessment report sections
    1-7 according to the criteria of
    PMQA

15.3.3 The completeness of the  number (2)  0  -  1  -  2  number 5  0.10  
 organization development plan        2 plans
 for fiscal year 2011 (2 plans)                        
 
                  Total           3.991715

Reported on 31 October 2010       

Remark :  Any indicator could not be reported within 31 October 2010 because the indicator uses data from the central unit and 

 data could not be collected in time, the score of 1 would be preliminarily used.

Rating Criteria Operation Result

Table of Results of Operation Achievements according to the Performance Agreement for Fiscal Year 2010
The Secretariat of the Cabinet, Office of the Prime Minister

                                                                                      12-month period

 Indicator of   Unit Weight
 Performance (percent) 1  2  3  4  5  Operation Point Weighted
         Result Obtained    Quality Score
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 เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำาเนินงาน

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำานักนายกรัฐมนตรี

           รอบ 12 เดือน

 ตัวชี้วัด   หน่วยวัด นำ้าหนัก
 ผลการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ) 1  2  3  4  5  ผลการ ค่าคะแนน คะแนนถ่วง
         ดำาเนินงาน  ที่ได้  นำ้าหนัก

              15.3 ระดับความสำาเร็จ เฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก  4
 ของความครบถ้วนของการประเมิน
 องค์กรเพื่อจัดทำาแผนพัฒนาองค์กร
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554            

15.3.1 ความครบถ้วนของการจัดทำา จำานวน  (1)  3  6  9  12  15  15  5  0.05
 รายงานลักษณะสำาคัญขององค์กร 

  15.3.2 ความครบถ้วนของการจัดทำา จำานวน  (1)  3  4  5  6   7  7 5  0.05  
 รายงานการประเมนิองค์กรด้วยตนเอง
 หมวด 1-7 ตามเกณฑ์คุณภาพการ
 บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

15.3.3 ความครบถ้วนของแผนพัฒนา จำานวน  (2)  0  -  1  -  2  จำานวน  5  0.10  
 องค์กรประจำาปีงบประมาณ         2 แผน
 พ.ศ. 2554 (2 แผน)                          
 
                  รวม           3.991715

รายงาน ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553        
 

หมายเหตุ :  กรณีภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553 หากตัวชี้วัดใดไม่สามารถรายงานผลได้ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง            

 จัดเก็บข้อมูลไม่ทัน ฯลฯ ให้ใส่ค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 1 มาก่อน
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Major events of the Secretariat of the Cabinet in 2010 (Timeline)

 2009 October Dr. Kristina Eichhorst Desk Officer Team Asia of the Konrad Adenauer Foundation,  
   Head Quarter, Berlin, Germany, paid a courtesy call on the Secretary-General to 
   the Cabinet
 
  November The 1st CPLO Relations Activity was organized for the royal affairs units group at 
   the Office of His Majesty’s Principal Private Secretary (CPLO refer to Cabinet and  
   Parliamentary Liaison Officer).
  
  December The 2nd CPLO Relations Activity was organized for the security and foreign affairs  
   group at the Ministry of Interior, the 3rd for central units at the Office of the National  
   Economic and Social Development Board.

 2010 January The 4th CPLO Relations Activity was held for units related to economics group at
   the Ministry of Commerce.
 
  February The 5th CPLO Relations Activity was held for units on social affairs at the Ministry of  
   Social Development and Human Security

  March • A seminar is held on directions of government agencies’ legislation development
   • Political demonstrations took place
   • SOC temporarily moved offices to the International Trade Training Institute,   
    Department of Export Promotion, Ministry of Commerce, Ratchadaphisek Road, 
    and King Prajadhipok’s Institute, the Government Complex Commemorating His  
    Majesty Chaeng Watthana Road, Bangkok.
   • Organizing the Cabinet meeting at the auditorium of the Ministry of Public Health  

 
 
  April • Organizing the Cabinet meeting at the Budget Committee meeting room, 
    The Parliament Building, and at the 11th Infantry Regiment King’s Guard
   • The SOC internal meeting No.6/2010 endorsed the framework of SOC Strategic 
    Plan, 2010 - 2013.

 
  May • Organizing the urgent Cabinet meeting at the 11th Infantry Regiment King’s Guard
   • SOC returned to operate at the Government House
   • The Senate sought a general debate, for the Cabinet to give statements of fact or  
    to explain important problems in connection with state affairs over the case of  
    political demonstration by the United Front for Democracy against Dictatorship 
    (UDD). 
   • The House of Representatives sought a general debate for the purpose of passing 
    a no-confidence in the Prime Minister and individual ministers.
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สรุปเหตุก�รณ์สำ�คัญในรอบปี 2553 ของสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

 ปี 2552 ตุลาคม Dr. Kristina Eichhorst Desk Officer Team Asia จากมูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ 

   สำานักงานใหญ่ กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  พฤศจิกายน จัดกิจกรรม ปคร. สัมพันธ์ ครั้งที่ 1 กลุ่มราชการในพระองค์ ณ สำานักราชเลขาธิการ  

   (ปคร. : ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา)

  ธันวาคม จดักจิกรรม ปคร. สมัพนัธ์ ครัง้ที ่2 กลุม่ความมัน่คงและต่างประเทศ ณ กระทรวงมหาไทย  

   ครั้งที่ 3 กลุ่มหน่วยงานกลาง ณ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

   แห่งชาติ

 ปี 2553 มกราคม จัดกิจกรรม ปคร. สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 กลุ่มส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ ณ กระทรวงพาณิชย์

  กุมภาพันธ ์ จัดกิจกรรม ปคร. สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 กลุ่มส่วนราชการด้านสังคม ณ กระทรวงการพัฒนา 

   สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

   มีนาคม • จัดสัมมนาแนวทางการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ

    • มีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง

   • สำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีย้ายสำานกังานเป็นการชัว่คราวไปปฏบิตังิาน ณ สถาบัน 

    ฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสรมิการส่งออก กระทรวงพาณชิย์  

    ถนนรัชดาภิเษก กทม. และศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันพระปกเกล้า  

    ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.

   • จัดประชุมคณะรัฐมนตรีที่ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข 

  เมษายน • จัดประชุมคณะรัฐมนตรีที่ห้องประชุมคณะกรรมาธิการงบประมาณ อาคารรัฐสภา และ 

    ที่กรมทหารราบ 11 รักษาพระองค์

   • ที่ประชุมหารือข้อราชการ สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 6/2553 ได้เห็นชอบ 

    ร่างกรอบแผนยุทธศาสตร์ สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2553-2556)

  พฤษภาคม • จัดประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ ณ กรมทหารราบ 11 รักษาพระองค์

   • สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กลับเข้าปฏิบัติงาน ณ ทำาเนียบรัฐบาล

   • วุฒิสภาขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา เพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจง 

    ปัญหาสำาคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน โดยไม่มีการลงมติ (สถานการณ ์

    ความขัดแย้งทางการเมือง กรณีการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย 

    ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ)

   • สภาผู้แทนราษฎรขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

    เป็นรายบุคคล
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 2010 June • SOC started running pilot project on CABNET system in 12 pilot agencies
   • Dr. Stefan Friedrich, Director for Asia and the Pacific from the Konrad 
    Adenauer Foundation Head Office in Germany, paid a courtesy call on the  
    Secretary-General to the Cabinet
   • SOC made a study trip to SOC  of Germany
   • The 6th CPLO Relations Activity was held for units on parliamentary affairs at  
    the Secretariat to the House of Representatives
   • Social service activities were held at Bang Khae Home for the Aged  2

 
  July • Joining the drive for the Moving Thailand Forward Project
   • Holding a seminar for government agencies to brief a guidelines for the   
    appointment of civil servants to positions of higher level executives and   
    knowledge workers of senior professional level according to the Civil Service  
    Act B.E. 2551(2008), and the appointment to positions that require royal   
    consent according to other laws

  August • Holding the Campaign Week of SOC Good Governance Promotion.
   • Joining the 6 Days 63 Million Ideas government campaign

 
  September • SOC made a study trip to The Cabinet Office of Singapore
   • Holding a seminar to develop CPLO system with CPLOs and assistants of all  
    government agencies at Conrad Hotel, Bangkok.
   • Social service activities were held at Bang Khae Home for the Aged 1
   • Holding  a seminar to assess the  information technology system for Cabinet  
    meetings (Cabinet network : CABNET)
   • Celebrating the 78th founding anniversary of SOC
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 ปี 2553 มิถุนายน • สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เริ่มทดลองใช้ระบบ CABNET ใน 12 หน่วยงานนำาร่อง

   • Dr. Stefan Friedrich ผูอ้ำานวยการสำานกัเอเชยีและแปซฟิิก จากมูลนธิคิอนราดอาเดนาวร์  

    สำานักงานใหญ่ กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

   • ผู้บริหารสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เดินทางไปศึกษาดูงาน สำานักเลขาธิการ 

    คณะรัฐมนตรีของประเทศเยอรมน ี

   • จัดกิจกรรม ปคร. สัมพันธ์ ครั้งที่ 6 กลุ่มราชการด้านรัฐสภา ณ สำานักงานเลขาธิการ 

    สภาผู้แทนราษฎร

   • จัดกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ ณ บ้านบางแค 2

  กรกฎาคม • เข้าร่วมงานการขับเคลื่อนโครงการร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย

   • จัดประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนตำาแหน่ง  

    ประเภทบริหารระดับสูงและตำาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิตาม พ.ร.บ.  

    ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และการแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งที่ต้อง

    นำาความกราบทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมายอื่น

  สิงหาคม • จัดสัปดาห์ส่งเสริมธรรมาภิบาล สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

   • ร่วมกิจกรรม 6 วัน 63 ล้านความคิด

  กันยายน • สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เดินทางไปศึกษาดูงาน สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

    ของประเทศสิงคโปร์

   • สัมมนาเพื่อพัฒนาระบบ ปคร. ร่วมกับ ปคร. และ ผช. ปคร. ทุกส่วนราชการ 

    ณ โรงแรมคอนราด กทม.

   • จัดกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ ณ บ้านบางแค 1

   • สัมมนาเพื่อประเมินผลระบบสารสนเทศการประชุม ครม. แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

    (Cabinet network : CABINET)

   • จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 78
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1. Functions concerning the   
 Cabinet

 1.1 Introduction of the CABNET system in the 
Cabinet submission process

 The Secretariat of the Cabinet has in 2006 devel-

oped the Cabinet Network (CABNET), with the aim to 

enhance the efficiency of the Cabinet meeting system, 

by facilitating prompt Cabinet submissions from sponsor-

ing agencies, and standardizing the format of Cabinet 

submissions, Thus, the Cabinet receives meeting agenda 

faster, while government agencies can plan and check 

the status of the submissions, In fiscal year 2010, the fol-

lowing results were achieved:

  1.1.1 Development of the CABNET system 

Work programs of the CABNET system have been devel-

   Pilot agencies  Other agencies

  1) The Office of the Permanent Secretary 10) Ministry of Defence
   of the Prime Minister’s Office 11) Ministry of Tourism and Sports    
  2) Ministry of Agriculture and Cooperatives 12) Ministry of Social Development and Human 
  3) Ministry of Finance   Security
  4) Ministry of Foreign Affairs  13) Ministry of Transport
 Ministries 5)  Ministry of information and  14) Ministry of Natural Resource and Environment  
   Communication Technology 15) Ministry of Energy
  6) Ministry of Science and Technology  16) Ministry of Justice
  7) Ministry of Commerce 17) Ministry of Labour
  8) Ministry of Interior 18) Ministry of Culture
  9) Ministry of Public Health 19) Ministry of Education
     20) Ministry of Industry
     
  1) Office of the Council of State 4) Secretariat of the House of Representatives  
  2) Office of the National Economic and  5) Secretariat of the Senate
   Social Development Board 6) House Coordination Committee 
  3) Bureau of the Budget  (Government Whip) 
     7) Office of the Secretary-General to the Prime 
      Minister
 Agencies    8) National Intelligence Agency
     9) Office of the Civil Service Commission
     10) Office of Public Sector Development Commission 
     11) Office of the National Security Council
     12) Office of His Majesty’s Principal Private Secretaty 
     13) Office of the National Economic and Social 
      Advisory Council    
     14) Office of the Attorney-General
     15) Office of the Court of Justice

Significant Achievements in Fiscal Year 2010 
of the Secretariat of the Cabinet

oped and installed since July 2009. Up to now, all 20 

programs have been installed for the use of SOC and 

various units. The significant system are, submission plan-

ning, submitting,  information examining, comment re-

questing and responding, drafting proposals to the Prime 

Minister and Deputy Prime Minister, the Prime Minister and 

Deputy Prime Minister’s order, meeting convening, Cab-

inet agenda management, Cabinet agenda presentation 

in the meeting room, Cabinet resolutions, and following 

up on the implementation of Cabinet resolutions. 

  1.1.2 Installation of the Computer System/ 
Networking  The installation of the computer system and 

networking for the CABNET system have been made for 

20 ministries and 15 units, comprising:
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1. งานเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
 1.1 การนำาระบบสารสนเทศการประชุมคณะ

รัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส ์ (CABNET) มาใช ้ใน
กระบวนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

 สำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีด้พฒันาระบบสารสนเทศ

การประชมุคณะรฐัมนตรแีบบอเิลก็ทรอนกิส์ (Cabinet Network: 

CABNET) ขึน้ในปี 2549 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ระบบการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะทำาให้ส่วนราชการนำาเรื่อง

เสนอคณะรัฐมนตรีได้รวดเร็ว มีรูปแบบการจัดทำาเร่ืองเสนอ 

คณะรัฐมนตรีที่มีมาตรฐาน ทำาให้คณะรัฐมนตรีได้รับระเบียบ 

วาระการประชุมรวดเร็วขึ้น และส่วนราชการสามารถวางแผน

การเสนอเรื่องและตรวจสอบสถานะของเรื่องได้ โดยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีผลการดำาเนินการดังนี้

  1.1.1 การพัฒนาระบบ CABNET ได้เริ่มพัฒนา

และติดตั้งระบบงานย่อยภายใต้ระบบ CABNET ตั้งแต่เดือน

   หน่วยงานนำาร่อง  หน่วยงานอื่น

  1) สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี  10) กระทรวงกลาโหม
  2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  11) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  3) กระทรวงการคลัง   12) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  4) กระทรวงการต่างประเทศ  13) กระทรวงคมนาคม
 กระทรวง 5) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  6) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  15) กระทรวงพลังงาน
  7) กระทรวงพาณิชย์   16) กระทรวงยุติธรรม
  8) กระทรวงมหาดไทย  17) กระทรวงแรงงาน
  9) กระทรวงสาธารณสุข  18) กระทรวงวัฒนธรรม
    19) กระทรวงศึกษาธิการ
    20) กระทรวงอุตสาหกรรม

  1) สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 4) สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  2) สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 5) สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
     และสังคมแห่งชาติ  6) คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
  3) สำานักงบประมาณ   7) สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
    8) สำานักข่าวกรองแห่งชาติ
 หน่วยงาน   9) สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
    10) สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
    11) สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
    12) สำานักราชเลขาธิการ
    13) สำานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
    14) สำานักงานอัยการสูงสุด
    15) สำานักงานศาลยุติธรรม

ผลง�นสำ�คัญในรอบปีงบประม�ณ พ.ศ. 2553 
ของสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

กรกฎาคม 2552 จนถงึปัจจบัุนครบ 20 ระบบเพือ่ให้ส่วนราชการ 

และสำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรใีช้งาน ระบบงานย่อยทีส่ำาคญั

ได้แก่ ระบบวางแผนเสนอเรือ่งต่อคณะรฐัมนตร ีระบบเสนอเรือ่ง 

ระบบรบั-ส่งเรือ่ง ระบบตรวจสอบข้อมลู ระบบขอความเหน็ ระบบ

ตอบความเห็น ระบบบันทึกเสนอนายกรัฐมนตรี/รองนายก

รัฐมนตรี ระบบคำาสั่งการของนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี 

ระบบเชิญประชุม ระบบจัดการวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ระบบนำาเสนอวาระการประชมุในห้องประชมุคณะรฐัมนตร ีระบบ

มติการประชุมคณะรัฐมนตรี ระบบติดตามผลการดำาเนินงาน 

ตามมติคณะรัฐมนตรี 

  1.1.2 การติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์/เชื่อม 
เครือข่าย ได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อเครือข่าย

ระบบ CABNET แก่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ รวม 20 

กระทรวง และ 15 หน่วยงาน ประกอบด้วย
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  1.1.3 Production of Template Template has 
been produced for the CABNET system, for submissions 
categorized as general, legislation, appointment, inter-
national relations, and post-resolution operation, by de-
veloping and improving to be appropriate, and publiciz-
ing the template via the website of the Secretariat of the 
Cabinet, www.cabinet.thaigov.go.th CABNET website  
www.cabnet.soc.go.th, CPLO website www.cplo.soc.go.th 
and Mobile SOC website www.mobilesoc.soc.go.th 
  1.1.4 Preparing Personnel for the Use of 
the CABNET System Seminars were held to prepare 
government agencies and the Secretariat of the Cabinet 
ready for the use of the CABNET system, with training 
provided to pilot agencies. Moreover, the Secretariat of 
the Cabinet held system introduction / hearings for other 
agencies during January - March 2010 as well as con-
ducted CABNET Visit activities to follow up on the progress 
and problems or obstacles in the use of the system from 
pilot agencies during July - September 2010. A follow-up 
and evaluation seminar for the CABNET system was held 
on 10 September 2010 for pilot agencies, to collect prob-
lems and obstacles in the use of the system. and on 16 
September 2010 for SOC officials. Also, introduction of the 
use of templates in the CABNET system was made for of-
ficials from various departments who are responsible for 
preparing Cabinet submissions on 21 October 2010. More-
over, the matter has been publicized through various 
media, print as well as electronic, such as All About 
CABNET Journal and the website www.cabinet.soc.go.th 
 1.2 Introduction of the work program on re-
questing for royal decorations
 The Secretariat of the Cabinet has produced the 
computerized program on requesting for  Royal Decora-
tions and has asked various agencies for cooperation in 
using the program since 1998. The program has been 
continuously developed to support the process of govern-
ment agencies requesting for royal decorations to be 
conducted without a glitch, with work procedure short-
ened, especially documentation to support the requests 
and the compilation of the name list of requestees. Good 
cooperation has been rendered by various agencies in 
this regard.
 The Secretariat of the Cabinet has amended The 

Office of the Prime Minister’s Regulation on Requesting for 
the Most Exalted Order of the White Elephant and the 
Most Noble Order of the Crown of Thailand B.E.2536 (1993), 
in order to improve the criteria in requesting for the royal 
decorations to be in line with the Civil Service Act B.E. 
2551 (2008). Also, Since information technology has change, 
therefore, in 2009, the Secretariat of the Cabinet has re-
developed the work program on requesting for royal 
decorations, so that it supports the operation more ef-
fectively. The newly developed program is able to check 
qualifications of requestees of Royal Decorations, espe-
cially in requesting for Royal Decorations to be bestowed 
on civil servants under the changed criteria according to 
the position classification system in the Civil Service Act 
B.E. 2551 (2008). The program can be run on Windows XP 
operating system upwards, which suits the present day 
information technology. In this regard, the Secretariat of 
the Cabinet has sent officials to demonstrate how to use 
the program and asked for cooperation from government 
agencies to use the program since the requests for an-
nual Royal Decorations in 2010. So far, 167 agencies have 
adopted the program, and it has been found from the 
follow-up on the use of the program in those agencies 
that the program has effectively supported the requesting 
for Royal Decorations.
 1.3 The Mobile Unit of the Secretariat of the 
Cabinet on Cabinet Functions (SOC Mobile Unit)
 “SOC Mobile” is the activity arranged for executives 
and officials of the Secretariat of the Cabinet to visit 
various government agencies to meet and explain to 
reach understanding with executives and officials of    
those agencies concerning the preparation of Cabinet 
submissions to be correctly undertaken and in compliance 
with the Royal Decree on the Cabinet Submission and 
Cabinet Meetings, B.E. 2548 (2005) and Regulations on the 
criteria and Procedure in for Cabinet Submissions, B.E. 2548 
(2005) as well as to explain, and answer various questions 
on other matters under the responsibilities of the Secre-
tariat of the Cabinet, such as Cabinet resolutions, request-
ing for Royal Decorations, appointment of high-level 
government officials, political officials, board members 
and executives of state enterprises, and seeking royal 
clemency, for example.



รายงานประจำาปี 2553  สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี 77

  1.1.3 การจัดทำาแบบหนังสือมาตรฐาน หรือ  
Template  ได้จัดทำาแบบหนังสือมาตรฐาน หรือ Template  

เพือ่ใช้ในระบบ CABNET ทัง้ประเภทเร่ืองทัว่ไป ประเภทกฎหมาย 

การแต่งตั้ง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการดำาเนินการ

ภายหลังมีมติคณะรัฐมนตรี โดยมีการพัฒนาและปรับปรุง 

ให้มีความเหมาะสมและเผยแพร่ Template ผ่านระบบเว็บไซต์

ของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (www.cabinet.thaigov.

go.th) เว็บไซต์ CABNET (www.cabnet.soc.go.th) เว็บไซต์ 

ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (www.cplo.soc.go.th) 

และเว็บไซต์ สลค. สัญจร (www.mobilesoc.soc.go.th) 

  1.1.4 การเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อ
รองรบัการใช้ระบบ CABNET ได้จดัสมัมนาเตรยีมความพร้อม

แก่ส่วนราชการและสำานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีเพือ่รองรับการ

ใช้ระบบ CABNET โดยได้จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบแก่หน่วย

งานนำาร่องและสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดแนะนำาระบบ/

รับฟังความคิดเห็นหน่วยงานอื่นๆ ในช่วงเดือนมกราคม- 

มีนาคม 2553 และดำาเนินกิจกรรม CABNET Visit เพื่อติดตาม

ความคืบหน้าและรับฟังปัญหาอุปสรรคจากการใช้ระบบจาก

หน่วยงานนำาร่องในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2553 จัด

สัมมนาติดตามและประเมินผลระบบ CABNET เพื่อรับทราบ

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบของส่วน

ราชการและผู้ที่เก่ียวข้องเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 สำาหรับ

หน่วยงานนำาร่อง และเมือ่วนัที ่16 กนัยายน 2553 สำาหรบัเจ้าหน้าท่ี 

สำานกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี รวมทัง้จดัแนะนำาการใช้แบบหนงัสอื

มาตรฐาน (Template) ในระบบ CABNET แก่เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำา

เรื่องเสนอคณะรฐัมนตร ี(ระดบักรม) เมือ่วนัที ่21 ตลุาคม 2553 

นอกจากนัน้ยงัได้ประชาสมัพนัธ์ในเรือ่งนีผ่้านสือ่ต่างๆ ทัง้ในรปูสือ่

สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ เช่น วารสาร All About 

CABNET และเว็บไซต์ www.cabinet.soc.go.th 

 1.2 การใช้โปรแกรมการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดทำาโปรแกรมการขอ

พระราชทานเครือ่งราชอสิริยาภรณ์และขอความร่วมมือหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้โปรแกรมดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2541 และได้มีการพัฒนา

โปรแกรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานการเสนอ

ขอพระราชทานเครือ่งราชอสิริยาภรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการจัดทำา

เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 

และบัญชีรายชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน ซึ่ง 

ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี

 เนื่องจากสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำาเนินการ

แก้ไขระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราช

อสิรยิาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 เพื่อปรับปรุง

หลกัเกณฑ์การขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ให้สอดคล้อง

กับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้น ในปี 2552 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้พัฒนา

โปรแกรมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขึ้นอีก 

ครั้งหนึ่ง เพื่อให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใหม่มีสมรรถนะ 

ที่เพิ่มขึ้น คือ การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับ 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำาป ี  

โดยเฉพาะการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่

ข้าราชการพลเรือนท่ีเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ไปตามการจำาแนก

ประเภทตำาแหน่งตามพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการพลเรอืน 

พ.ศ. 2551 และสามารถใช้งานได้กบัระบบปฏบิตังิาน Windows XP 

ขึน้ไป ซึง่เหมาะสมกบัเทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจบุนั ในการนี้ 

สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดเจ้าหน้าที่ไปแนะนำาการใช้

โปรแกรมและขอความร่วมมือหน่วยงานให้ใช้โปรแกรมดังกล่าว

ตั้งแต่การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำาปี 

2553 เป็นต้นไป ซึ่งมีหน่วยงานตอบรับในการใช้โปรแกรมแล้ว 

167 หน่วยงาน และจากการติดตามการใช้โปรแกรมของ 

หน่วยงานพบ ว่าโปรแกรมดังกล่าวสามารถสนบัสนนุการปฏบัิติ

งานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

 1.3 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสัญจรเกี่ยวกับ
ภารกจิคณะรฐัมนตร ี(สลค. สญัจร)
 “สลค. สัญจร” เป็นกิจกรรมการเดินทางไปยังส่วน

ราชการต่างๆ ของผูบ้รหิาร และเจ้าหน้าทีข่องสำานกัเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรี เพื่อพบปะและชี้แจงทำาความเข้าใจกับผู้บริหาร 

และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการนั้นเกี่ยวกับการจัดทำาเรื่องเสนอ

คณะรฐัมนตรใีห้ถกูต้อง และเป็นไปตามพระราชกฤษฎกีาว่าด้วย

การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และ

ระเบยีบว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2548 รวมท้ังการชีแ้จง ทำาความเข้าใจ และตอบข้อซกัถาม
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 “SOC Mobile Unit” was first conducted in 2006,  
with the emphasis on meeting and reaching understand-
ing with executives and officials of government agencies 
at “department” level of various ministries, from the real-
ization that various submissions from government agencies 
to the Cabinet often originate from departmental level 
unit and processed through ministries for ministers in charge 
to sign the proposals, before being sent to the Secretar-
iat of the Cabinet.
 The “SOC Mobile Unit” activity has been continu-
ously conducted in response to the requests by various 
government agencies for the Secretariat of the Cabinet 
to provide a team of executives and officials to meet and 
explain on various matters. Thus ” SOC Mobile Unit” in the 
year 2010 was continued from the operation of 2009, with 
target groups widely open in line with various government 
agencies’ initiatives in contacting the Secretariat of the 
Cabinet for the visit, with flexible items to explain, ad-
justed to meet the demands of each agency. However, 
overall explanations on the trip cover the following im-
portant issues:
 1) The overall picture of cabinet submission process
 2) The drafting process of cabinet submission   
  (general subjects) with samples of submissions
 3) The drafting process of cabinet submission   
  (legal subjects)
 4) The reporting of operation results in accordance 
  with government policy and Cabinet resolutions
 5) The retrieving of cabinet resolutions
 6) The cabinet submission procedure through the 
  information technology system for an electro- 
  nic cabinet meeting (Cabinet Network : CABNET)
 7) Answering queries and listening to suggestions  
  and exchanging views on various subjects
 In the trip to visit various government agencies 
each time, the Secretariat of the Cabinet prepares a 
questionnaire to evaluate the outcome of the trip. It has 
been found that the trip has been highly successful. Most 
personnel of government agencies are satisfied with the 
“SOC Mobile Unit” as it helps them gain knowledge and 
understanding concerning decision-making process of 
the Cabinet, the drafting of Cabinet submissions with more 
accuracy. Moreover, personnel of government agencies 

get the chance to become familiarized with their coun-
terparts in the Secretariat of the Cabinet, enabling them 
to coordinate, while the clarifications of various doubts 
and questions can be smoother, faster and more flexible.
 However, in 2010, the Secretariat of the Cabinet 
has started with the pilot project of making Cabinet sub-
missions via the electronic system (CABNET) with agencies 
joining the pilot projects as 12 ministries, namely, the 
Ministries of Finance, Foreign Affairs, Agriculture and Co-
operatives, Information and Communication Technology, 
Commerce, Interior, Science and Technology and Public 
Health, the Office of the Permanent Secretary of the Prime 
Minister’s Office, the Bureau of the Budget, the Office of 
the National Economic and Social Development Board, 
and the Office of the Council of State. Under the CABNET 
Project, the Secretariat of the Cabinet has organized 
functions in which personnel of various agencies involved 
with the drafting of cabinet submissions are invited to hear 
explanations on the drafting of Cabinet submissions with 
the help of such a system. Also, trips have been arranged 
to various government agencies that make requests for 
the visits. As the essence of the explanations is already 
covered in the “SOC Mobile Unit”, the Secretariat of the 
Cabinet has terminated the “SOC Mobile Unit” project. 
In the year 2010, the team of executives and officials of 
the Secretariat of the Cabinet joined the explanations to 
reach understanding with only two government agencies, 
as follows:
 1) The Office of the Permanent Secretary of the 
Prime Minister’s Office, on 18 June 2010, attended and 
participated in questioning by about 60 personnel of the 
Office and agencies under its jurisdiction.
 2) The Ministry of Public Health (Office of the Per-
manent Secretary) on 9 July 2010, attended and partici-
pated in questioning by about 100 personnel of the 
Minister’s Office and agencies under its jurisdiction.
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ต่างๆ ในเรื่องอ่ืนๆ ที่เป็นภารกิจของสำานักเลขาธิการคณะ

รฐัมนตร ีเช่น เรือ่งเกีย่วกบัมตคิณะรฐัมนตร ีการขอพระราชทาน

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ การแต่งตัง้ข้าราชการระดบัสงู ข้าราชการ

การเมือง กรรมการและผู ้บริหารรัฐวิสาหกิจ และการขอ

พระราชทานความเป็นธรรม เป็นต้น

 “สลค. สัญจร” ได้เร่ิมดำาเนินการคร้ังแรกในปี 2549  

โดยมุ่งเน้นการไปพบปะ และทำาความเข้าใจกับผู้บริหารและ 

เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในระดับ “กรม” ของกระทรวงต่างๆ 

เนือ่งจากตระหนกัว่าเรือ่งทีส่่วนราชการต่างๆ เสนอสูก่ารพจิารณา

นัน้มกัมต้ีนทางจากหน่วยงานระดบักรมแล้วจงึเสนอตามขัน้ตอน

ผ่านกระทรวงเพือ่ให้รฐัมนตรว่ีาการเป็นผูล้งนามในหนงัสอืเสนอ

เรื่อง ก่อนส่งไปยังสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 กิจกรรม “สลค. สัญจร” ได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ตามความต้องการของส่วนราชการต่างๆ ทีไ่ด้แจ้งความประสงค์

ขอให้สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดคณะผู ้บริหารและ 

เจ้าหน้าทีไ่ปพบปะ และชีแ้จงทำาความเข้าใจในเรือ่งต่างๆ “สลค. 

สัญจร” ในปี 2553 จึงเป็นการดำาเนินการที่สืบเนื่องจาก 

การดำาเนินการในปี 2552 โดยกลุ่มเป้าหมายก็ยังคงเปิดกว้าง 

ให้เป็นไปตามความสมัครใจของส่วนราชการต่างๆ ที่จะแจ้ง 

ความประสงค์เข้ามายังสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดย

ประเด็นเนื้อหาของการชี้แจงทำาความเข้าใจก็จะยืดหยุ่นปรับ 

ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม  

ในภาพรวมเนื้อหาของการเดินทางไปชี้แจงทำาความเข้าใจ 

ดังกล่าวจะครอบคลุมประเด็นสำาคัญในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1) ภาพรวมของกระบวนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

 2) การจดัทำาเรือ่งเสนอต่อคณะรฐัมนตร ี(เรือ่งทัว่ไป) รวมทัง้ 

  ตัวอย่างหนังสือเสนอเรื่อง

 3) การจัดทำาเรือ่งเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (เร่ืองเกีย่วกบักฎหมาย) 

 4) การรายงานผลตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี

 5) การสืบค้นมติคณะรัฐมนตรี

 6) การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีโดยระบบสารสนเทศ 

  การประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cabinet  

  Network: CABNET)

 7) ตอบข้อซักถาม รับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยน 

  ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ

 ในการเดนิทางไปสญัจรยงัส่วนราชการต่างๆ ในแต่ละครัง้ 

สำานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีได้จดัทำาแบบสอบถามเพือ่ประเมนิ

ผลการไปสญัจรด้วย ซึง่พบว่าได้รบัผลสำาเรจ็เป็นอย่างด ีบคุลากร

ของส่วนราชการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัด “สลค.

สัญจร” เพราะช่วยให้บุคลากรดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี และการจัดทำา

เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ 

ยงัทำาให้บุคลากรของส่วนราชการได้มีโอกาสทำาความรูจ้กัคุ้นเคย

กับบุคลากรของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อันจะทำาให้ 

การติดต่อประสานงาน รวมทั้งการสอบถามปัญหาข้อสงสัย 

ต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว คล่องตัวมากยิ่งขึ้น

 อย่างไรก็ตาม โดยที่ในปี 2553 สำานักเลขาธิการคณะ

รัฐมนตรีได้เริ่มดำาเนินโครงการนำาร่องการเสนอเรื่องต่อคณะ

รัฐมนตรีโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (CABNET) โดยมีส่วนราชการ

ต่างๆ เข้าร่วมโครงการนำาร่องจำานวน 12 กระทรวง คือ  

กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กระทรวงพาณชิย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข สำานักงานปลัดสำานักนายก

รฐัมนตร ีสำานกังบประมาณ สำานกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎกีา ซึง่ภายใต้โครงการ CABNET ดงักล่าว สำานกัเลขาธกิาร

คณะรฐัมนตร ีได้จดักจิกรรมเชญิบคุลากรของส่วนราชการต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมารับฟังคำา 

ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีโดยใช้ระบบ 

ดังกล่าว รวมทั้งได้เดินทางไปชี้แจงยังส่วนราชการต่างๆ ตามที่

ส่วนราชการได้แจ้งความประสงค์มา ซึง่เนือ้หาการชีแ้จงดงักล่าว

ครอบคลุมเนื้อหาในการดำาเนินกิจกรรม “สลค. สญัจร” อยูแ่ล้ว 

ดังนัน้ สำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรจีงึได้ยตุกิารดำาเนนิโครงการ 

“สลค. สัญจร” แล้ว โดยในปี 2553 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

ของสำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีด้ไปร่วมชีแ้จงทำาความเข้าใจ

กับส่วนราชการต่างๆ เพียง 2 หน่วยงาน ได้แก่

 1) สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 18 

มิถุนายน 2553 โดยมีบุคลากรของสำานักงานปลัดสำานักนายก

รัฐมนตรีและหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและ 

ซกัถามปัญหา จำานวนประมาณ 6 0 คน

 2) กระทรวงสาธารณสุข (สำานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 โดยมีบุคลากรของ

สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำานักงานรัฐมนตรีและ

หน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและซักถามปัญหา 

จำานวนประมาณ 100 คน
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 1.4 Compilation of Significant Cabinet Resolutions
 Compilation of significant Cabinet resolutions in-
volves the collection of Cabinet resolutions under the  
same or related subjects together and classification in 
accordance with issues, before summarizing the essence 
of the Cabinet resolution in each issue, with the inclusion 
of laws / verdicts of the committees, circular letters and 
other information related to the compiled matters, for 
clarity and convenience in various different uses, such as 
in researches, studies, references, or as parts of the 
analysis before presenting to the Cabinet.  
 In fiscal year 2010, the Secretariat of the Cabinet 
has compiled the following Cabinet resolutions:

1) Important Years, which are:
 1.1) Travel Thailand Year 1987
 1.2) Celebrative Year for “30 Years of Tourism” 1990
 1.3) Year of Thai Women 1992
 1.4) Campaign Year for Thai Culture 1994
 1.5) Year of Thai Information Technology 1995
 1.6)  Year of the Promotion of Government’s Public 
  Services 1996
 1.7) Year of the Promotion of Government’s Public 
  Services 1997-1998
 1.8) Year of Consumer Protection 1998-1999 
 1.9) Year of the Promotion of Government’s Public 
  Services 1999-2001
 1.10) Year of Campaign for the Use of Thai Goods 
  and Services 2002
 1.11) Year of the Promotion of Government’s Public 
  Services 2002-2003
 1.12) Year of Safety 2010
 1.13) The importance of any year to be campaign 
  subject is left to all agencies to consider and 
  define as necessary and appropriate.
 1.14) Decade of Action for Road Safety 2011-2020

2) The Purchase Hire of Vehicles for Official Use

3) The Royal Titles Accorded to His Majesty the King 
which are:
 3.1) The Supreme Artist (accorded by the Natio-
   nal Culture Commission on 25 February 1986)
 3.2) The Father of Water Resource Management 

  (Cabinet resolution on 21 November 1996)
 3.3) The Father of Thai Technology (Cabinet reso-
  lution on 12 December 1997) 
 3.4) The Father of Royal Rainmaking (Cabinet 
  resolution 20 August 2002)
 3.5) The Father of Thai Innovation (Cabinet resolu-
  tion 20 June 2006)
 3.6) The Father of Thai Invention (Cabinet resolu-
  tion 21 November 2006)
 3.7) The Father of Thai Heritage Conservation 
  (Cabinet resolution 20 March 2007)
 3.8) The World Inventors Award (accorded by the 
  International Confederation of the Inventors 
  and the Republic of Korea Invention Promo-
  tion Association on 4 February 2008)
 3.9)  The Father of Thai Researches (Cabinet reso-
  lution 2 December 2008)
 3.10) The Father of Thai Craft Skill Standard (Cabi-
  net resolution 17 February 2009)

4) Special Temporary Remuneration for the First-
Level Officials’ Cost of Living, who are:
 4.1) Permanent officials and employees of govern-
  ment agencies 
 4.2) Volunteer rangers, Ministry of Defence 
 4.3) Volunteers of the Territorial Defence Division. 
  Ministry of Interior 
 4.4) Government employees  

 1.5 Development of the Cabinet and Parlia-
mentary Liaison Officer (CPLO) System
 The Cabinet and Parliamentary Liaison Officer 
(CPLO) System has been set up with the concept of mak-
ing coordination of tasks concerning the Cabinet and the 
Parliament of various government agencies proceed 
smoothly, by the Secretariat of the Cabinet in 2003, and 
has been continuously developed. A website www.cplo.
soc.go.th has been launched. Training has been provided 
to Assistant CPLO, and seminars are held for them to meet 
and exchange views regularly every year. Moreover, The 
Regulation of the Office of the Prime Minister on Cabinet 
and Parliamentary Liaison Officer 2008 has been issued, 
making the CPLO system more clearly defined.
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 1.4 การประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่สำาคัญ
 ประมวลมตคิณะรฐัมนตร ีหมายถงึ การรวบรวมมตคิณะ

รัฐมนตรีเรื่องเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกัน แล้วนำามาจัด

ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อจำาแนกเป็นประเด็นแล้วสรุปเนื้อหาของ

มติคณะรฐัมนตรใีนแต่ละประเดน็ รวมทัง้มีการรวบรวมกฎหมาย/

คำาพิพากษา คณะกรรมการ หนังสือเวียนและข้อมูลอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประมวลไว้ด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจน 

สะดวกสำาหรับการใช้งานด้านต่างๆ เช่น การค้นคว้า ศึกษา 

อ้างอิง ถือปฏิบัติ หรือใช้ประกอบการวิเคราะห์การนำาเสนอ 

เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

 ในรอบปี 2553 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดทำา

ประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่สำาคัญ ดังนี้

1) ปีสำาคัญ ได้แก่

 1.1) ปีท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2530

 1.2) ปีแห่งการฉลอง “30 ปี แห่งการท่องเท่ียว”  

  พ.ศ. 2533

 1.3) ปีสตรีไทย พ.ศ. 2535

 1.4) ปีรณรงค์วัฒนธรรมไทย พ.ศ. 2537

 1.5) ปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย พ.ศ. 2538

 1.6) ปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ 

   พ.ศ. 2539

 1.7) ปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ 

  พ.ศ. 2540-2541

 1.8) ปีคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2541-2542 

 1.9) ปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ 

  พ.ศ. 2542-2544

 1.10) ปีแห่งการรณรงค์ให้ใช้สินค้าและบริการไทย พ.ศ.  

  2545

 1.11) ปีแห่งการส่งเสรมิการบรกิารประชาชนของรฐั พ.ศ.  

  2545-2546

 1.12) ปีแห่งความปลอดภัย พ.ศ. 2553

 1.13) การกำาหนดให้ป ีใดมีความสำาคัญเพื่อรณรงค์ 

  เรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น ให้ทุกหน่วยงานพิจารณา 

  กำาหนดตามความจำาเป็นและเหมาะสม

 1.14) ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade  

  of Action for Road Safety) พ.ศ. 2554-2563

2) การซื้อและเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ

3) พระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่
 3.1) อัครศิลปิน (คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาต ิ

  ถวายพระราชสมัญญาเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2529)

 3.2) พระบดิาแห่งการจดัการทรพัยากรนำา้ (คณะรฐัมนตร ี

  ถวายพระราชสมัญญาเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2539)

 3.3) พระบดิาแห่งเทคโนโลยขีองไทย (มตคิณะรฐัมนตรี 

  12 ธันวาคม 2543) 

 3.4) พระบิดาแห่งฝนหลวง (มติคณะรัฐมนตรี 20  

  สิงหาคม 2545)

 3.5) พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย (มติคณะรัฐมนตร ี

  20 มิถุนายน 2549)

 3.6) พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย (มติคณะรัฐมนตรี 

  21 พฤศจิกายน 2549)

 3.7) พระบดิาแห่งการอนรุกัษ์มรดกไทย (มตคิณะรฐัมนตร ี

  20 มีนาคม 2550)

 3.8) พระบดิาแห่งการประดษิฐ์โลก (สมาพนัธ์นกัประดษิฐ์ 

  นานาชาตแิละสมาคมส่งเสรมิการประดษิฐ์เกาหลใีต้ 

  ถวายพระราชสมัญญา เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2551)

 3.9) พระบิดาแห่งการวิจัยไทย (มติคณะรัฐมนตรี 

   2 ธันวาคม 2551)

 3.10) พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย (มติคณะ 

  รัฐมนตรี 17 กุมภาพันธ์ 2552)

4) ค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวเพื่อการครองชีพสำาหรับ
ข้าราชการระดับต้นในปัจจุบัน ได้แก่

 4.1) ข้าราชการและลูกจ้างประจำาส่วนราชการ 

 4.2) อาสาสมัครทหารพราน กระทรวงกลาโหม 

 4.3) สมาชกิกองอาสารกัษาดนิแดน กระทรวงมหาดไทย 

 4.4) พนักงานราชการ 

 

 1.5 การพัฒนาระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา (ปคร.)
 ระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ระบบ 

ปคร.) กำาหนดขึ้นจากแนวคิดที่มุ่งให้การประสานงานในภารกิจ

ทีเ่กีย่วข้องกบัคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภาของส่วนราชการทัง้หลาย

เป็นไปอย่างราบรืน่ โดยสำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีด้กำาหนด
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 Section  Subject
 1 The Cabinet

 2 Practice guide for ministers upon assuming the posts

 3 The Cabinet’s policy statement made in the National Assembly

 4 The Cabinet’s decision-making process

 5 Practice guide for ministers concerning the Parliament

 6 Practice guide concerning the court of justice and organizations under the Constitution

 7 The Cabinet and Parliamentary Liaison Officer (CPLO)

 8 The Cabinet’s shift of royal audience

 9 Cautions for ministers

 10 Practice guide for ministers while the entire Cabinet is vacating the offices

 11 Benefits and rewards according to the laws and cabinet resolutions

 Annex 1 Regulations of the Office of the Prime Minister on Code of Ethics for Political Officials 2008

 Annex 2 Regulations of the Office of the Prime Minister on National Security 2009

 Annex 3 Regulations of the Office of the Prime Minister on Official Confidentiality 2010

 Annex 4 Practice guide for the Cabinet in a royal audience

 In the year 2010, the Secretariat of the Cabinet has 
held the “CPLO Relations” activity with the objective to 
develop coordination network of CPLO and Assistant CPLO 
of government agencies and the Secretariat of the 
Cabinet to be closer, with 6 events held for CPLO and 
Assistant CPLO of Secretariat of the Cabinet and various 
agencies, as follows:
 1. First event, for the royal affairs units group at the 
Office of His Majesty’s Principal Private Secretary on 25 
November 2009
 2. Second event, for the security and foreign affairs 
units group at the Ministry of Interior on 21 December 2009
 3. Third event, for central units at the Office of the 
National Economic and Social Development Board on 25 
December 2009 
 4. Fourth event, for units related to economics group 
at the Ministry of Commerce on 25 January 2010 
 5. Fifth event, for units on social affairs at the Min-
istry of Social Development and Human Security on 1 
February 2010
 6. Sixth event, for units on parliamentary affairs at 
the Secretariat to the House of Representatives on 30 June 
2010

 Furthermore, in September 2010, the Secretariat of 
the Cabinet held a seminar to solicit views and suggestions 
from CPLO and Assistant CPLO in solving problems and 
obstacles in the operation of CPLO and in finding ways 
to improve the operation to be more efficient, including 
the creation of familiarization among CPLO and Assistant 
CPLO from all units as well as the networking for better 
cooperation among government agencies.

 1.6 The Production of a Manual to Support 
the Work of Ministers
 The Secretariat of the Cabinet has produced a 
manual to support the work of ministers as well as other 
necessary documents for ministers to use as the framework 
in performing their duties and conducting themselves in 
administering state affairs appropriately within the perim-
eter of the laws, especially provisions in the Constitution 
of the Kingdom of Thailand and various acts, as well as 
customs and tradition long adhered to in Thai public 
administration.
 In the year 2010, the Secretariat of the Cabinet has 
revised and improved the Ministers manual, so that the 
content is in line with the current situation. The manual 
comprises 11 sections and 4 annexes, as follows:



รายงานประจำาปี 2553  สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี 83

ให้มขีึน้ตัง้แต่ปี 2546 และได้พฒันามาอย่างต่อเนือ่ง มกีารจดัทำา

เว็บไซต์ ปคร. (www.cplo.soc.go.th) จัดฝึกอบรมให้แก่ 

ผู้ช่วย ปคร. และจัดสัมมนาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็น

ประจำาทุกปี นอกจากนี้ได้จัดทำาระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 ซ่ึงทำาให้

ระบบ ปคร. มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

 ปี 2553 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดกิจกรรม 

“ปคร. สัมพันธ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายการ

ประสานงานของ ปคร. และผู้ช่วย ปคร. ของส่วนราชการและ

สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น โดย

กำาหนดให้มกีารพบปะระหว่าง ปคร. และผูช่้วย ปคร. ของสำานกั

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆ รวม 6 ครั้ง ได้แก่

 ครัง้ที ่1 กลุม่ราชการในพระองค์ เมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน 

2552 ณ สำานักราชเลขาธิการ

 ครั้งที่ 2 กลุ่มความมั่นคงและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 21 

ธันวาคม 2552 ณ กระทรวงมหาดไทย

 ครัง้ที ่3 กลุม่หน่วยงานกลาง เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2552 

ณ สำานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

 ครั้งที่ 4 กลุ่มเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553  

ณ กระทรวงพาณิชย์

 ครัง้ท่ี 5 กลุม่หน่วยงานด้านสงัคม เมือ่วนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 

2553 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 ครั้งที่ 6 กลุ่มประสานงานรัฐสภา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 

2553 ณ สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 นอกจากนี ้ในเดือนกนัยายน 2553 สำานกัเลขาธกิารคณะ

รฐัมนตรยีงัได้จดัสมัมนาเพือ่รบัฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก 

ปคร. และผู้ช่วย ปคร. ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการ

ปฏบิตังิานในภารกจิของ ปคร. และหาแนวทางปรบัปรงุแก้ไขการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้าง

ความรู้จักคุ้นเคยกันระหว่าง ปคร. และผู้ช่วย ปคร. จากทุกส่วน

ราชการ และเป็นการสร้างเครอืข่ายเชือ่มโยงความร่วมมอืระหว่าง

หน่วยงานให้ดีขึ้น

 1.6 การจดัทำาคูม่อืสนบัสนนุการทำางานของรฐัมนตรี
 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดทำาคู่มือสนับสนุน 

การทำางานของรัฐมนตรี พร้อมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่จำาเป็นเพื่อให้

รัฐมนตรีใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนในการ

บรหิารราชการแผ่นดนิได้อย่างถกูต้องภายใต้กรอบของกฎหมาย

โดยเฉพาะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ

พระราชบญัญตัต่ิางๆ รวมทัง้กรอบของระเบยีบประเพณวีธิปีฏบิตัิ

ที่มีการปฏิบัติสืบต่อมาช้านาน

 ในปี 2553 สำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีด้มกีารปรบัปรงุ

แก้ไขคู่มือการทำางานของรัฐมนตรี เพื่อให้มีเนื้อหาท่ีถูกต้อง

สอดคล้องกบัภาวการณ์ในปัจจบัุน โดยคู่มอืดังกล่าวจะประกอบ

ด้วยหมวดย่อยๆ 11 หมวด 4 ภาคผนวก ดังนี้

 หมวดที่  เรื่อง
 1 คณะรัฐมนตรี

 2 แนวทางปฏิบัติเมื่อเข้ารับหน้าที่

 3 การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา

 4 กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี

 5 แนวทางปฏิบัติของรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐสภา

 6 แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

 7 ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)

 8 การจัดผลัดเวรเฝ้าฯ ของคณะรัฐมนตรี

 9 ข้อพึงระวังสำาหรับรัฐมนตรี

 10 แนวทางปฏิบัติของรัฐมนตรีในระหว่างที่รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำาแหน่ง

 11 สิทธิประโยชน์และบำาเหน็จความชอบตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี

 ภาคผนวก 1 ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2551

 ภาคผนวก 2 ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

 ภาคผนวก 3 ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2553

 ภาคผนวก 4 การปฏิบัติตนในการเข้าเฝ้าฯ ของคณะรัฐมนตรี
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 1.7 Publication and distribution of the Report 
on the Performance of the Cabinet’s in Accordance 
with the Directive Principles of Fundamental State 
Policies, first year (30 December 2008-30 December 
2009)
 The Secretariat of the Cabinet as a member in 
the Committee to Follow up the Performance in Accordance 
with the Government Policy, chaired by Minister attached 
to the Prime Minister’s Office (Mr. Satit Wonghnongtaey) 
has been assigned to be responsible for the publication of 
the Report on the Performance of the Cabinet in Accor-
dance with the Directive Principles of Fundamental State 
Policies of Prime Minister Abhisit Vejjajiva, First Year (30 
December 2008-30 December 2009) in 3 editions, namely, 
the complete report, the summarized report in Thai, and 
the summarized report in English, which the Secretariat of 
the Cabinet has published in hard copies and submitted 
to the National Assembly and sent to all ministries, depart-
ments, provinces, government agencies and educational 
institutions, as well as posted on the website of the Secre-
tariat of the Cabinet.
 1.8 Information support in the general debate
 As Thailand is governed by a parliamentary regime 
in which the administration is responsible to the national 
assembly, several sections in the Constitution of the Kingdom 
of Thailand therefore specify that the Council of Ministers 
must state facts or explain and listen to opinions concern-
ing the administration of state affairs in a joint sitting of the 
National Assembly or in the Senate meeting. There are also 
provisions entitling members of the House of Representatives 
to lodge a motion seeking a no-confidence debate against 
the Prime Minister or individual ministers. And when there 
are major problems concerning the administration of state 

affairs, such a motion for a general debate has often been 
submitted in accordance with the provisions of the Consti-
tution.
 In the fiscal year 2010, there were 2 debates, 
which are, (1) a general debate in the Senate, according 
to Section 161 of the Constitution on 3 May 2010, and (2) 
a general debate for the purpose of passing a vote of 
no-confidence in the Prime Minister and individual ministers, 
according to Section 158 and Section 159 of the Constitu-
tion on 31 May and 1 June 2010. In a debate each time, 
the Secretariat of the Cabinet in its capacity as the sec-
retariat of the Cabinet has the duty to perform 3 major 
tasks, namely (1) coordinating on the debate motion or the 
dates of the debate (2)  supporting information to the 
Cabinet for use in minister’s clarification during the debate, 
and  (3) producing a document of members of parliament’s 
debate issues summary in the overall picture to be pre-
sented to the Prime Minister and the Cabinet. SOC has 
produced documents summarizing issues and suggestions 
from the general debate in the Senate on 3 May 2010 and 
the general debate for the purpose of passing a vote of 
no-confidence in the Prime Minister and individual ministers 
on 31 May and 1 June 2010 and has submitted to the 
Cabinet for acknowledgement on 11 May and 8 June 2010 
respectively. 

2. Legislation Development
 2.1 Development of legislation of government 
agencies 
 The Cabinet resolution on 26 January 2010 has defined 
guidelines for legislation development of government agen-
cies for fiscal year 2010, which differ from legislation develop-
ment of government agencies for fiscal year 2009, as appeared 
in the following table.

  Guidelines for legislation development  Guidelines for legislation development
  for fical year 2009  for fical year 2010  

Compiling, improving, amending or validating legislations Invalidation, improving or amending legislations with
in the set priority as:  provisions on inappropriate authorization or permission, are
1. Ligislation in pursuant to the Constitution or, unnecessary or inappropriate, by aperating in 2 phases as:
2. Legislation in accordance with the Cabinet’s policy or, Phase1 Preparing a legislation development plan for 
3. Legislation in accordance with the 10th National  fiscal year 2010
Economic and Social Development Plan (2007-2011)  Phase2 Drawing up legislations in accordance with the  
   approved legislation development plan to be finished
   within fiscal year 2011
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 1.7 การจัดพิมพ์และแจกจ่ายรายงานแสดงผล
การดำาเนนิการของคณะรฐัมนตรตีามแนวนโยบายพืน้ฐาน
แห่งรัฐ ปีที่ 1 (30 ธันวาคม 2551-30 ธันวาคม 2552)
 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในฐานะกรรมการใน

คณะกรรมการติดตามผลการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

ซึง่มรีฐัมนตรปีระจำาสำานกันายกรฐัมนตร ี(นายสาทติย์ วงศ์หนอง- 

เตย) เป็นประธาน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์

รายงานแสดงผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนว

นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปีที่ 1  

(30 ธันวาคม 2551-30 ธันวาคม 2552) จำานวน 3 ฉบับ ได้แก่ 

รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานฉบับสรุปภาษาไทย และรายงาน

ฉบับสรุปภาษาอังกฤษ ซึ่งสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัด

พิมพ์รายงานดังกล่าวเป็นรูปเล่มส่งให้แก่รัฐสภา และมอบให้ทุก

กระทรวง กรม จังหวัด หน่วยงาน ตลอดจนสถานศึกษาต่างๆ 

รวมทัง้เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของสำานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรด้ีวย

 1.8 การสนับสนุนข้อมูลในการอภิปรายทั่วไป
 เนื่องจากประเทศไทยปกครองโดยระบอบรัฐสภา 

ซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบต่อ

รัฐสภา ดงันัน้ ในหลายมาตราของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทยจึงได้บญัญตัใิห้คณะรฐัมนตรต้ีองแถลงข้อเทจ็จรงิหรอืช้ีแจง 

ตลอดจนรบัฟังความคดิเหน็ในปัญหาเกีย่วกบัการบรหิารราชการ

แผ่นดินในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา หรือในที่ประชุมวุฒิสภา 

นอกจากนั้นยังบัญญัติให ้สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรมีสิทธ ิ

เข้าช่ือเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายไม่วางวางใจนายกรัฐมนตรี 

หรอืรฐัมนตรเีป็นรายบคุคล และเมือ่เกดิปัญหาสำาคญัๆ เกีย่วกบั

การบริหารราชการแผ่นดินก็มักจะมีการเสนอขอเปิดอภิปราย

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ดังกล่าวอยู่บ่อยครั้ง

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้มีการอภิปราย จำานวน 

2 ครั้ง คือ (1) การอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา ตามมาตรา 161 

ของรัฐธรรมนูญฯ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 และ (2) การ

อภิปรายท่ัวไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

เป็นรายบคุคล ตามมาตรา 158 และมาตรา 159 ของรฐัธรรมนญูฯ 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมและ 1 มิถุนายน 2553 ในการอภิปราย

แต่ละครั้ง สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ในฐานะฝ่าย

เลขานกุารคณะรฐัมนตรมีหีน้าทีต้่องดำาเนนิการใน 3 เรือ่งใหญ่ๆ 

คือ (1) การประสานงานเกี่ยวกับการขอเปิดอภิปรายหรือการ

กำาหนดวนัอภปิราย (2) การสนบัสนนุข้อมลูแก่คณะรฐัมนตรเีพือ่

ใช้ประกอบการชี้แจงในระหว่างอภิปราย และ (3) การจัดทำา

เอกสารสรปุประเด็นอภปิรายในภาพรวมของสมาชกิรฐัสภาเสนอ

นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ซึ่งที่ผ่านมา สำานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ได้จัดทำาเอกสารสรุปประเด็นและข้อเสนอแนะ 

จากการอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาฯ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 

และการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและ

รฐัมนตรเีป็นรายบุคคลฯ เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคมและ 1 มิถนุายน 

2553 เสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 

2553 และ 8 มิถุนายน 2553 ตามลำาดับ 

 

2. งานพัฒนากฎหมาย
 2.1 การพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ
 โดยที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553  

กำาหนดแนวทางการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ประจำาปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึง่มแีนวทางการดำาเนนิงานทีแ่ตกต่าง

จากการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 ปรากฏตามตาราง ดังนี้

  แนวทางการพัฒนากฎหมาย  แนวทางการพัฒนากฎหมาย
  ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ดำาเนินงานการจัดทำา ปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายตาม ดำาเนินงานยกเลิก ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ

ลำาดับที่กำาหนดไว้ก่อนและหลัง ดังนี ้ การอนุมัติหรืออนุญาตท่ีไม่ถูกต้อง ไม่มีความจำาเป็นหรือไม่เหมาะสม

1. กฎหมายเพื่ออนุมัติการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ หรือ โดยแบ่งการดำาเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

2. กฎหมายตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี หรือ ระยะที่ 1 การจัดทำาแผนพัฒนากฎหมายในปีงบประมาณ 

3. กฎหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2553

ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)   ระยะที่ 2 การจัดทำากฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายที่ได้รับ  

   อนุมัติให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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 In conducting legislation development for fiscal year 
2010, government agencies that found no laws to be processed 
as defined in the guidelines can inform the Secretariat of the 
Cabinet for exemption from the legislation development in-
dicator.
 2.2 The role of the Secretariat of the Cabinet 
and legislation development 
 In conducting legislation development of government 
agencies for fiscal year 2010, the Secretariat of the Cabinet 
was the host agency in the undertaking, by taking responsibil-
ity over indicator 14, the level of success of operation ac-
cording to the legislation development plan of government 
agencies, by dividing into 2 indicators, as follows:
 1) Indicator 14.1 the level of success in the making 
of legislation development plans of  government agencies, 
divided into 2  types of units with legislations to be processed, 
as follows:
 • Agencies at general department level, and Office 
  of the Permanent Secretary for Education 
 • Other offices of permanent secretary with legisla-
  tions to be processed 
 2) Indicator 14.2 the level of success in supporting 
the operation according to the legislation development of 
government agencies, by dividing units to be dealt with into 
2 types, as follows: 
 • Offices of the Permanent Secretary without laws  
  to be developed 
 • Offices of the Permanent Secretary with laws to  
  be developed 
 2.3 Legislation Development Committee of 
Government Agencies for fiscal year 2010
 The Secretariat of the Cabinet has pushed for the ap-
pointment of the legislation development committee of govern-
ment agencies according to indicator 14 as follows:
  2.3.1 The Committee to Supervise, Monitor 
and Accelerate Legislation Development of Govern-
ment Agencies In order that legislation development of 
government agencies can proceed effectively, the Prime 
Minister has appointed The Committee to Supervise, Monitor 
and Accelerate Legislation Development of Government 
Agencies as the Prime Minister’s Office order No.174/2553 
dated 7 July 2010, with Minister to the Prime Minister’s Office 
(Mr. Satit Wonghnongtaey) as the chairperson. The commit-

tee comprises permanent secretaries and knowledgeable 
persons from various agencies such as the Permanent Sec-
retaries for Justice, Finance, and Interior, representatives of 
the Board of Trade of Thailand and the Office of the Board 
of Investment, for instance, and with executives and officials 
of the Secretariat of the Cabinet as the secretarial office. 
The committee is tasked to supervise, monitor, and acceler-
ate government agencies or units under the administration’s 
jurisdiction to survey and draw up  name lists of laws under 
the agencies’ jurisdiction or within the  responsibilities of the 
agencies, state enterprises and units completely and ac-
curately, while collecting provisions concerning authorization 
or permission both with and without licenses under their 
responsibilities, to be in line with the framework on legislation 
development of government agencies. The committee is 
also empowered to appoint sub-committees to conduct 
issues concerned with legislation development.
  2.3.2 The Subcommittee on Legislation  
Development of Government Agencies Since this year 
the defined guideline for legislation development of govern-
ment agencies differs from that in the past year, requiring 
knowledge and expertise from representatives of various units, 
the Secretariat of the Cabinet therefore proposed to the 
committee to have the following sub-committees on legisla-
tion development of government agencies set up, namely:
  1) The Subcommittee to Negotiate Agreements 
and Evaluate Legislation Development of Government Agen-
cies, which is then divided into 4 groups according to the 
legislation development plan as economic law, social law, 
natural resource and environment law, and security law, each 
with the duties to consider and evaluate legislation develop-
ment plans of government agencies, and to consider and to 
approve agency’s request for exemption from legislation 
development indicator. 
  2) The Subcommittee to Consider Appeals on 
Evaluation Results of Legislation Development of Government 
Agencies, to consider and judge on the appeals on evalua-
tion results of legislation development of government agencies.
  Officials of the Secretariat of the Cabinet serve in 
the secretarial office of each subcommittee, as shown in the 
following plans:
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 ในการดำาเนนิงานพฒันากฎหมาย ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 หากส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีกฎหมาย 

ที่ต้องดำาเนินการตามแนวทางที่กำาหนดไว้ ให้ส่วนราชการแจ้ง 

ขอยกเว้นตัวช้ีวัดการพัฒนากฎหมายต่อสำานักเลขาธิการคณะ

รัฐมนตรี

 2.2 บทบาทของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
กับการพัฒนากฎหมาย
 ในการดำาเนินงานพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ได้เป็นเจ้าภาพในการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ โดย 

รบัผดิชอบตวัชีว้ดัที ่14 ระดบัความสำาเร็จของการดำาเนนิการตาม

แผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตัว 

ชี้วัด ดังนี้

 1) ตวัชีว้ดัที ่14.1 ระดบัความสำาเรจ็ของการจดัทำาแผนพัฒนา

กฎหมายของส่วนราชการ โดยแบ่งส่วนราชการทีต้่องดำาเนนิการ

เป็น 2 ส่วน ได้แก่

   • ส่วนราชการระดับกรมทั่วไป และสำานักงานปลัด 

  กระทรวงศึกษาธิการ 

  • สำานักงานปลัดกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายจะต้องพัฒนา 

 2) ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดับความสำาเร็จของการสนับสนุนการ

ดำาเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ โดยแบ่ง

ส่วนราชการที่ต้องดำาเนินการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

  • สำานกังานปลดักระทรวงทีไ่ม่มกีฎหมายทีจ่ะต้องพฒันา 

  • สำานักงานปลัดกระทรวงที่มีกฎหมายที่จะต้องพัฒนา 

 2.3 คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 สำานกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรไีด้ดำาเนนิการผลกัดนัให้มี

การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการตาม 

ตวัชีว้ดัที ่14 ดงันี้

  2.3.1 คณะกรรมการกำากับติดตามและ
ดำาเนินการพัฒนากฎหมายส่วนราชการ เพื่อให้การพัฒนา

กฎหมายของส่วนราชการสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรีจึงได้มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

กำากับติดตามและดำาเนินการพัฒนากฎหมายส่วนราชการขึ้น

ตามคำาสัง่สำานกันายกรฐัมนตรทีี ่174/2553 ลงวนัที ่7 กรกฎาคม 

2553 โดยมีรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ 

วงศ์หนองเตย) เป็นประธานกรรมการ ซึง่คณะกรรมการดงักล่าว

ประกอบด้วยปลดักระทรวงและผูท้รงคณุวฒิุจากหน่วยงานต่างๆ 

เช่น ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัด

กระทรวงมหาดไทย ผูแ้ทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผูแ้ทน

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น โดยมี 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำาหน้าท่ี 

เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว

มีหน้าที่กำากับ ติดตาม เร่งรัดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของ

รัฐที่อยู่ในกำากับของฝ่ายบริหารสำารวจ ตรวจสอบ และรวบรวม

รายชือ่กฎหมายท่ีส่วนราชการรกัษาการหรอือยูใ่นความรบัผดิชอบ

ของส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานในกำากบัให้ครบถ้วน

ถกูต้อง และรวบรวมบทบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัการอนมุตั ิหรอือนญุาต

ทั้งที่มีใบอนุญาตและไม่มีใบอนุญาตที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ 

และมีอำานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำาเนินการในเรื่อง 

ที่เกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย

  2.3.2 คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายของ
ส่วนราชการ เนื่องจากในปีนี้มีการกำาหนดแนวทางการพัฒนา

กฎหมายของส่วนราชการซึ่งแตกต่างจากปีท่ีผ่านมา และม ี

ความจำาเป็นท่ีจะต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญจากผู้แทนใน 

หน่วยงานต่างๆ สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้เสนอ 

คณะกรรมการฯ เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย

ของส่วนราชการ ดังนี้

  1) คณะอนุกรรมการเจรจาข้อตกลงและการ

ประเมินการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ซึ่งแบ่งกลุ่มคณะ

อนุกรรมการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการออกได้

เป็น 4 คณะ ได้แก่ กลุ่มกฎหมายเศรษฐกิจ กลุ่มกฎหมายสังคม 

กลุ่มกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกลุ่ม

กฎหมายความมั่นคง เพื่อทำาหน้าที่พิจารณาและตรวจประเมิน

แผนพฒันากฎหมายของส่วนราชการ และพจิารณาให้ความเหน็

ชอบในกรณีที่ส่วนราชการขอยกเว้นตัวชี้วัดการพัฒนากฎหมาย 

  2) คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผลการ

ประเมินการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ จำานวน 1 คณะ 

เพื่อพิจารณาและวินิจฉัยการอุทธรณ์ผลการประเมินการพัฒนา

กฎหมายของส่วนราชการ

  โดยมีเจ้าหน้าที่สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ทำาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการอนุกรรมการฯ แต่ละคณะ ปรากฏ

ตามแผนภูมิ ดังนี้
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 2.4  Operation results of legislation development for fiscal year 2010

 No. Ministry/Independent agencies Draft laws proposed to be included in the
  not under ministers       legislation development plan 

 1. Ministry of Finance  1. Announcement of the Ministry of Finance on Criteria   
      and Methods in Registering Thai Consultants, B.E. ....
    2. Amending Draft Bill of the Revenue Code (Issue 1) 
      B.E.....
 
 2. Ministry of Interior  1.  Draft bill on the Control of Auction and Antique Trade  
      B.E. ....
    2.  Draft bill on Gambling, B.E. ....
    3.  Draft bill on Premium or Rewarding by Chance B.E. ....

 3. Office of National Buddhism Draft Regulation of the Office of National Buddhism, on   
    Security and Safety Measures in the Buddha Monthon   
    area, B.E.. ....
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คณะกรรมการกำากับติดตามและเร่งรัดการดำาเนินงานพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ
รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) 

ประธานกรรมการ

คณะอนุกรรมการ
เจรจาข้อตกลงและ

การประเมิน
การพัฒนากฎหมาย
ของส่วนราชการ 
คณะที่ 1 กลุ่ม

กฎหมายเศรษฐกิจ

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการ
เจรจาข้อตกลงและ

การประเมิน
การพัฒนากฎหมาย
ของส่วนราชการ 
คณะที่ 2 กลุ่ม
กฎหมายสังคม

ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคง
ของมนุษย์

ประธานอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการ
เจรจาข้อตกลงและ

การประเมิน
การพัฒนากฎหมาย
ของส่วนราชการ 
คณะที่ 3 กลุ่ม

กฎหมายทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ประธานอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการ
เจรจาข้อตกลงและ

การประเมิน
การพัฒนากฎหมาย
ของส่วนราชการ 
คณะที่ 4 กลุ่ม

กฎหมาย
ความมั่นคง

ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

ประธานอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์
ผลการประเมิน
การพัฒนา

กฎหมายของ
ส่วนราชการ

ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม

ประธานอนุกรรมการ

 2.4 ผลการดำาเนินการพัฒนากฎหมาย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

  ลำาดับที่      กระทรวง/หน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง        ร่างกฎหมายที่เสนอบรรจุไว้ในแผนพัฒนากฎหมาย

 1. กระทรวงการคลัง  1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำาหนดหลักเกณฑ์  
      และวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย พ.ศ. ....
    2. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
      (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

 2. กระทรวงมหาดไทย  1. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและการค้า
      ของเก่า พ.ศ. ....
    2. ร่างพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ....
    3. ร่างพระราชบัญญัติการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค   
      พ.ศ. ....

 3. สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ ร่างระเบียบสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการรักษา 
    ความปลอดภัยในบริเวณพุทธมณฑล พ.ศ. ....
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 Altogether, 52 laws have been proposed for de-
velopment by government agencies, as 13 ministries/
agencies and 22 departments
 Government agencies that checked laws in their 
responsibilities and found no laws to be processed as 
defined in the guidelines have asked for exemption from 
legislation development, as follows:
 1.  7 Ministries asked for exemption for all depart-
ments in their jurisdiction 
 2.  12 Ministries asked for exemption for some 
departments in their jurisdiction, amounting to 52 depart-
ments 
 3.  Government agencies in the jurisdiction of the 
Prime Minister’s Office, directly responsible to the Prime 
Minister, 9 agencies 
 4.  Government agencies not under ministries,  
6 agencies
 2.5 Benefits from legislation development of 
government agencies in fiscal year 2010   
 The Secretariat of the Cabinet is the core agency 
in pushing various government agencies to make their 
legislation development plans for fiscal year 2010, by 
specifying in the plan for  various government agencies 
to compile laws under their responsibilities as top priority 
and secondary ones, and to survey provisions under the 
agencies’ responsibilities, as it has been found in the 
review of the Secretariat of the Cabinet that provisions in 
the Thai laws concerning authorization and permission 
used up to  the present time are overlapping points result-
ing in work duplication, which impose more burdens on 
the people who need to obtain permission from govern-
ment agencies in their business operations. They often 
have to contact several agencies  to start a legal business, 
wasting time, energy and money. Moreover, when gov-
ernment agencies find any provisions of the laws in their 
responsibilities outdated or too burdensome to the people 
who are their customers to comply, such provisions have 
to be revised and improved. The legislation has to be 
developed according to the project launched by the 
Secretariat of the Cabinet, with a timeframe of 2 years. 
The first year is devoted to the preparation of legislation 

development plan of government agencies for fiscal year 
2010, and the second year for the drafting of the amend-
ed laws in fiscal year 2011, as a continued operation. 
When a government agency gets approval from the 
subcommittee to negotiate agreements and evaluate 
legislation development of government agencies, all 4 
subcommittee, if it can improve and amend the legislation 
successfully in accordance with the legislation develop-
ment plan, benefits can be derived by the agency in 
shortening its procedure in authorization and permission 
granted to the people. Also, outdated laws can be mod-
ernized, benefitting the people who contact government 
agencies in all aspects. 

3. Function Concerning Royal     
Affairs
 Revision of the Office of the Prime Minister’s 
Regulation on Requesting for the Most Exalted 
Order of the White Elephant and the Most Noble 
Order of the Crown of Thailand 
 Since in the past recent years, there have been new 
organizations, and laws related to local administrative 
organizations have been amended, along with the en-
forcement of the Civil Service Act 2008, the Secretariat of 
the Cabinet thus deems it appropriate to revise the cri-
teria on requesting for Royal Decorations to be bestowed 
on government officials and certain position holders to 
suit the changed situation, by drafting the Office of the 
Prime Minister’s Regulation on Requesting for the Most 
Exalted Order of the White Elephant and the Most Noble 
Order of the Crown of Thailand (issue  2) B.E. 2552 (2009) 
to amend the criteria on requesting for Royal Decorations 
in the attached list of the Office of the Prime Minister’s 
Regulation on Requesting for the Most Exalted Order of 
the White Elephant and the Most Noble Order of the Crown 
of Thailand 1993 which the Cabinet approved on 13 
October 2008, endorsing the draft regulation. The amend-
ed regulation has been published in the Royal Gazette, 
issue 126 section special 155 ngo, dated 19 October 2009, 
and circulated to various agencies, according to the 
Secretariat of the Cabinet ‘s circular letter No. 0508/186 
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 กฎหมายของส่วนราชการทีเ่สนอขอพฒันา รวมทัง้หมด 

52 ฉบับ จำานวน 13 กระทรวง/หน่วยงาน รวม 22 กรม

 โดยมส่ีวนราชการทีต่รวจสอบกฎหมายในความรบัผดิ

ชอบแล้วไม่มีกฎหมายที่ต้องพัฒนาในลักษณะดังกล่าว จึงขอ

ยกเว้นการพฒันากฎหมาย ดังนี้

 1. กระทรวงขอยกเว้นให้ทุกกรมในสังกัด จำานวน 

7 กระทรวง 

 2. กระทรวงขอยกเว้นให้กบับางกรมในสงักดั จำานวน 

12 กระทรวง รวม 52 กรม 

 3. ส่วนราชการสงักดัสำานกันายกรัฐมนตรีทีข่ึน้ตรงต่อ

นายกรัฐมนตรี จำานวน 9 หน่วยงาน 

 4. ส่วนราชการทีไ่ม่สงักดักระทรวง จำานวน 6 หน่วยงาน

 2.5 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการพัฒนากฎหมาย
ของส่วนราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานกลาง 

ในการผลักดันให้ส่วนราชการต่างๆ จัดทำาแผนพัฒนากฎหมาย

ของส่วนราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกำาหนด

แผนให้ส่วนราชการต่างๆ ได้รวบรวมกฎหมายในความรับผดิชอบ

ท้ังในกฎหมายลำาดับหลักและกฎหมายลำาดับรอง และทำาการ

สำารวจบทบัญญัติในความรับผิดชอบของหน่วยงาน เนื่องจาก

สำานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีได้ตรวจสอบแล้วพบว่า บทบญัญตัิ

ของกฎหมายในประเทศไทยทีเ่กีย่วกบัการอนมุตั ิอนญุาต ได้ใช้

บังคับมาจนถึงปัจจุบัน มีปัญหาด้านความซำ้าซ้อนในบทบัญญัติ

ของกฎหมายหลายประการ ทำาให้เกิดภาระแก่ประชาชนที่ต้อง

ติดต่อกับส่วนราชการเพื่อขออนุมัติ อนุญาตในการประกอบ

ธุรกรรม เป็นการเพิ่มภาระแก่ประชาชนด้วยการเพิ่มขั้นตอน 

ในการขออนุมัติ อนุญาต เป็นผลให้กว่าที่ประชาชนจะได้รับ 

การอนมุตั ิอนญุาตให้ดำาเนนิการอาจต้องขออนมุตั ิอนญุาตจาก

ส่วนราชการมากกว่าหนึ่งหน่วยงานจึงจะสามารถดำาเนินการได้

ถูกต้องตามที่กฎหมายกำาหนด นอกจากนี้ หากส่วนราชการ 

พบว่าบทบัญญัติของกฎหมายมีความล้าสมัย หรือเป็นการเพิ่ม

ภาระให้กับประชาชนเกนิกว่าทีจ่ำาเป็นต้องปฏบิตั ิ ให้ทำาการแก้ไข

ปรบัปรงุบทบญัญตัขิองกฎหมาย โดยจดัทำากฎหมายให้แล้วเสรจ็

ตามโครงการท่ีสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดเตรียมไว ้

เป็นระยะเวลา 2 ปี คือ ในปีแรกเป็นการดำาเนินการจัดทำาเป็น 

แผนพฒันากฎหมายของส่วนราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 สำาหรับปีที่สองเป็นการยกร่างกฎหมายในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นการดำาเนินการต่อเนื่องกัน และเมื่อส่วน

ราชการได้รบัอนมุตัจิากคณะอนกุรรมการเจรจาข้อตกลงและการ

ประเมินการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ รวม 4 คณะ แล้ว 

หากส่วนราชการสามารถปรับปรุงแก้ไขกฎหมายได้สำาเร็จตาม

แผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ จะเกิดประโยชน์แก่ส่วน

ราชการ สามารถลดขั้นตอนในการขออนุมัติ อนุญาตให้กับ

ประชาชน อีกท้ังเป็นการชำาระสะสางกฎหมายท่ีล้าสมัยให้มี 

ความเป็นปัจจบุนั และส่งผลดใีห้เกดิประโยชน์แก่ประชาชนทีม่า

ติดต่อขอรับอนุมัติ อนุญาต ที่จะได้รับความสะดวกรวดเร็วใน

การขอรับบริการได้

3. งานราชการในพระองค์
 การแก้ไขระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง 
ช้างเผือกและอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
 เนื่องจากในระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีองค์กรเกิดขึ้นใหม่

หลายองค์กร รวมทั้งได้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สำานักเลขาธิการคณะ

รัฐมนตรีจึงพิจารณาเห็นสมควรแก้ไขหลักเกณฑ์การขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการและผู้ดำารง

ตำาแหน่งบางตำาแหน่งให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง

ไป โดยได้จัดทำาร่างระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 

และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์อนัมเีกยีรตยิศยิง่มงกฎุไทย (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ. 2552 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การขอพระราชทาน

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ตามบญัชท้ีายระเบยีบสำานกันายกรฐัมนตรี

ว่าด้วยการขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีเ่ชดิชยูิง่

ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 

พ.ศ. 2536 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552 

เหน็ชอบร่างระเบยีบดังกล่าว และได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

เล่ม 126 ตอนพิเศษ 155 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 (แจ้งเวียน

ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบตามหนังสือสำานักเลขาธิการคณะ

รัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว 186 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552) ระเบียบ

ฉบับดังกล่าวมีสาระสำาคัญสรุปได้ ดังนี้

 3.1 ยกเลิกบัญชี 12 การขอพระราชทานเครื่องราช

อิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และบัญชี 13 การขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู ้ปฏิบัติงานตาม
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dated 22 October 2008.  The essence of the amended 
regulation can be summarized as follows:
 3.1 Abolishing list 12 requesting for Royal Decora-
tions to be bestowed on practitioners in agencies accord-
ing to the law on local government administration, and 
list 13  requesting for Royal Decorations to be bestowed 
on practitioners according to the law on local administra-
tion, attachment, 1993, to be replaced by list 12  and list 
13 attached to the regulation.
 3.2 Adding 6 attached lists to the regulation 1993, 
as follows:
  - List No. 39 requesting for Royal Decorations 
to be bestowed on the Jurists of the Constitution Court
  - List No. 40 requesting for Royal Decorations 
to be bestowed on State Audit Commissioners
  - List No. 41 requesting for Royal Decorations 
to be bestowed on government officials according to the 
position classification system
  - List No. 42 requesting for Royal Decorations 
to be bestowed on personnel of independent organiza-
tions according to the Constitution who are not govern-
ment officials
  - List No. 43 requesting for Royal Decorations 
to be bestowed on spouses of the Jurists of the Constitu-
tion Court
  - List No. 44 requesting for Royal Decorations 
to be bestowed on spouses of State Audit Commissioners
 Meanwhile, apart from the tasks in requesting for 
Royal Decorations on government officials, government 
employees, and persons who contribute to the nation, the 
Secretariat of the Cabinet is also tasked with the return 
of Royal Decorations in various cases as defined by   re-
lated laws, such as the following:
 1) The Act on the Most Exalted Order of the White 
Elephant B.E. 2484 (1941) and the Act on the Most Noble 
Order of the Crown of Thailand B.E. 2484 (1941) specify 
the criteria for the return of Royal Decorations as follows:
  1.1) When Royal Decoration possessors pass 
away, the heirs must return royal decorations bestowed 
of all classes within 30 days.
  1.2) When those bestowed Royal Decorations 
get higher classes of honor, the lower royal decorations 
of the same families must be returned.
  1.3) In cases of Royal Commands to recall 
Royal Decorations bestowed, all classes of Royal Decora-
tions must be returned.

 2) The Act on the Most Admirable Order of the 
Direkgunabhorn B.E. 2534 (1991) specifies the criteria for 
the return of Royal Decorations as follows:
  2.1) When Royal Decoration possessors get 
higher classes of honor, the lower Royal Decorations must 
be returned (in case the Royal Decoration possessors pass 
away, the heirs are allowed to keep the highest decora-
tions bestowed on the deceased)
  2.2) In cases of Royal Commands to recall 
Royal Decorations Bestowed, all classes of Royal Decora-
tions must be returned.
 In all cases mentioned above, if the Royal Decora-
tions cannot be returned for any reasons, money com-
pensation must be paid as defined in the regulations. 
Those bestowed with Royal Decorations or their heirs can 
return the Royal Decorations or make money compensa-
tions at the Bureau of Royal Scribes and Royal Decorations, 
the Secretariat of the Cabinet, the Government House, 
tel. 0 2280 9000 extensions 423, 424 or at state agencies 
concerned.

4. Services for the Public
 The Secretariat of the Cabinet through the Bureau of 
Royal Scribes and Royal Decorations provides services to 
government agencies, state units and the general public 
in examining data from the Royal Ranks and Titles Regis-
ter, including the records of Royal Honors for individuals 
for the purpose of requesting for Royal Decorations or 
other uses, such as requesting for royal patronage for the 
cremation. The service on data from the Royal Ranks and 
Titles Register can be obtained as hard copies, facsimile/
telephone or applied in person. The Bureau of Royal Scribes 
and Royal Decorations has arranged the service area at 
the Information Center on Royal Ranks and Titles Register, 
the Bureau of Royal Scribes and Royal Decorations, the 
Secretariat of the Cabinet (second floor, the original build-
ing) open to the general public every working day, 07.30-
17.30 hours.

5. Organizational Development
 5.1 Promotion of organizational governance
 The Secretariat of the Cabinet started the implemen-
tation of organizational governance policy in the year 
2009 with the Committee to Promote Organizational 
Governance as the main mechanism to drive the effort. 
The tools used by the Secretariat of the Cabinet in pro- 
moting organizational governance, apart from organiza-
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กฎหมายว่าด้วยลกัษณะปกครองท้องที ่ท้ายระเบยีบฯ พ.ศ. 2536 

และให้ใช้บัญชี 12 และบัญชี 13 ท้ายระเบียบนี้แทน

 3.2 เพิ่มเติมบัญชีท้ายระเบียบฯ พ.ศ. 2536 จำานวน 

6 บัญชี ดังนี้

  - บัญชี 39 การขอพระราชทานเคร่ืองราช

อิสริยาภรณ์ให้แก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

  - บัญชี 40 การขอพระราชทานเคร่ืองราช

อิสริยาภรณ์ให้แก่กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

  - บัญชี 41 การขอพระราชทานเคร่ืองราช

อิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบจำาแนกประเภทตำาแหน่ง

  - บัญชี 42 การขอพระราชทานเคร่ืองราช

อสิรยิาภรณ์ให้แก่พนกังานองค์กรอสิระตามรฐัธรรมนญูทีไ่ม่เป็น

ข้าราชการ

  - บัญชี 43 การขอพระราชทานเคร่ืองราช

อิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

  - บัญชี 44 การขอพระราชทานเคร่ืองราช

อิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

 อนึ่ง นอกจากภารกิจในการขอพระราชทานเคร่ืองราช

อสิรยิาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคคลที่ทำา 

คุณประโยชน์แก่ประเทศแล้ว สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ยังมีภารกิจในการรับคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์กรณีต่างๆ ตาม

ที่กฎหมายบัญญัติ เช่น

 1) พระราชบัญญัติเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชู

ยิ่งช้างเผือก พุทธศักราช 2484 และพระราชบัญญัติเคร่ืองราช

อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พุทธศักราช 2484 

กำาหนดหลักเกณฑ์การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้

  1.1) เมื่อผู้ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

วายชนม์ ผูร้บัมรดกต้องส่งคนืเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ทีผู่ว้ายชนม์

ได้รับพระราชทานทุกชั้นตราภายในกำาหนด 30 วัน

  1.2) เมื่อผู้ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

ได้รับพระราชทานเลื่อนชั้นตราสูงขึ้นต้องส่งคืนเครื่องราช

อิสริยาภรณ์ชั้นรองของตระกูลเดียวกันนั้น

  1.3) กรณทีรงเรยีกคนืเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ ต้องส่ง

คนืเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ทกุชัน้ตราทีท่รงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  

ให้เรียกคืน

 2) พระราชบัญญัติเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ี

สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2534 กำาหนดหลักเกณฑ์การ

ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้

  2.1) เมือ่ผูไ้ด้รบัพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์

ได้รบัพระราชทานเลือ่นชัน้ตราสงูขึน้ต้องส่งคนืเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์

ชัน้รอง (กรณผีูไ้ด้รบัพระราชทานเครือ่งราชอิสรยิาภรณ์นี้วายชนม์ 

ให้ทายาทเก็บรักษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์เฉพาะชั้นสูงสุดท่ี 

ผู้วายชนม์ได้รับพระราชทานไว้ได้)

  2.2) กรณีทรงเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต้อง

ส่งคนืเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ทกุชัน้ตราทีท่รงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 

ให้เรียกคืน

 กรณต่ีางๆ ดังกล่าวข้างต้น หากไม่สามารถส่งคืนเครือ่งราช

อิสริยาภรณ์ได้ด้วยประการใดๆ ต้องใช้ราคาแทนเครื่องราช

อสิรยิาภรณ์ตามท่ีทางราชการกำาหนด ท้ังนี ้ผูไ้ด้รบัพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือทายาทสามารถส่งคืนเครื่องราช

อิสริยาภรณ์หรือชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ที ่

สำานกัอาลกัษณ์และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ สำานกัเลขาธกิารคณะ

รัฐมนตรี ทำาเนียบรัฐบาล โทร. 0 2280 9000 ต่อ 423, 424 

หรือท่ีหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราช

อิสริยาภรณ์

4. งานบริการประชาชน
 สำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรโีดยสำานกัอาลกัษณ์และเครือ่ง

ราชอิสริยาภรณ์ได้ให้บริการแก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 

และประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนฐานันดร ซึ่งรวม

ถงึประวตักิารได้รบัพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ของบคุคล

เพื่อประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

หรือเพื่อประโยชน์อื่นๆ เช่น การขอพระราชทานเพลิงศพ 

ซึ่งการให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดรดังกล่าวผู้ขอรับบริการ

สามารถติดต่อขอรับบริการได้ทั้งทางเอกสาร โทรสาร/โทรศัพท์ 

และมาขอรับบริการด้วยตนเอง โดยสำานักอาลักษณ์และเครื่อง

ราชอิสริยาภรณ์ได้จัดสถานที่ให้บริการไว้ที่ศูนย์บริการข้อมูล

ทะเบียนฐานันดร สำานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ชั้น 2 อาคารเดิม) ซึ่งประชาชน

ทั่วไปสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 07.30-17.30 น. ทุกวัน

ทำาการ

5. งานพัฒนาองค์กร
 5.1 การส่งเสริมการกำากับดูแลองค์กรที่ดี
 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได ้เริ่มดำาเนินนโยบาย 

การกำากับดูแลองค์กรท่ีดีเมื่อปี 2552 โดยมีคณะกรรมการ 
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tional governance policy, include Regulations on  Etiquette 
of Officials of the Secretariat of the Cabinet, Governance 
Plan of the Secretariat of the Cabinet, and activities to 
publicize the principles of governance of the Secretariat 
of the Cabinet, all of which have been continuously car-
ried out. 
 In the year 2010, the Civil Service Commission has 
appointed the Governance Committee for the Secre-
tariat of the Cabinet, with major operation results as the 
organization of the Campaign Week on Merit and Ethics 
Principles from Monday, 2 to Friday 6 August 2010, with 
the following significant activities:
 1) An exhibition on “Searching for Governance” 
was organized to publicize merit and ethics principles, 
governance principles, organizational governance policy, 
governance plan and etiquette for officials. In the exhibi-
tion, a governance library is arranged, along with a 
video presentation on “Good Persons of the Land, and 
Map of Good Persons, Good Stories” and answering quiz-
zes. 
 2) Discussions to exchange knowledge and views 
concerning principles of merit and ethics, governance 
and code of ethics, comprising:
   -  Exchange of Concepts on Principles of 
Merit and Ethics led by the Governance Committee of 
the Secretariat of the Cabinet on Monday, 2 August 2010
   -  A Discussion on How I Stand Accused of 
Violating Ethics without Knowing led by Ms. Chommanat 
Pongpanarat and Mr. Pricha Nisarat, Advisors on Govern-
ment Bureaucratic System, the Office of Civil Service 
Commission, on Thursday,  5 August 2010
 3) Voice Broadcast of the program “Friend Talk” 
to publicize the principles of merit and ethics, governance, 
the concept of governance highlighting of the Secre-
tariat of the Cabinet, in 4 topics, as summarizing from the 
arena of the network of merit and ethics for a transparent 
Thailand, hearing His Majesty’s words, ethics in public 
administration, and directions for the development of 
ethics among government officials.

 4) Opening for Public Opinions through e-Portfo-
lio, as the channel in the publicizing of knowledge on 
governance, by opening to opinions shared by visitors to 
the exhibition, including answering quizzes for daily 
prizes 
 5) Group Singing to Conclude the Activities, by 
personnel of the Secretariat of the Cabinet to conclude 
the campaign week, with 4 songs chosen to express the 
principles of merit and ethics, namely Dokmai Cha Ban, 
Nueng Nai Roi, Cham Khuen Chai, and Khwam Fan An 
Sung Sut.

 5.2 Personnel Development
 The fiscal year 2010 is another significant year 
designated by the Secretariat of the Cabinet as the Year 
of Personnel Development, in continuation of the year 
2009, with the main objective as the development that 
focus on competency building for personnel of the Sec-
retariat of the Cabinet at all levels, so as to promote and 
enhance operation efficiency to correspond with the 
functions of the Secretariat of the Cabinet, as well as to 
keep up with global trend that brings changes in human 
resource development around the world.
 Projects carried out this year are therefore corre-
sponding to the main aim of development, that is, en-
hancing appropriate competency for personnel of the 
Secretariat of the Cabinet, defined by the levels of de-
velopment and competency according to target groups, 
divided into 3 groups, as:
 1. Executive level (group director) 
 2. Academic level
 3. Practitioner level 
The main essence in project implementation is as follows:
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ส่งเสริมการกำากับดูแลองค์กรที่ดีเป็นกลไกในการขับเคลื่อน 

และเครื่องมือที่สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใช้ในการส่งเสริม

การกำากับดแูลองค์กรทีด่ ีนอกจากนโยบายการกำากบัดแูลองค์กร

ที่ดีแล้ว ยังมีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี แผนธรรมาภิบาลสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

และการจัดกจิกรรมการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์เรือ่งธรรมา- 

ภิบาลของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซ่ึงการดำาเนินการ 

ต่างๆ ที่กล่าวมานี้ สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำาเนินการ

มาอย่างต่อเนื่อง 

 ในปี 2553 นี ้คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนได้แต่งตัง้

คณะกรรมการจริยธรรมประจำาสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

มผีลการดำาเนนิงานทีส่ำาคญั คอื การจดัสปัดาห์รณรงค์การปฏบิตัิ

งานตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ถึง 

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2553 ซึ่งมีกิจกรรมที่สำาคัญ ดังนี้

 1) การจัดนิทรรศการ “ตามหาธรรมาภิบาล” โดยได้มี

การเผยแพร่หลักคุณธรรมและจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล 

นโยบายการกำากับดูแลองค์กรที่ดี แผนธรรมาภิบาล และจรรยา

ข้าราชการ โดยในนิทรรศการมีการจัดห้องสมุดธรรมาภิบาล

เคลื่อนที่ การฉายวีดิทัศน์เรื่อง “คนดีของแผ่นดิน และแผนท่ี 

คนดี เรื่องดี” และการจัดกิจกรรมตอบคำาถามชิงรางวัล 

 2) การจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยน

ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

ธรรมาภิบาล และประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย

  - การแลกเปลี่ยนแนวคิดการปฏิบัติงานตามหลัก

คุณธรรมและจริยธรรม นำาโดยคณะกรรมการจริยธรรมประจำา

สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2553

  - การเสวนาเรื่อง ทำากันมา ทำากันไป ไฉนฉันทำา

ผิดจริยธรรม นำาโดย นางชมนาด พงศ์พนรัตน์ และนายปรีชา  

นิศารัตน์ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำานักงาน ก.พ. เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553

 3) การออกอากาศเสยีงตามสายรายการ “เพือ่นขอพดู” 

เพื่อเผยแพร่หลักคุณธรรมและจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล 

แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี โดยมีการออกอากาศใน 4 หัวข้อ คือ สรุปการ

ประชุมเวทีเครือข่ายรวมพลังส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ

ประเทศไทยใสสะอาด ได้ยินพระเจ้าอยู่หัว จริยธรรมในการ

บรหิารราชการ และแนวทางการพฒันาจรยิธรรมของข้าราชการ

 4) การเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) โดยใช้เป็นช่องทางในการ

ประชาสมัพนัธ์ความรูเ้กีย่วกบัธรรมาภบิาล เปิดโอกาสให้บคุลากร

ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งจัดให้มีการตอบคำาถามชิงรางวัล

ประจำาวัน

 5) การร่วมร้องเพลงปิดกิจกรรม โดยบุคลากรสำานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมร้องเพลงปิดสัปดาห์รณรงค์การ

ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม รวม 4 เพลง คือ 

ดอกไม้จะบาน หนึ่งในร้อย จำาขึ้นใจ และความฝันอันสูงสุด

 5.2 การพัฒนาบุคลากร
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นอีกหนึ่งปีสำาคัญที่สำานัก

เลขาธิการณะรัฐมนตรีกำาหนดให้เป็นปีแห่งการพัฒนาบุคลากร

ต่อเนื่องจากปี 2552 โดยมีเป้าหมายสำาคัญ คือ การพัฒนาท่ี 

มุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร

สำานักเลขาธิการณะรัฐมนตรีทุกระดับ  เพื่อเป็นการส่งเสริมและ

เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสมและ

สอดคล้องกับภารกิจของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึง 

ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาบุคลากรในระดับ

สากล

 โครงการทีด่ำาเนนิการในปีนี ้จงึเป็นโครงการทีม่วีตัถปุระสงค์

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา นั่นก็คือ การเสริมสร้าง

สมรรถนะที่เหมาะสมแก่บุคลากรสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

โดยมกีารแบ่งระดบัการพฒันาและสมรรถนะตามกลุม่เป้าหมาย 

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

 1. ระดับผู้บริหาร (ผู้อำานวยการกลุ่ม) 

 2. ระดับวิชาการ

 3. ระดับปฏิบัติการ 

ซึ่งมีสาระสำาคัญของการดำาเนินโครงการ ดังต่อไปนี้
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Executive level
(group director)
(40 persons)

Systematic thinking for 
executives  (group 
director) Secretariat of
the Cabinet

To make trainees understand  
the meaning and direction of 
developing systematic 
thinking system through the 
study of the dynamism of the 
system, the holistic approach, 
the understanding of various 
impacts from changes of the 
complicated system, and the 
benefits of developing 
creative ideas in the team so 
that the vision can be 
developed with a systematic 
access to the core of the 
drive in operation process of 
teh organization in the 
modern world.

During 2-4 June 2010 at 
Prachanat Training 
Center, Muak Lek District, 
Saraburi Province

Active 
Management 
Asia (AMA) 
Institute

Resource
person v 

Date and venue
of operationObjectiveTopic for trainingTarget group

Academic level
(70 persons)

Practitioner level
(70  persons) 

Building  teamwork for 
efficient operation

To make trainees understand-
ing the meaning and the 
direction of teamwork 
development for maximum 
efficiency in operation, 
through the study process of 
the dynamism of working 
together, to be developed 
into working as a team or 
“teamwork” and “efficient 
teamwork” so that all can 
work together efficiently and 
effectively, to achieve the set 
vision and a systematic 
access to the real core of the 
drive in operation process of 
the organization in the 
modern world. 

During 29-31 July 2010, at 
Kaeng Krachan Country 
Club and Resort, Kaeng 
Krachan District, 
Phetchaburi Province

During 19-21 August 2010, 
at Brookside Valley Resort, 
Rayong Province

Active 
Management 
Asia (AMA)
Institute

Active Manage-
ment Asia (AMA)
Institute
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ระดับผู้บริหาร การคิดเชิงระบบ  เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้ ระหว่างวันที่ สถาบัน

(ผู้อำานวยการกลุ่ม) สำาหรับผู้บริหาร เข้าใจความหมายและแนวทาง 2-4 มิถุนายน 2553 Active

(จำานวน 40 คน) (ผู้อำานวยการกลุ่ม) การพัฒนาระบบความคิดใน ณ ศูนย์ฝึกอบรมประชานาถ Management 

 สำานักเลขาธิการ เชิงระบบ โดยอาศัยการศึกษา อำาเภอมวกเหล็ก Asia (AMA) 

 คณะรัฐมนตรี พลวัตของระบบ การคิดแบบ จังหวัดสระบุรี

   มองภาพรวม ความเข้าใจถึง

  ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากการ

  เปลี่ยนแปลงของระบบที่ซับซ้อน 

  และการใช้ประโยชน์จากการ

  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในทีม

  เพื่อให้สามารถพัฒนาวิสัยทัศน์ 

  และการเข้าถึงแก่นของการขับ

  เคลื่อนประสิทธิภาพองค์กรใน

  โลกสมัยใหม่ได้อย่างเป็นระบบ

ระดับวิชาการ “การพัฒนาทีมงานเพื่อการ เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้ ระหว่างวันที่  สถาบัน

(จำานวน 70 คน) ทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ” เข้าใจความหมายและแนวทาง 29-31 กรกฎาคม 2553 Active

  การพัฒนาทีมงานเพื่อการ ณ แก่งกระจาน คันทรี Management

  ทำางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คลับ แอนด์ รีสอร์ท Asia (AMA)

  โดยอาศัยกระบวนการศึกษา อำาเภอแก่งกระจาน 

  พลวัตของการทำางานร่วมกัน  จังหวัดเพชรบุรี

  พัฒนาเป็นการทำางานเป็นทีม 

  หรือ “ทีมงาน” และ “ทีมงาน

  ที่มีประสิทธิภาพ” เพื่อให้

  สามารถทำางานร่วมกันได้อย่าง

  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  จนสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ และ

  การเข้าถึงแก่นแท้ของการ

  ขบัเคลือ่นกระบวนการปฏบิตังิาน

  ขององค์กรในโลกสมัยใหม่

  ได้อย่างเป็นระบบ

ระดับปฏิบัติการ   ระหว่างวันที่ สถาบัน

(จำานวน 70 คน)    19-21 สิงหาคม 2553 Active

   ณ บรุคไซต์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท Management 

   จังหวัดระยอง Asia (AMA)

วิทยากร
ช่วงเวลาและ

สถานที่ดำาเนินการวัตถุประสงค์หัวข้อการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย
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 Topic for training  Date and venue Target group

“Developing thinking system and 2 days, during 7-8 October 2010 at the Cabinet 50 persons
creative ideas”  meeting hall.

“Tactical and Strategic Thinking” 1 day, on 23 September 2010 at the Cabinet  50 persons
  meeting hall.

“Governance and Organization  1/2 day, on 27 September 2010 at the Cabinet 100 persons
Development”  meeting hall

 The summarized evaluation results from the ques-
tionnaires in accordance with the guidelines of quality 
assurance for training and personnel development pro-
grams show that most trainees gain better knowledge and 
understanding of subjects related to the training when 
evaluation scores are compared between that of the 
pre- and post-training periods. 
 5.3 The Creation of e-Portfolio  
 The Secretariat of the Cabinet has set guidelines 
for personnel of the Secretariat of the Cabinet to create 
their electronic file or “e-portfolio” as part of the manage-
ment system to develop performance result in particular, 
with content and related data comprising electronic files 
showing functions. Components of performance evalua-
tion include key performance indicators and compe-
tency in their positions, 6 month annual operation results, 
suggestions, and direction of self development, which 
lead to individual competency development. 
 Important and necessary contents that personnel 
of the Secretariat of the Cabinet must put into their  

e-portfolio are operation planning, consultation, creative 
ideas and work development, evaluation results and 
performance reporting, as well as needed competency 
for the operation, proud achievements or past capacity 
enhancement, expertise or specialty in the work. The  
e-portfolio is used in performance evaluation, promotion, 
management of knowledge/ body of knowledge in a 
systematic manner and display of work records for the 
consideration of higher position defining of the Secre-
tariat of the Cabinet, both for the round of official op-
eration evaluation and/or the round of development in 
accordance with the human resource development plan 
and/or the round of position defining for promotion. The 
linkage of all operations in the e-portfolio is thus the gen-
eral foundation which the data loader has to plan for the 
operation jointly with his/her immediate superior, by pro-
posing data or tasks as assigned in the Position Description 
(PD) document used as the frame for performance 

 The Secretariat of the Cabinet has compiled train-
ing and personnel development evaluation reports in 
accordance with the guidelines of quality assurance for 
training and personnel development programs of the 
Secretariat of the Cabinet, covering all 3 activities. The 
summarized evaluation results have been in the same 
direction showing most trainees gaining better knowledge 
and understanding of subjects related to the training when 
evaluation scores are compared between that of the 
pre- and post-training periods. 
 As for suggestions to be used in the development 

and improvement of training quality, most trainees em-
phasize a regular continuous training program each year, 
and propose that outdoor activities be more stressed, 
other than classroom training, and that target groups 
cover personnel of the Secretariat of the Cabinet at all 
levels. 
 Moreover, training and personnel development 
programs for the Secretariat of the Cabinet have been 
organized apart from that in the regular training and 
personnel development plan, by considering necessities 
and interest of personnel, as 3 activities, comprising: 
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 หัวข้อการฝึกอบรม  วันเวลาและสถานที่ จำานวนกลุ่มเป้าหมาย

การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์ จำานวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2553 50 คน
  ณ ห้องประชุม ครม.

การคิดเชิงกลยุทธ์/การคิดเชิงยุทธศาสตร์ จำานวน 1 วัน วันที่ 23 กันยายน 2553 50 คน
  ณ ห้องประชุม ครม.

ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาองค์กร จำานวน 1/2 วัน วันที่ 27 กันยายน 2553 100 คน
  ณ ห้องประชุม ครม.

 ซึ่งผลสรุปจากการฝึกอบรมฯ จากการประเมินผล

แบบสอบถามตามระบบการประกันคุณภาพการฝึกอบรมและ

พัฒนาบุคลากร ปรากฏผลว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ 

มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมฯ 

เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบคะแนนประเมินระหว่างก่อนและหลัง

การฝึกอบรมเช่นเดียวกับผลการประเมินที่กล่าวมาข้างต้น

 5.3 การจัดทำาระบบแฟ้มสะสมผลการปฏิบัติ
ราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)
 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กำาหนดแนวทางให้

บุคลากรสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดทำา “แฟ้มสะสมงาน

อเิลก็ทรอนกิส์” หรือ “e-Portfolio” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

บริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะ โดย

มีเนื้อหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ไฟล์เอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงถึงภาระงาน องค์ประกอบการประเมิน

ผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ดัชนีชี้วัดผลสำาเร็จของงาน (Key Per-

formance Indicators) และสมรรถนะตามตำาแหน่งงานทีป่ฏบิตัิ 

(Competency) ผลการปฏิบตังิานประจำาปี รอบ 6 เดอืน ข้อเสนอ

แนะ และแนวทางการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะนำาไปสู่การพัฒนา

สมรรถนะรายบุคคล 

 เนื้อหาสาระท่ีสำาคัญและจำาเป ็นท่ีบุคลากรสำานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะต้องนำามาบรรจุไว้ในแฟ้มสะสมงาน

อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การวางแผนการปฏิบัติงาน การปรึกษา

หารอื ความคิดรเิริม่และการพัฒนางาน การติดตามประเมินผล

และรายงานผล การปฏิบัติงาน ตลอดจนสมรรถนะที่จำาเป็น 

ในการปฏิบัติงาน รวมถงึผลงานท่ีภาคภมูใิจหรอืผลงานท่ีพฒันา

ความสามารถท่ีผ่านมา ความเป็นผู ้เชี่ยวชาญหรือถนัดใน

ลักษณะงานใด แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์จะนำาไปใช้

ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำาแหน่ง 

การจัดการความรู้/องค์ความรู้ อย่างเป็นระบบและการแสดงผล

การปฏบิตังิานย้อนหลงัประกอบการกำาหนดตำาแหน่งที่สูงขึ้นของ

สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทั้งในระยะรอบการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ และ/หรือรอบการพัฒนาตามแผนพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล และ/หรือรอบการกำาหนดตำาแหน่งเพื่อเลื่อน

ระดับสูงขึ้น ซึ่งความเชื่อมโยงของการดำาเนินการทั้งหมดของ

แฟ้มสะสมผลงานอเิลก็ทรอนกิส์จงึเป็นพืน้ฐานทัว่ไปทีผู่ล้งข้อมลู

จะต้องวางแผนในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาขั้นต้น  

 ทั้งนี้ สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีการจัดทำา

รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรตาม

แนวทางการประกันคุณภาพการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรของ

สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทั้ง 3 กิจกรรม ผลการประเมิน 

โดยสรปุ มคีวามเห็นไปในทศิทางทีส่อดคล้องกนั กล่าวคอื ผูเ้ข้า

รับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมเพิ่มสูงขึ้นเม่ือเปรียบเทียบคะแนน

ประเมินระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรม 

 ในส่วนของข้อเสนอแนะที่จะนำามาใช้ในการพัฒนาและ

ปรับปรุงคุณภาพการฝึกอบรมฯ ผู้เข้าร่วมอบรมฯ โดยส่วนใหญ่ 

จะมุ่งเน้นให้มีการจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาใน

แต่ละปี และเสนอให้มีการสอดแทรกเนื้อหาสาระของกิจกรรม

นอกสถานที่มากกว่าการอบรมแต่เพียงในห้องประชุม/สัมมนา

เท่านั้น รวมถึงให้มีกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ

ของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นอกเหนือจากแผนฝึกอบรมและ

พัฒนาบุคลากรโดยปกติ โดยคำานึงถึงความจำาเป็นและความ

สนใจของบุคลากร จำานวน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย
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evaluation with relationship and continuity by events, 
periods, problems and obstacles, and the forms of prob-
lem solving, as well as pride experienced in the round of 
evaluation. 
 E-portfolio therefore serves as the “Individual Data 
Source” showing the Formative Evaluation and the Sum-
mative Evaluation, which can be summarized as follows:
 1) Benefitting the collection of evidence of the 
e-portfolio assembler
 2) Helping the collection of data in self develop-
ment, to lead to continuous work development such 
trainings, researches, data syntheses and analyses to help 
the operation
 3) Helping keeping records of serving in committees, 
working parties or projects and activities involved
 To systemize the operation, the Secretariat of the 
Cabinet has specified e-portfolio as an indicator of per-
formance result of officials of the Secretariat of the 
Cabinet. As for individual key performance indicator (KPI), 
target groups are officials at administrative and aca-
demic levels,  (practitioners  to experts) and general 
(practitioners to senior) and giving weight to indicator of 
government performance at 5 percent, effective since 1 
April 2010  (second round of evaluation for fiscal year 
2010 (April to September 2010)
 5.4 Contest of Creative Ideas and Innovations 
of the Secretariat of the Cabinet for the year 2010
 The Secretariat of the Cabinet has arranged for a 
contest of creative ideas and innovations of the Secre-
tariat of the Cabinet for the first time in fiscal year 2009, 
to support personnel of the Secretariat of the Cabinet by 
providing them an arena to show their creative initiatives 
and to stimulate the creation of innovations to develop 
the operation of the Secretariat of the Cabinet. To promote 
and stimulate the development of innovations in the 
Secretariat of the Cabinet on a continual basis, the 
Secretary-General to the Cabinet has endorsed the hold-
ing of a contest of creative ideas and innovations of the 
Secretariat of the Cabinet for fiscal year 2010, held in 2 
categories, the contest of creative ideas and the contest 

of innovations. A jury has been appointed by the Secre-
tariat of the Cabinet, comprising knowledgeable persons 
from both within and outside the office. The judging and 
awarding are scheduled in early 2011.
 5.5 Exchange of Experiences and Learning 
between Officials of the Secretariat of the Cabinet 
and Related Government Agencies
 Changes in the world from the force of globaliza-
tion at present necessitate various related organizations 
from both the public and private sectors to adjust their 
paradigms and operation methods to suit the circum-
stances and correspond to the main changing trends, so 
as to prepare readiness in response and adapt themselves 
appropriately to the changes. 
 The exchange of work experiences, the networking 
for inter-agency cooperation, and the integration and 
linkages of related tasks among agencies therefore, have 
made up a widely used method, to enhance efficiency 
and effectiveness in the operation. Moreover, psycho-
logical effect is also expected with the enhanced ties and 
unity created among related agencies in practical terms.
 The Secretariat of the Cabinet as the central 
agency to coordinate and link up works in the tasks re-
lated to the Cabinet, the House of Representatives and 
agencies responsible for royal affairs, thus adopts a con-
cept to systemize the forms of personnel development in 
its own agency and related units, expected to lead to 
the improvement of related work processes, while creat-
ing channels for exchanges of knowledge and the devel-
opment of related works efficiently and effectively, 
partly in response to the policy and instructions of execu-
tives at the meeting of senior executives of the Secre-
tariat of the Cabinet on personnel administration No.1/2010 
on Thursday, 7 January 2010 at Direk Jayanama Room. 
The meeting assigned the Personnel Administration Group, 
Bureau of Central Administration, to develop a project 
and joint learning pattern among agencies, for maximum 
benefit to be derived in the development of operation 
efficiency and coordination system of the Secretariat of 
the Cabinet and various related agencies, as follows:
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โดยเสนอข้อมลูหรอืภาระงานตามทีไ่ด้รบัมอบหมายตามเอกสาร

แสดงภาระงาน (Position Description: PD) ที่ยึดเป็นกรอบใน

การประเมินการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์ และต่อเนื่องตาม

เหตกุารณ์ ระยะเวลา ปัญหาและอปุสรรค และรปูแบบการแก้ไข

ปัญหา ตลอดจนความภาคภมูใิจทีเ่กดิขึน้ในรอบของการประเมนิ 

 แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์จึงเปรียบเสมือน “คลัง

ข้อมูลรายบุคคล” ที่จะแสดงถึงความก้าวหน้า (Formative 

Evaluation) และผลสรุปรวม (Summative Evaluation) โดย

สรุปดังนี้

 1) เป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมข้อมูลที่เจ้าของแฟ้ม

สะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ได้ดำาเนินไปแล้ว

 2) ช่วยในการเก็บข้อมูลในการพัฒนาตนเอง เพื่อนำา 

ไปสู่การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้ารับการอบรม การ

ทำาวิจัย การสังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน

 3) ช่วยเก็บบันทึกการเป็นคณะกรรมการ คณะทำางาน

หรือโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง

 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงกัน สำานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้กำาหนดให้ “แฟ้มสะสมงาน

อเิลก็ทรอนกิส์” เป็นตวัชีว้ดัผลการปฏบิตัริาชการของข้าราชการ 

สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในส่วนของผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติ

ราชการรายบุคคล (Individual KPI) มีกลุ ่มเป้าหมายเป็น

ข้าราชการระดับอำานวยการ วิชาการ (ปฏิบัติการถึงเชี่ยวชาญ) 

และทั่วไป (ปฏิบัติงานถึงอาวุโส) และให้มีค่านำ้าหนักในตัวชี้วัด 

ผลการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 5 โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 

2553 เป็นต้นไป (รอบการประเมนิที ่2 ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.

2553 (เมษายน-กันยายน 2553)

 5.4 การจดัประกวดความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำาปี 2553
 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดให้มีการประกวด

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของสำานักเลขาธิการคณะ

รฐัมนตรข้ึีนเป็นครัง้แรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพือ่เป็นการ

ส่งเสริมให้บุคลากรของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีเวที

แสดงความคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์และกระตุ้นให้เกิดการสร้าง

นวัตกรรมขึ้นเพื่อพัฒนาการทำางานของสำานักเลขาธิการคณะ

รัฐมนตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา

นวัตกรรมขึ้นในสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้เห็นชอบให้จัดประกวดความคิด

สร้างสรรค์และนวัตกรรมของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ขึ้น โดยแบ่งการประกวดออกเป็น  

2 ประเภท คอื การประกวดความคดิสร้างสรรค์ และการประกวด

นวัตกรรม ในการตัดสินการประกวด สำานักเลขาธิการคณะ

รัฐมนตรีได้กำาหนดให้มีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรง

คุณวุฒิทั้งจากภายนอกและในสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

ซึง่จะทำาการตดัสนิการประกวด และมอบรางวลัในต้นปี พ.ศ. 2554

 5.5 โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
การเรียนรู้ลักษณะงานระหว่างเจ้าหน้าที่สำานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 การเปลี่ยนแปลงของโลกตามกระแสโลกาภิวัตน์ปัจจุบัน 

ทำาให้องค์กรต่างๆ ท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง  

ต้องดำาเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีการปฏิบัติงาน 

ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับกระแสการ

เปลีย่นแปลงหลกัทีเ่กดิขึน้ ทัง้นี ้เพือ่ให้เกดิการเตรยีมความพร้อม 

รองรับและปรับตัวได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมต่อการ

เปลี่ยนแปลงนั้น 

 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำาเนินงาน การสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การบูรณาการและ

เชื่อมโยงภารกจิทีเ่กีย่วข้องระหว่างกนัของหน่วยงานทีป่ฏบิตังิาน

ร่วมกัน จึงเป็นมรรควิธีหนึ่งที่ถูกหยิบมาใช้กันอย่างกว้างขวาง 

เพือ่ให้เกดิการเพิม่พนูประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบัิติ

งานมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเกิดผลในแง่จิตวิทยาที่จะช่วยเสริม

สร้างความผูกพัน และความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

 สำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานกลาง

ในการประสานและเชื่อมโยงงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคณะ

รัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และงานราชการในพระองค์ จึงมี

แนวคิดท่ีจะจัดรูปแบบการพัฒนาบุคลากรท้ังของหน่วยงาน

ตนเองและที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีระบบ ซึ่งจะนำาไปสู่การ

ปรับปรุงกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกิดช่องทางการแลก

เปลี่ยนความรู ้และการพัฒนางานท่ีเกี่ยวข ้องได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ท้ังนี้ โดยส่วนหนึ่งเพื่อ

เป็นการดำาเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหารใน

คราวการประชมุผูบ้รหิารระดับสงู สำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี 

เกี่ยวกับการดำาเนินการด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2553 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2553 ณ ห้องดิเรก ชัยนาม ซึ่ง 

ที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคล สำานักบริหาร

กลาง ไปพัฒนาโครงการและรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
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 - To create exchange of knowledge and learning 
system among officials, personnel of the Secretariat of the 
Cabinet and various coordinating units both from the 
public and private sectors and other sectors related to 
the operation
 - To forge cooperative spirit among related agen-
cies with the operating line of bureaus and divisions in the 
Secretariat of the Cabinet and to cement good relations 
among them in the future
 - To allow personnel of government agencies to 
exchange knowledge and learn working procedure of 
one another, leading to the development of cooperation 
and work process
 Up to the present time, the Secretariat of the 
Cabinet has concluded a memorandum of cooperation 
between the Secretariat of the Cabinet and the Office 
of His Majesty the King’s Principal Private Secretary in the 
exchange of knowledge and learning between personnel 
of both related government agencies, namely:
 Office of His Majesty’s Principal Private Secretary 
 Preliminarily, the period of personnel exchange for 
learning lasts 1 month, with the learning and operation in 
various units under the jurisdiction of the Office of His 
Majesty’s Principal Private Secretary as follows:
 - Legal Division   1 week
 - Foreign Affairs Division  1 week
 - General Affairs and His Majesty’s 
  Personal Affairs Divisions  1 week
 - Other divisions deemed appropriate 
  and review of the operation 1 week
 The Secretariat of the Cabinet
 Preliminarily, the period of exchange lasts about 1 
month, with the learning and operation in various units 
under the jurisdiction of the Secretariat of the Cabinet as 
follows:
 - The Bureau of Royal Scribe and Royal Decora-
tions, with the Royal Scribe Group, Writing Group, Royal 
Title Group, Royal Decorations Group, Installation and 
Appointment Group, and General Administration Group
 - The Bureau of Legal Affairs
 - Bureau, division within the Secretariat of the 

Cabinet that are deemed appropriate by executives and 
review of the operation 
 As the project defines that personnel of both agen-
cies must compile reports on results of exchange of 
knowledge and learning, focusing on the linkage of work-
ing systems and improvement of work efficiency of both 
agencies, to be presented to the administrator of both 
agencies for acknowledgement, for consultations on the 
ways to jointly develop the work in the future. The project 
can be actually implemented in about January 2011 
onwards, as the period is appropriate and the teaching 
personnel can devote their time fully.
 5.6 Production of Print and Electronic Media
 The Secretariat of the Cabinet has developed 
communication channels in several forms, both as printed 
materials, manuals, reference documents, journals and 
brochures publicized in various forms and electronic me-
dia to propagate knowledge, and used as official refer-
ences as information services for the Cabinet, government 
agencies, state units and the general public.
 In fiscal year 2010, the Secretariat of the Cabinet 
has produced publicity documents to use in government 
operation such as the Summarized Performance Report 
of the Cabinet in Accordance with the Fundamental State 
Policies of the Abhisit Vejjajiva Administration, first year  
(30 December 2008 to 30 December 2009). Moreover, 
various telephone books have been instantly updated, 
including the telephone book of the Cabinet and political 
officials attached to ministers, the Cabinet and Parliament 
Liaison Officers telephone book and various manuals such 
as the Internet Guide to introduce websites of the SOC, 
the Mobile SOC and CABNET, distributed among govern-
ment agencies and state units.
 As for publicity materials, there are the SOC Jour-
nal, publicizing directions and goals of the Secretariat of 
the Cabinet, including various brochures to present infor-
mation and news of the Secretariat of the Cabinet and 
brochures for the Royal Gazette. Moreover, the website 
of the Secretariat of the Cabinet has been updated for 
more facilitated uses.
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หน่วยงาน ท้ังนี้ เพี่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานและระบบการประสานงานของสำานกั

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 - เพื่อให้เกิดระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง

เจ้าหน้าที่/บุคลากรของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ 

หน่วยงานประสานงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนและ 

ภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

 - เพื่อให้เกิดความร่วมมือทำางานกันระหว่างหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกับสายการปฏิบัติของสำานัก/กองในสำานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

ในอนาคต

 - เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานแลกเปลี่ยนได้เรียนรู้

ระบบงานของกันและกัน อันจะนำาไปสู่การพัฒนาความร่วมมือ

และกระบวนงานต่อไป

 การดำาเนินการในปัจจุบัน ขณะนี้ สำานักเลขาธิการคณะ

รัฐมนตรีได้มีบันทึกความร่วมมือระหว่างสำานักเลขาธิการคณะ

รฐัมนตร ีและสำานกัราชเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีในการแลกเปลีย่น

เรยีนรูร่้วมกันระหว่างบคุลากรของทัง้  2 ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง 

ได้แก่

 สำานักราชเลขาธิการ 
 เบื้องต้นกำาหนดระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนบุคลากร 

เพือ่เรยีนรูก้ารทำางานประมาณ 1 เดอืน โดยศกึษาและปฏิบตังิาน

ในหน่วยงานสังกัดสำานักราชเลขาธิการ ดังนี้

 - กองนิติการ   1 สัปดาห์

 - กองการต่างประเทศ   1 สัปดาห์

 - กองกลางและกองการในพระองค์ 1 สัปดาห์

 - กองอื่นๆ ที่เห็นสมควร และสรุป

   ทบทวนการปฏิบัติงาน  1 สัปดาห์

 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 เบื้องต้นกำาหนดระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนประมาณ  

1 เดือน โดยศึกษาและปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดสำานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังนี้

 - สำานักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยศึกษา

และปฏิบัติงานในกลุ่มงานสังกัดสำานักอาลักษณ์และเครื่องราช

อิสริยาภรณ์ เช่น กลุ่มงานอาลักษณ์ กลุ่มงานลิขิต กลุ่มงาน

ฐานันดร กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มงานสถาปนาและ

แต่งตั้ง และกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 - สำานักนิติธรรม

 - สำานักและกองภายในสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

ที่ผู้บริหารเห็นสมควร และสรุปทบทวนการปฏิบัติงาน 

 โดยที่โครงการฯ กำาหนดให้บุคลากรทั้ง 2 ส่วนราชการ 

จะต้องจัดทำารายงานผลการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มุ่งเน้น 

การเชื่อมต่อระบบการทำางานและการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การทำางานในส่วนทีเ่กีย่วข้องของหน่วยงานทัง้ 2 แห่ง และนำาเสนอ

ผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานรับทราบ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนา

งานร่วมกันต่อไปอนาคต โครงการนี้จะสามารถดำาเนินการแลก

เปลี่ยนเรียนรู ้ได้อย่างแท้จริงประมาณเดือนมกราคม 2554 

เป็นต้นไป เนือ่งจากเป็นช่วงเวลาทีม่คีวามเหมาะสมและบคุลากร

ผู ้สอนงานสามารถทุ่มเทเวลาในการสอนงานได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ

 5.6 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พัฒนาช่องทางการ

สือ่สารในหลายรปูแบบ ทัง้ทีเ่ป็นเอกสารสือ่สิง่พมิพ์ คูม่อื เอกสาร

ทางวิชาการ วารสาร แผ่นพับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ

ต่างๆ และสือ่อเิลก็ทรอนกิส์เพือ่เผยแพร่ข้อมลูความรู ้และใช้เป็น

เอกสารอ้างองิของทางราชการสำาหรบับรกิารข้อมลูข่าวสารให้แก่

คณะรฐัมนตร ีส่วนราชการ หน่วยงานของรฐัและประชาชนท่ัวไป

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำานักเลขาธิการคณะ

รัฐมนตรีได้ผลิตเอกสารเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ

ราชการ เช่น เอกสารสรุปผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรี

ตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  

ปีที่หนึ่ง (วันที่ 30 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552) 

นอกจากนี ้ได้ปรบัปรงุสมุดโทรศัพท์ต่าง ๆ  ให้เป็นปัจจบัุนอยูเ่สมอ 

ได้แก่ สมุดโทรศัพท์คณะรัฐมนตรี และข้าราชการการเมืองท่ี 

ช่วยงานรฐัมนตร ีสมดุโทรศพัท์ผูป้ระสานงานคณะรฐัมนตรแีละ

รัฐสภา และคู่มือต่าง ๆ เช่น คู่มือ Internet Guide เพื่อแนะนำา

เวบ็ไซต์ของสำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีเวบ็ไซต์ สลค. สญัจร 

และเว็บไซต์ CABNET โดยเผยแพร่ให้แก่ส่วนราชการและ 

หน่วยงานของรัฐ

 ในส่วนของเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ความรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น สลค. สาร เอกสารเผยแพร่

ทิศทางและเป้าหมายของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง

เอกสารแผ่นพับต่าง ๆ ได้แก่ แผ่นพับข้อมูลข่าวสารของสำานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และแผ่นพับ “ใช้อ้างอิง ใช้ค้นคว้า  

ใช้ราชกิจจานุเบกษา” นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้มีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น
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 The Cabinet and Royal Gazette Publishing Office 

as a Service Delivery Unit (SDU) has carried out major tasks 

as follows:

 1. Upgrading the version of ISO 9001:2000 Quality 

Management System Certificate into ISO 9001:2008 with 

continued effect from 4 March 2010 to 6 April 2012 

 2. Conducting 2 study tours of external units, 

namely observing SDU operation at Maharaj Hospital, 

Nakhon Ratchasima, and the Aeronautical Radio of  

Thailand Limited 

 3. Joining the Volatile Organic Compounds Man-

agement by Pollution Control Technology for Small and 

Medium Industrial Plants Project, by the Department of 

Pollution Control and United Analyst and Engineering 

Consultant Company Limited, in the brainstorming towards 

the draft manual on the management of VOC for 3 pilot 

small and medium industrial plants

 4. Developing production process to increase 

productivity, including the procurement of a Three-side 

Trimmer HORIZON HT-30 for the quality of printed materi-

als and to accommodate general works in printed ma-

terials production.

Achievement of the Cabinet and Royal Gazette 
Publishing Office in Fiscal Year 2010

 Moreover, new businesses are developed, as re-

solved by the New Business Development Committee of 

the Publishing Office in its meeting on 23 September 2010 

and proposed to the Administrative Committee of the 

Publishing Office as 2 projects, namely, the electronic library 

(e-library) and the production of LED advertising board 

projects, which the Administrative Committee has resolved 

to be proposed to the new Administrative Committee for 

consideration.

 In terms of the publishing office’s income in fiscal 

year 2010, a total of 102,221,940.19 baht has been raised 

from the printing of the Royal Gazette and 38,385,685.65 

baht from Royal Decoration certificates, 59,055,401.34 

baht from general printing works and 2,307,510.20 baht 

from other types of income, with a total expense of 

81,222,863.71 baht, representing a net profit of 20,999,076.48 

baht from operation. Expenses and net profits constantly 

change according to the production cost of works in 

process, and the ending period finished product inven-

tory, as such a production cost is now being calculated 

and checked by the Office of the Auditor-General.
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 สำานกัพมิพ์คณะรฐัมนตรแีละราชกจิจานเุบกษา ในฐานะ

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU) ได้มี

การดำาเนินงานที่สำาคัญๆ ดังนี้

 1. ปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นใบรับรองคุณภาพระบบบริหาร

คุณภาพ ISO 9001:2000 เป็น ISO 9001:2008 มีผลรับรองระบบ

ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2553-วันที่ 6 เมษายน 2555 

 2. ศึกษาดูงานของหน่วยงานภายนอกมีจำานวน 2 ครั้ง 

คือ ดูงานด้าน SDU ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำากัด 

 3. เข้าร่วมโครงการการจัดการสารอินทรีย์ระเหยง่าย 

โดยเทคโนโลยีป้องกันมลพิษสำาหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาด

เล็กและขนาดกลาง โดยกรมควบคุมมลพิษ และบริษัท ยูไนเต็ด 

แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำากัด เพื่อระดม

ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือการจัดการสารอินทรีย์ระเหยง่าย

สำาหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กนำาร่อง  

3 ประเภท

 4. พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มกำาลังการผลิต  

ได้ดำาเนนิการจดัซือ้เครือ่งตดัเจยีรหนงัสอื 3 ด้าน ยีห้่อ HORIZON 

HT- 30 จำานวน 1 เครื่อง เพื่อคุณภาพของงานสิ่งพิมพ์และเพื่อ

รองรับงานทั่วไปในกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์

ผลง�นในรอบปีงบประม�ณ พ.ศ. 2553 ของสำ�นักพิมพ์
คณะรัฐมนตรีและร�ชกิจจ�นุเบกษ�

 นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาธุรกิจใหม่ ซึ่งคณะกรรมการ

พฒันาธรุกจิใหม่ของสำานกัพมิพ์ฯ ได้มมีตใินคราวประชมุเมือ่วนัที่  

23 กันยายน 2553 เสนอคณะกรรมการอำานวยการสำานักพิมพ์ 

จำานวน 2 โครงการ คอื โครงการห้องสมดุอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Library) 

และโครงการจดัทำาป้ายโฆษณา LED และคณะกรรมการอำานวยการ

สำานกัพมิพ์มมีตใิห้นำาเสนอคณะกรรมการอำานวยการสำานกัพมิพ์

ชุดใหม่เพื่อพิจารณาต่อไป

 ในส่วนรายรับของสำานักพิมพ์ฯ ในปีงบประมาณ 2553 

รวมทัง้สิน้ 102,221,940.19 บาท เป็นรายรบัจากการพมิพ์หนงัสอื

ราชกิจจานุเบกษา และใบกำากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวม 

38,385,685.65 บาท รายได้จากการรับพิมพ์งานทั่วไป 

59,055,401.34 บาท และรายได้อื่นๆ 2,307,510.20 บาท  

มีรายจ่ายทั้งสิ้น 81,222,863.71 กำาไรสุทธิจากการดำาเนินงาน 

20,999,076.48 บาท รายจ่ายและกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงาน 

จะมีการเปลี่ยนแปลงตามต้นทุนของงานระหว่างทำา และสินค้า

สำาเรจ็รปูคงเหลอืปลายงวด เนือ่งจากขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการจดัทำา

ต้นทุนดังกล่าว และอยู่ในระหว่างการตรวจสอบจากสำานักงาน

การตรวจเงินแผ่นดิน 
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Statistics of Significant Achievements of the SOC
1. Functions concerning the Cabinet
 In fiscal year 2010, statistics of functions concerning the Cabinet are:

 1.1 Number of Cabinet meetings

 No.   Items Number (times)

 1. Convening a Cabinet meeting at the Cabinet Meeting Room, the Secretariat of  41

  the Cabinet, the Government House  

 2.  Convening the Cabinet meeting outside the premise  11

  2.1  No. 41/2009 on  20 October 2009, at Nabhalai B Hall, Dusit Thani  Hua Hin - 

   Cha-Am  Hotel, Phetchaburi Province

  2.2  No.11/2010, on 23 March 2010 at Jainad Narendhorn Auditorium, 2nd floor, 

   Building 1, Office of the Permanent Secretary for Public Health, Nonthaburi Province

  2.3 No.12/2010 on 30 March 2010  at Jainad Narendhorn Auditorium, 2nd floor, 

   Building 1, Office of the Permanent Secretary for Public Health, Nonthaburi Province

  2.4 No. 13/2010 on 7 April 2010  at the Budget Committee Meeting Room, 3rd floor, 

   Parliament Building 3 

  2.5 No. 14/2010 on 7 April 2010 at the Place of Worship Building 11th Infantry Division, 

   Royal Guard 

  2.6 No.15/2010 on 20 April 2010 at the Place of Worship Building 11th Infantry Division, 

   Royal Guard 

  2.7 No.16/2010 on 27 April 2010 at the Place of Worship Building 11th Infantry Division, 

   Royal Guard

  2.8 No.17/2010 on 2 May 2010 at the Place of Worship Building 11th Infantry Division, 

   Royal Guard

  2.9 No.18/2010 on 4 May 2010 at the Place of Worship Building 11th Infantry Division, 

   Royal Guard

  2.10 No.20/2010 on 18 May 2010 at the Place of Worship Building 11th Infantry Division, 

   Royal Guard

  2.11 No.34/2010 on 24 August 2010 at the Budget Committee Meeting Room, 3rd floor,

   Parliament Building 3
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สถิติผลง�นสำ�คัญของสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี
1. ร�ชก�รเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีสถิติราชการที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี ดังนี้

 1.1 จำานวนครั้งในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี

 ลำาดับที่                                  รายการ                                   จำานวน (ครั้ง)

 1. การจัดประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  41

  ทำาเนียบรัฐบาล

 2.  การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  11

  2.1 ครั้งที่ 41/2552 วันที่ 20 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุมนภาลัย B  

   โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี

  2.2 ครั้งที่ 11/2553 วันที่ 23 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร 

   ชั้น 2 อาคาร 1 สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

  2.3 ครั้งที่ 12/2553 วันที่ 30 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร 

   ชั้น 2 อาคาร 1 สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

  2.4 ครั้งที่ 13/2553 วันที่ 7 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุมงบประมาณ 

   ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3 

  2.5 ครั้งที่ 14/2553 วันที่ 7 เมษายน 2553 ณ อาคารศาสนสถาน 

   กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ 

  2.6 ครั้งที่ 15/2553 วันที่ 20 เมษายน 2553 ณ อาคารศาสนสถาน 

   กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ 

  2.7 ครั้งที่ 16/2553 วันที่ 27 เมษายน 2553 ณ อาคารศาสนสถาน 

   กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ 

  2.8 ครั้งที่ 17/2553 วันที่ 2 พฤษภาคม 2553 ณ อาคารศาสนสถาน

   กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

  2.9 ครั้งที่ 18/2553 วันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ณ อาคารศาสนสถาน

   กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

  2.10 ครั้งที่ 20/2553 วันที่ 18 พฤษภาคม 2553 ณ อาคารศาสนสถาน

   กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

  2.11 ครั้งที่ 34/2553 วันที่ 24 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมงบประมาณ 

   ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3
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 Items that could be submitted for Cabinet’s consideration Number  Percentage
 (October 2009-September 2010) (items)

Expected submission 1,884 50
Items submitted as expected 1,742 46.23
Items not proceeded as expected 142 3.77
 
Highly complicated items (8 weeks) 
 - As expected 584 88.75
 - Not as expected 74 11.25

Fairly complicated items (4 weeks) 
 - As expected 804 95.15
 - Not as expected 41 4.85

Non-complicated items (2 weeks) 
 - As expected 354 92.91
 - Not as expected 27 7.09

 1.2 Number of submissions for Cabinet’s consideration by sponsoring agencies in accordance with 
the 8 weeks in advance agenda

 1.3 Number of items in the summarized results of the Cabinet meetings that could proceed without 
errors, protests or requests for revision in writings
 During 1 October 2009-30 September 2010, the number of items in the summarized results of the Cabinet meetings 

totaled 3,304 in number, all of which could proceed without errors, protests or requests for revision in writings

 Month Chirman’s Parliamentary Items for Items for
  remarks agenda Consideration acknowledgement Others Total
   Regular Extra Regular Extra
Oct 09  -  4  72  26  109  56  5  272 
Nov 09  2  4  81  26  101  63  3  280  
Dec 09  7  1  83  29  130 86 8  344
Jan 10  6  2 54  31  130  47  -  270  
Feb 10   7  4  40  19  83  70  3  226  
Mar 10   5  3  54  31  128  56  3  280
Apr 10   1  3  39  24  89  51 3 210  
May 10   3  3  58  34  80  63  3  244
Jun 10   6  -  54  37  151  87  3  338
Jul 10   4 -  53  21  103  53  1 235
Aug 10   7  5  61  26  141  75  -  315
Sept 10   4  4  78  26  118  60  -  290  
 Total  52  33  727  330  1,363  767  32  3,304 
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 เรื่องที่สามารถนำาเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณา จำานวน คิดเป็น  
 (ตุลาคม 2552-กันยายน 2553) (เรื่อง) ร้อยละ

เรื่องที่คาดหมายไว้ 1,884 50 
เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามคาดหมาย 1,742 46.23
เรื่องที่ไม่เป็นไปตามคาดหมาย 142 3.77

เรื่องซับซ้อนมาก (8 สัปดาห์)
- เป็นไปตามคาดหมาย 584 88.75 
- ไม่เป็นไปตามคาดหมาย 74 11.25

เรื่องซับซ้อนปานกลาง (4 สัปดาห์)
- เป็นไปตามคาดหมาย 804 95.15
- ไม่เป็นไปตามคาดหมาย 41 4.85

เรื่องไม่ซับซ้อน (2 สัปดาห์)
- เป็นไปตามคาดหมาย 354 92.91
- ไม่เป็นไปตามคาดหมาย 27 7.09

 1.2 จำานวนเรื่องที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีของหน่วยงานที่เสนอตามบัญชีวาระล่วงหน้า 8 สัปดาห์

 1.3 จำานวนเรื่องในการจัดทำาสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีท่ีดำาเนินการได้โดยไม่ผิดพลาด ไม่มีข้อทักท้วง  
หรือแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร
 จำานวนเรือ่งในการจดัทำาสรปุผลการประชมุคณะรฐัมนตร ีระหว่างวนัที ่1 ตลุาคม 2552-30 กนัยายน 2553 จำานวน 3,304 เรือ่ง 

ซึ่งทุกเรื่องสามารถดำาเนินการได้โดยไม่ผิดพลาด ไม่มีข้อทักท้วง หรือแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร

    
    ปกติ  จร  ปกติ  จร
ต.ค. 52  -  4  72  26  109  56  5  272 
  พ.ย. 52  2  4  81  26  101  63  3  280  
ธ.ค. 52  7  1  83  29  130 86 8  344
  ม.ค. 53  6  2 54  31  130  47  -  270  
ก.พ. 53  7  4  40  19  83  70  3  226  
มี.ค. 53  5  3  54  31  128  56  3  280
  เม.ย. 53  1  3  39  24  89  51 3 210  
พ.ค. 53  3  3  58  34  80  63  3  244
  มิ.ย. 53  6  -  54  37  151  87  3  338
  ก.ค. 53  4 -  53  21  103  53  1 235
  ส.ค. 53  7  5  61  26  141  75  -  315
  ก.ย. 53  4  4  78  26  118  60  -  290  
 รวม  52  33  727  330  1,363  767  32  3,304 

วาระเพื่อพิจารณา วาระเพื่อทราบ เดือน  ประธานแจ้งที่ประชุม  วาระสภาฯ    วาระอื่นๆ รวม
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 1.4 Number of Cabinet resolutions
  1.4.1 Number of Cabinet resolutions, classified by each month’s meetings

 In fiscal year 2010, a total of 50 Cabinet meetings were convened, with 2,910 resolutions made on various items

  1.4.2 Number of Cabinet resolutions, classified by types as general and legal issues
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 1.4 จำานวนมติคณะรัฐมนตรี
  1.4.1 จำานวนมติคณะรัฐมนตรี : จำาแนกตามการประชุมในแต่ละเดือน

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้จดัการประชมุคณะรฐัมนตร ีจำานวนท้ังสิน้ 52 ครัง้ มีมตคิณะรฐัมนตรใีนเรือ่งต่างๆ จำานวน 

2,910 มติ

  1.4.2 จำานวนมติคณะรัฐมนตรี : จำาแนกตามประเภทเรื่องทั่วไปกับเรื่องกฎหมาย
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  1.4.3 Number of Cabinet resolutions, classified as general administrative and issues in line with  

Government policy

  1.4.4 Number of Cabinet resolutions, classified by types of issues included in the agenda

1,758 

3,074 1,316

Government policy

General

Total         issues 

Chirman’s remarks

Consideration

Acknowledgement

House of Representatives

Others

Extra

2,910Total         issues 
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  1.4.3 จำานวนมติคณะรัฐมนตรี : จำาแนกตามเรื่องการบริหารราชการทั่วไปกับเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

  1.4.4 จำานวนมติคณะรัฐมนตรี : จำาแนกตามประเภทของเรื่องที่เข้าสู่วาระการประชุม

1,758 

3,074 1,316
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 1.4.5 Number of Cabinet resolutions, classified by sponsoring agencies

1. Office of the Prime Minister 670

2. Ministry of Defence 52

3. Ministry of  Finance 312

4. Ministry of Foreign Affairs 184

5. Ministry of Tourism and Sports 41

6. Ministry of Social Development and Human Security 43

7. Ministry of Agriculture and Cooperatives 256

8. Ministry of Transport 158

9. Ministry of Natural Resources and Environment   106

10. Ministry of Information and Communication Technology 54

11. Ministry of Energy 41

12. Ministry of Commerce 189

13. Ministry of Interior  157

14. Ministry of Justice 52

15. Ministry of Labour 48

16. Ministry of Culture 28

17. Ministry of Science and Technology 50

18. Ministry of Education 136

19. Ministry of Public Health 90

20. Ministry of Industry 74

21. Office of His Majesty’s Principal Private Secretary 2

22. Bureau of the Royal Household 4

23. Office of National Buddhism 18

24. Office of the Royal Development Projects Board 4

25. Office of the National Research Council of Thailand 2

26. National Health Commission Office of Thailand 10

27. Royal Institute 2

28. Royal Thai Police 14

29. Anti-Money Laundering Office 7

30. Secretariat of the House of Representatives 15

 Agency Number (items)
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 1.4.5 จำานวนมติคณะรัฐมนตรี : จำาแนกตามหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

1. สำานักนายกรัฐมนตรี 670

2. กระทรวงกลาโหม 52

3. กระทรวงการคลัง 312

4. กระทรวงการต่างประเทศ 184

5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 41

6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 43

7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 256

8. กระทรวงคมนาคม 158

9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 106

10. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 54

11. กระทรวงพลังงาน 41

12. กระทรวงพาณิชย์ 189

13. กระทรวงมหาดไทย 157

14. กระทรวงยุติธรรม 52

15. กระทรวงแรงงาน 48

16. กระทรวงวัฒนธรรม 28

17. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50

18. กระทรวงศึกษาธิการ 136

19. กระทรวงสาธารณสุข 90

20. กระทรวงอุตสาหกรรม 74

21. สำานักราชเลขาธิการ 2

22. สำานักพระราชวัง 4

23. สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 18

24. สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 4

25. สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2

26. สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 10

27. ราชบัณฑิตยสถาน 2

28. สำานักงานตำารวจแห่งชาติ 14

29. สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 7

30. สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 15

 หน่วยงาน จำานวน (เรื่อง)
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 Agency Number (items)

31. Secretariat of the Senate  12

32. Office of the National Telecommunication Commission  1

33. Thai Health Promotion Foundation   4

34. Office of the Auditor-General of Thailand 3

35. Office of the Ombudsman  1

36. King Prajadhipok’s Institute  2

37. Office of the National Human Rights Commission of Thailand  3

38. The Thai Red Cross Society  2

39. Office of the Constitutional Court  2

40. Office of the Attorney General  10

41. Office of the Election Commission of Thailand 10

42. Office of the Administrative Court  2

43. Office of the Judiciary  8

44. Office of the National Economic and Social Advisory Council 27

45. Office of the Counter Corruption Commission 4

  Total 2,910

 1.4.6 Number of Cabinet resolutions, classified as issues in line with Government policy, Abhisit Vejjajiva administration  

(1 October 2009-30 September 2010), 1,771 in total

Data as of 30 September 2010
* Some Cabinet resolutions also correspond to other policies 

Urgent policy to be implemented in the first year

Policy on national security

Policy on social issues and quality of life

Policy on economics

Policy on land, natural resources and environment

Policy on science, technology, research and innovation

Policy on foreign affairs and international economics

Policy on good governance

Others

Total       issues 
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 หน่วยงาน จำานวน (เรื่อง)

31. สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 12

32. สำานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  1

33. สำานักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ 4

34. สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3

35. สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 1

36. สถาบันพระปกเกล้า 2

37. สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 3

38. สภากาชาดไทย 2

39. สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 2

40. สำานักงานอัยการสูงสุด 10

41. สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 10

42. สำานักงานศาลปกครอง 2

43. สำานักงานศาลยุติธรรม 8

44. สำานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 27

45. สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 4

  รวมทั้งสิ้น 2,910

 1.4.6 จำานวนมติคณะรัฐมนตรี : จำาแนกตามจำานวนเรื่องที่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ 

เวชชาชีวะ (1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553) รวมทั้งสิ้น 1,771 เรื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
*มติคณะรัฐมนตรีบางเรื่องสอดคล้องกับนโยบายด้านอื่นด้วย
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Bestowing of ranks 24,899 cases

Bestowing of Royal Justice and royal patronage 155 cases

Seeking Royal Pardon 481 cases

Seeking Royal Appointment, promotion and granting of ranks to monks 1,084 cases

Seeking Royal Permission for temple area declarations 377 cases

Seeking the bestowal of Royal Names on buildings, installations or places or asking for royally- 57 cases

granted names for those places

Seeking for Thai naturalization 31 cases

Announcement of official signs and emblems 13 cases

Seeking Royal Consent or discretion on various issues 19 cases

2. Function on Coordination with the Parliament
 2.1 The proposal of processed draft acts into the consideration of the National Assembly, 29 in total
 2.2 The proposal of legal issues to be considered by the Cabinet, 369 in total

Draft acts 144

Draft royal decree 182

Draft ministerial regulation 211

Draft regulation 43

Draft announcement  59

 Type items

 2.3  Cabinet reshuffle during 1 October 2009-30 September 2010, 2 times, first on 15 January 2010 and 
second, on 6 June 2010

3. Function Concerning the Royal Affairs
   Operation results concerning the Royal Affairs (1 October 2009-30 September 2010)

   3.1 Seeking Royal Command on significant issues

Civil servants  (high-level administrative posts, and qualified experts) 251 cases

Civil servants in the royal service 56 cases

Military and police officers (rank of genaral) 377 cases

Judicial officers (except assistant judge) 1,943 cases

Attorneys  (except assistant attorney) 1,552 cases

Civil servants in tertiary education institutions (professor) 74 cases

Position-holders in constitutional independent organizations  124 cases

Certain position-holders defined by law to be appointed by a Royal Command 2,549 cases

 3.2 Appointment of all types of government officials and individuals required by law to be made by a 
Royal Command, 6,926 cases
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การขอพระราชทานยศ 24,899 ราย

การขอพระราชทานความเป็นธรรมและการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ 155 เรื่อง

การขอพระราชทานอภัยโทษ 481 ราย

การขอพระราชทานสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ 1,084 รูป

การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา 377 วัด

การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระปรมาภิไธยเป็นชื่ออาคาร สิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่ หรือ 57 เรื่อง

ขอพระราชทานชื่ออาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ 

การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย 31 ราย

การประกาศภาพเครื่องหมายราชการ 13 เรื่อง

การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตหรือพระบรมราชวินิจฉัยในเรื่องต่างๆ 19 เรื่อง

2. การประสานราชการกับรัฐสภา
 2.1 การเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ดำาเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา รวมท้ังส้ิน 29 เร่ือง
 2.2 การนำาเสนอเรื่องที่เป็นกฎหมายเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา รวม 369 เรื่อง แยกเป็น

ร่างพระราชบัญญัติ 144

ร่างพระราชกฤษฎีกา 182

ร่างกฎกระทรวง 211

ร่างระเบียบ 43

ร่างประกาศ 59

 ประเภท เรื่อง

 2.3 การปรับคณะรัฐมนตรีระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553 จำานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 15 
มกราคม 2553 และครั้งที่ 2 วันที่ 6 มิถุนายน 2553

3. การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์
 ผลการดำาเนินการเกี่ยวกับงานราชการในพระองค์ (1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553)

 3.1 การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องสำาคัญ

ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และตำาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ) 251 ราย

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 56 ราย

ข้าราชการทหารและตำารวจ (ชั้นนายพล) 377 ราย

ข้าราชการตุลาการ (นอกจากผู้ช่วยผู้พิพากษา) 1,943 ราย

ข้าราชการอัยการ (นอกจากอัยการผู้ช่วย) 1,552 ราย

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ศาสตราจารย์) 74 ราย

ผู้ดำารงตำาแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 124 ราย

บุคคลบางตำาแหน่งที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องนำาความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 2,549 ราย

 3.2 การแต่งตั้งข้าราชการทุกประเภทและบุคคลที่ต้องนำาความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตามกฎหมาย 
จำานวน 6,926 ราย
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Royal Decoration of the White Elephant the Crown of Thailand 256,370 cases

Royal Decoration of Direkgunabhorn 5,909 cases

Royal Decorations for foreigners 33 cases

Royal Decorations for the deceased  17 cases

Civil servants  (high-level administrative posts, and qualified experts) 170 cases

Judicial officers (except assistant judge) 32 cases

Attorneys  (except assistant attorney) 32 cases

Justice officials  - case

Police officers (commissioner upwards) 65 cases

Civil servants in the royal service 2 cases

Civil servants in tertiary education institutions 15 cases

Bangkok Metropolitan Administration officials (level 10 upwards) - case

Certain position holders required by law to be acknowledged by His Majesty 34 cases

Deprivation of military and police ranks with the recall of royal decorations 32 cases

Establishing diplomatic relations - country

Request for the opening of foreign embassies in Thailand 1 country

Appointment of foreign ambassadors to Thailand 28 cases

Appointment of Thai ambassadors to other countries 35 cases

Requests for the opening of foreign consulates and appointments of foreign consuls to Thailand 11 cases

Requests for the opening of Thai consulates and appointments of Thai consuls to other countries 11 cases

 3.4 Operation concerning international relations, 86 cases

 3.5 Request for the bestowal of Royal Decorations, 262,329 cases

 3.3 Seeking Royal Command to leave of duties of government officials and individuals and deprivation of 
military and police ranks required by law to be acknowledged or permitted by His Majesty, 382 cases
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก-มงกุฎไทย 256,370 ราย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ 5,909 ราย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ 33 ราย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้วายชนม์ 17 ราย

ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และตำาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ) 170 ราย

ข้าราชการตุลาการ (เว้นแต่ผู้ช่วยผู้พิพากษา) 32 ราย

ข้าราชการอัยการ (เว้นแต่อัยการผู้ช่วย) 32 ราย

ข้าราชการศาลยุติธรรม - ราย

ข้าราชการตำารวจ (ผู้บัญชาการขึ้นไป) 65 ราย

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 2 ราย

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 15 ราย

ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (ระดับ 10 ขึ้นไป) - ราย

บุคคลบางตำาแหน่งที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องนำาความกราบบังคมทูลฯ 34 ราย

ถอดยศทหาร ตำารวจ พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 32 ราย

การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต - ประเทศ

การขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำาประเทศไทย 1 ประเทศ

การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำาประเทศไทย 28 ราย

การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไทยประจำาต่างประเทศ 35 ราย

การเปิดสถานกงสุลต่างประเทศประจำาประเทศไทยและการแต่งตั้งกงสุลต่างประเทศประจำาประเทศไทย 11 ราย

การเปิดสถานกงสุลในต่างประเทศและการแต่งตั้งกงสุลประจำาต่างประเทศ 11 ราย

 3.4 การดำาเนินการเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จำานวน 86 ราย

 3.5 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำานวน 262,329 ราย

 3.3 การพ้นจากตำาแหน่งของข้าราชการและบุคคลที่ต้องนำาความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท
หรือโปรดเกล้าฯ ตามกฎหมาย และการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถอดยศทหาร ตำารวจ จำานวน 382 ราย
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Victory Medal  17 cases 

Freemen Safeguarding Medal  258 cases 

Dushdi Mala Medal, Pin of Arts and Science 13 cases

Border Service Medals  22,430 cases

Chakrabarti Mala Medal   33,454 cases

Chakra Mala Medal  10,813 cases

Boy Scout Commendation Medal  5 cases

Boy Scout Special Praise Medal 14 cases

Boy Scout Praise Medal 1,635 cases

Ratanabhorn Medal 14 cases

Medal of Bravery 5 cases

 3.6 Request for the bestowal of official medals, 68,658 cases

 3.7 Seeking royal permission to wear foreign Royal Decorations, Decorations and Medals, 38 cases

 3.8 Seeking approval  to receive foreign Royal Decorations, Decorations and Medals, 38 cases

 3.9 Management of the Production of Royal Decorations, the Production of Royal Decorations and Med-
als in Accordance with the Allocated Budget, Presented to His Majesty to be granted and distributed to ministries, 
departments and individuals on the honor list, 112,324 sets/pieces 

Royal Decoration of the White Elephant the Crown of Thailand  44,690 sets/pieces

Royal Decoration of the Direkgunabhorn 9,470 sets/pieces

Chakrabarti Mala Medal  30,000 Medals

Chakra Mala Medal  8,000 Medals

Border Service Medals  20,164 Medals

 3.10 Retrieving Royal Decorations, with the return of Royal Decorations, 27,038 sets/pieces, and compen-
sations for Royal Decorations, 447 sets/pieces, amounting to 4,470,934 baht

 3.11 Operation of inscribing, and production of significant documents, namely, certificates for Royal 
Decorations, rank certificates, monk title certificates, and important diplomatic notes, including the affixing of 
the Royal Seal, and countersigning the Royal Commands in the documents, 669,884 in number

 3.12 Recording and updating the Royal Rank and Title Register, such as, the bestowal of Royal Decorations, 
ranks, receipts and return of distributed Royal Decorations, as well as changes of titles, first names, family names, 
units, and deaths, 680,007 cases
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เหรียญชัยสมรภูมิ 17 ราย

เหรียญพิทักษ์เสรีชน 258 ราย

เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 13 ราย

เหรียญราชการชายแดน 22,430 ราย

เหรียญจักรพรรดิมาลา 33,454 ราย

เหรียญจักรมาลา 10,813 ราย

เหรียญลูกเสือสรรเสริญ 5 ราย

เหรียญลูกเสือสดุดีพิเศษ 14 ราย

เหรียญลูกเสือสดุดี 1,635 ราย

เหรียญรัตนาภรณ์ 14 ราย

เหรียญกล้าหาญ 5 ราย

 3.6 การขอพระราชทานเหรียญราชการ จำานวน 68,658 ราย

 3.7 การขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตประดับเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ เครือ่งอสิรยิาภรณ์และเหรยีญตราต่างประเทศ 
จำานวน 38 ราย

 3.8 การขอความเห็นชอบขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ และเหรียญตราต่างประเทศ จำานวน 38 ราย

 3.9 การบริหารการจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการตามงบประมาณ 
ที่ได้รับ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสำาหรับพระราชทาน และจ่ายให้แก่กระทรวง กรม เพ่ือมอบให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน จำานวน 
112,324 สำารับ/ดวง 

 3.10 การรับคืนเครื่่องราชอิสริยาภรณ์ รับคืนเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำานวน 27,038 สำารับ/ดวง และรับคืนเป็นเงิน
ชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำานวน 447 สำารับ/ดวง เป็นเงิน 4,470,934 บาท

 3.11 การปฏบิตังิานลขิติ จดัทำาเอกสารสำาคญั ได้แก่ ประกาศนยีบัตรกำากบัเครือ่งราชอิสรยิาภรณ์ สัญญาบัตรยศ สญัญา
บัตรสมณศักดิ์ และเอกสารสำาคัญทางการทูต รวมท้ังการประทับพระราชลัญจกรและรับสนองพระบรมราชโองการในเอกสาร
สำาคัญ จำานวน 669,884 ฉบับ

 3.12 การบันทึกและปรับปรุงทะเบียนฐานันดร เช่น การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การได้รับพระราชทาน
ยศ การได้รับการจ่ายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งการเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ ชื่อตัว  
ชื่อสกุล การโอนสังกัด การวายชนม์ จำานวน 680,007 รายการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก-มงกุฎไทย 44,690 สำารับ/ดวง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ 9,470 สำารับ/ดวง

เหรียญจักรพรรดิมาลา 30,000 เหรียญ

เหรียญจักรมาลา 8,000 เหรียญ

เหรียญราชการชายแดน 20,164 เหรียญ
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4. Services for the Public
  4.1 Publishing of items in the Royal Gazette
   4.1.1 Number of items published in the Royal Gazette 
   In fiscal year 2010, items published in the Royal Gazette comprise laws and supplementary rules, 50,954 issues, as follows:

  4.1.2 Number of sections in the Royal Gazette, classified by types

 4.2 Hiring for the Printing of the Royal Gazette 
 The Secretariat of the Cabinet has hired the Cabinet and Royal Gazette Publishing Office (formerly the Printing Division, 

under the jurisdiction of the Secretariat of the Cabinet, which has been transformed into the Cabinet and Royal Gazette Pub-

lishing Office, with the status of a Service Delivery Unit (SDU) since 1 September 2003) to print the Royal Gazette, types ko, kho, 

khor and ngo  as records to be propagated among the public and for official use, as follows:

1) Act  25

2) Royal Decree  146

3) Emergency Decree  -

4) Ministerial regulation  143

5) Regulation  383

6) Announcement  50,428

  Total  50,954

 Type Number (items)

Type ko Council of State issue 88

Type kho  Royal Ranks and Titles Register issue 47

Type khor Trade Register issue 123

Type ngo Announcement and General Affairs  207

issue (scheduled every Tuesday and Thursday)

Type ngo special, Announcement and General 161 

Affairs issue,  (in cases of emergencies)

      Total 626

 Type Number (items)
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4. ราชการเกี่ยวกับประชาชน
 4.1 การนำาเรื่องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  4.1.1 จำานวนเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  การนำาเรือ่งลงประกาศราชกจิจานเุบกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มกีฎหมายและอนบัุญญัตท่ีิลงประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

จำานวน 50,954 เรื่อง ประกอบด้วย

  4.1.2 จำานวนตอนราชกิจจานุเบกษา จำาแนกตามประเภท

 4.2 การจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา 
 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้สั่งจ้างสำานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (เดิมมีฐานะเป็นกองโรงพิมพ์ สังกัดสำานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แปลงสภาพเป็นสำานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา มีสถานะเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) 

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549) พิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา ประเภท ก ข ค และ ง เพื่อไว้เป็นหลักฐานเผยแพร่ให้แก่ประชาชน และใช้ใน

ราชการ ดังนี้

1) พระราชบัญญัติ 25

2) พระราชกฤษฎีกา 146

3) พระราชกำาหนด -

4) กฎกระทรวง 143

5) ระเบียบ 383

6) ประกาศ 50,428

 รวม 50,954

 ประเภท จำานวน (เรื่อง)

ประเภท ก ฉบับกฤษฎีกา 88

ประเภท ข ฉบับทะเบียนฐานันดร 47

ประเภท ค ฉบับทะเบียนการค้า 123

ประเภท ง ฉบับประกาศและงานทั่วไป 207 

(กำาหนดวันประกาศทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี)  

ประเภท ง พิเศษ ฉบับประกาศและงานทั่วไป 161 

(กำาหนดวันประกาศกรณีเร่งด่วน)

 รวม 626

 ประเภท จำานวน (เรื่อง)
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The Royal Gazette, type ko, Council of State issue has 

been regularly ordered to be printed for members every 

year, with the purpose of propagating laws announced 

in the Royal Gazette so that the general public can ac-

cess the laws without creating unnecessary burden or 

difficulties for them in line with the Cabinet resolution on 

30 November 2004. Membership fee is 120 baht a year 

for those picking up the issue in person, and 300 baht plus 

 Printing Budget for the Royal Gazette for fiscal year 2010 totaled 37,357,247.52 baht.

 4.3 Propagation and publicity of the Royal Gazette 
  1) Posted on the website www.ratchakitcha.soc.go.th with 3,217,601 visitors as of 30 September 2010 

  2) Publicized through the website www.cabinet.thaigov.go.th 

  3) Information in the Royal Gazette is published through the following channels:

   3.1) The website www.ratchakitcha.soc.go.th

   3.2) The printed Royal Gazette

   3.3) The Secretariat of the Cabinet Journal

   3.4) The Secretariat of the Cabinet Annual Report

   3.5) Printed matters such as brochures, and documents attached to the questionnaires, for instance

   3.6) Meeting/seminar and interviews

  

Type ko 36 4 8

Type kho - 1 -

Type khor - - 5

    Other government
    agencies

Type ko 1,800 6,420 / octavo leaf

Type kho 8 1,160 / octavo leaf

Type khor 7 3,731 / octavo leaf

Type ngo 7 1,160 / octavo leaf

Cover, with Garuda seal, 4 color, art paper   7,000 / octavo leaf

 Type 2010 price (baht)

 Note Copies correspond to the number of members each year, with 3% extra in case of error in accordance with ISO standard, and for increasing number of members.

postal service. The rate does not reflect the real printing 

cost, and the Government has subsidized the printing cost. 

Moreover, the Royal Gazette has been distributed for 

official use to Cabinet members, executives and other 

government agencies (the Office of His Majesty’s Principal 

Private Secretary and the National Library of Thailand) as 

follows:

Type Cabinet Executives
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ทั้งนี้ หนังสือราชกิจจานุเบกษา ประเภท ก ฉบับกฤษฎีกา 

ได้สั่งจ้างพิมพ์ให้สมาชิกเป็นประจำาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค ์

เพือ่เผยแพร่ข้อมลูกฎหมายทีป่ระกาศในราชกจิจานเุบกษาให้แก่

ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงกฎหมายโดยไม่เป็นการสร้างภาระ

และความลำาบากแก่ประชาชนจนเกนิความจำาเป็น ตามมตคิณะ

รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 โดยกำาหนดอัตรา 

ค่าสมัครแบบสมาชิกรับด้วยตนเอง ค่าสมาชิก ปีละ 120 บาท 

 งบประมาณค่าจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำานวนทั้งสิ้น 37,357,247.52 บาท 

 4.3  การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ราชกิจจานุเบกษา 
  1) เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.ratchakitcha.soc.go.th ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 มีผู้เข้าสืบค้น 3,217,601 ราย 

  2) เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.cabinet.thaigov.go.th 

  3) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารราชกิจจานุเบกษาผ่านช่องทาง ดังนี้

   3.1) เว็บไซต์ www.ratchakitcha.soc.go.th

   3.2) หนังสือราชกิจจานุเบกษา

   3.3) วารสารสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

   3.4) หนังสือรายงานประจำาปีของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

   3.5) เอกสารสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ หนังสือส่งข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็น เป็นต้น

   3.6) การประชุมสัมมนา และการสัมภาษณ์

  

ประเภท ก  36 4 8

ประเภท ข  - 1 -

ประเภท ค  - - 5

 ประเภท ครม. ผู้บริหาร ส่วนราชการอื่น

ประเภท ก 1,800 ยกละ 6,420

ประเภท ข 8 ยกละ 1,160

ประเภท ค 7 ยกละ 3,731 

ประเภท ง 7 ยกละ 1,160

ปกราชกิจจานุเบกษาตราครุฑ พิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ต  ยกละ 7,000

 ประเภท ปี 2553 ราคา (บาท)

หมายเหตุ : จำานวนพิมพ์ตามจำานวนสมาชิกแต่ละปี เผื่อกรณีผิดพลาดตามมาตรฐาน ISO 3% และจำานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น

และแบบบอกรับทางไปรษณีย์ ค่าสมาชิก ปีละ 300 บาท ซึ่งเป็น

อัตราค่าสมาชิกที่ไม่สะท้อนต้นทุนค่าจัดพิมพ์ที่แท้จริง รัฐบาล 

จึงอุดหนุนงบประมาณค่าพิมพ์ส่วนที่เกินจากราคาสมาชิก 

นอกจากนี้ ได้แจกจ่ายหนังสือราชกิจจานุเบกษาที่สั่งจ้าง

พมิพ์ เพือ่ใช้ประโยชน์ทางราชการ ให้แก่คณะรฐัมนตร ีผูบ้รหิาร 

และส่วนราชการอ่ืน (สำานักราชเลขาธิการ และสำานักหอสมุด 

แห่งชาติ) ดังนี้
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 4.4 Information Service on the Royal Gazette
 The Secretariat of the Cabinet provides information 

on the Royal Gazette as a service for users, both govern-

ment agencies and the general public, through 2 follow-

ing methods, namely (1) Requesting for the service from 

officials at the Royal Gazette Group, Bureau of Legal 

Affairs. Interested persons can apply for the service ac-

cording to the criteria, steps, method and condition 

similar to that for the Cabinet resolutions and other data 

of the Secretariat of the Cabinet, and  (2)  All information 

from the Royal Gazette and various facilitating tools are  

provided on the internet through the website www.

ratchakitcha.soc.go.th with data on laws, rules and other 

important data concerning the administration of state 

affairs available on the website containing information 

from the Royal Gazette and legislation development, 

which interested persons can use by themselves or to send 

the requests to the Bureau of Legal Affairs (Royal Gazette 

Group), the Secretariat of the Cabinet, to get the service 

back by post. 

 Moreover, those having questions on searching for 

information on the Royal Gazette, can seek answers or 

advice from officials on telephone at 02 280 9000 ext. 122 

- 126 or through the web board on the website www.

ratchakitcha.soc.go.th or the webboard on the website 

for the electronic database on the Royal Gazette and 

legislation development which is linked to the website 

www.ratchakitcha.soc.go.th

 The number of services provided on information 

from the Royal Gazette in fiscal year 2010, is as follows:

 -  By phone 6,447 cases

 -  Making copies from the  118 cases

  Royal Gazette 

 -  Days of announcing and  2,201  cases

  distribution of the Royal Gazette 

 -  Answering questions on the 1,271 cases 

  webboard on the website 

  www.ratchakitcha.soc.go.th 

 4.5 Development of the Royal Gazette to 
support services provided to the public
 As the announcement and distribution of the 

Royal Gazette is the work system that involves the collec-

tion of a large number of legal documents, the Secre-

tariat of the Cabinet (Royal Gazette Group) is therefore 

the largest law center in Thailand. Laws were sent to be 

announced at all levels, acts, royal ordinances, royal 

decrees, regulations, ministerial regulations, rules, an-

nouncements, court verdicts, and various important items 

Problems, obstacles and solutions

1. Searching on the internet often face delay or inaccessibility 
2. Downloading large pictures or maps from the Royal Gazette 
is sometimes slow 

3. Grouping of laws and rules is not quite complete

4. Officials with expertise in database and information system 
management   remain in limited number

1. Officials are provided to monitor the website, and to inform informa-
tion system administrator of any problems found for immediate trouble-
shooting. 
2. Organizing data in the information system, so that searching can be 
made faster, while the searching system is developed to access the 
content level, for convenient use, and to respond to diverse methods 
of searching.

A team of lawyers has been assigned to join the grouping of laws and 
data network among units and to work continuously

Finding additional officials with expertise in database management  
(especially legal data) and information system, to continuously 
manage the database

 Problems and obstacles  Solutions
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 4.4 การให้บริการข้อมูลราชกิจจานุเบกษา
 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดข้อมูลข่าวสาร 

เกีย่วกบัราชกจิจานเุบกษาไว้สำาหรับบริการให้แก่ผูใ้ช้บริการ ทัง้ที่

เป็นหน่วยงานของรฐัและประชาชนทัว่ไป โดยมวีธิกีารให้บรกิาร 

2 รูปแบบ ได้แก่ (1) การให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ ณ กลุ่มงาน

ราชกจิจานเุบกษา สำานกันติธิรรม ซึง่การให้บรกิารรปูแบบนีผู้ส้นใจ

รับบริการข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัราชกจิจานเุบกษาจะต้องมายืน่

คำาขอรับบริการตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไข 

เช่นเดียวกับการขอรับบริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี และข้อมูล

อื่นๆ ของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ (2) การจัดข้อมูล

ราชกจิจานเุบกษาทัง้หมด และเคร่ืองมืออำานวยความสะดวกต่างๆ 

ไว้ให้บริการบนอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.ratchakitcha.

soc.go.th และการจัดข้อมูลกฎหมาย อนุบัญญัติ และข้อมูล

สำาคัญที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินทางเว็บไซต์ฐาน

ข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมาย ซึ่งผู้สนใจ

สามารถเข้าใช้งานได้ด้วยตนเองหรือส่งคำาขอรับบริการมายัง

สำานักนิติธรรม (กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา) สำานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี เพื่อจัดบริการกลับไปให้ได้ 

 นอกจากนี้ ในกรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการคำาแนะนำาการ

สืบค้นข้อมูลราชกิจจานุเบกษา ผู้ใช้บริการสามารถสอบถาม

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทางโทรศัพท์ เบอร์โทร. 02 280 9000 ต่อ 

122-126 หรือทางกระดานถามตอบเว็บไซต์ www.ratchakit-

cha.soc.go.th หรือทางเว็บบอร์ด เว็บไซต์ฐานข้อมูลราชกิจจา

นุเบกษาและการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเชื่อมโยงกับ

เว็บไซต์ www.ratchakitcha.soc.go.th  

 จำานวนการให้บรกิารข้อมลูราชกจิจานเุบกษา ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 ดังนี้

 - ทางโทรศัพท์ 6,447 ราย

 - คัดสำาเนาราชกิจจานุเบกษา 118 ราย

 - วันประกาศและวันเผยแพร่หนังสือ 2,201 ราย

  ราชกิจจานุเบกษา 

 - ตอบข้อหารือทางกระดานถาม-ตอบ 1,271 ราย

     บนเว็บไซต์ www.ratchakitcha.soc.go.th

 4.5 การพัฒนาราชกิจจานุเบกษาเพื่อสนับสนุน
การให้บริการประชาชน
 เนื่องจากการประกาศและเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา 

เป็นระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมเอกสารทางกฎหมาย

เป็นจำานวนมาก สำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี(กลุม่งานราชกจิ

จานุเบกษา) เป็นศูนย์รวมกฎหมายท่ีมากท่ีสุดในประเทศไทย  

มีกฎหมายที่ส่งมาประกาศทุกระดับ ตั้งแต่พระราชบัญญัติ  

พระราชกำาหนด พระราชกฤษฎกีา ระเบยีบ กฎกระทรวง ข้อบงัคบั 

ประกาศ คำาพิพากษา และเรื่องสำาคัญต่างๆ เช่น พระบรม

ราชโองการ ข่าวในพระราชสำานัก แผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน บันทึกการประชุมและข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภา

และสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า

ตั้งแต่ปี 2501-ปัจจุบัน มีเรื่องที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

1. การเข้าถึงระบบสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตมักมีปัญหาเข้าเว็บไซต์

ล่าช้า หรือเข้าไม่ได้ 

2. การนำาตามข้อมูลภาพราชกิจจานุเบกษาที่มีขนาดใหญ่หรือ

ภาพแผนที่ บางครั้งล่าช้า 

3. การจัดหมวดหมู่กฎหมายและอนุบัญญัติยังไม่สมบูรณ์

4. เจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ด้านการจัดการฐานข้อมูลและระบบ

สารสนเทศมีจำานวนจำากัด

1. จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเว็บไซต์ กรณีระบบมีปัญหาให้แจ้งประสาน 

ผู้ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องทันที 

2. จัดระเบียบข้อมูลตามระบบสารสนเทศ เพื่อให้การสืบค้นสามารถ

ทำาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และพัฒนาระบบการสืบค้นให้เข้าถึงระดับเนื้อหา 

เพื่อความสะดวก และรองรับการสืบค้นในหลายวิธี

สร้างทีมงานนิติกรร่วมดำาเนินการจัดหมวดหมู่กฎหมาย และเครือข่าย

ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง

จดัหาเจ้าหน้าท่ีผูมี้ประสบการณ์ด้านการจดัการฐานข้อมูล (โดยเฉพาะ

ข้อมลูกฎหมาย) และระบบสารสนเทศเพิม่เตมิ เพือ่จดัการฐานข้อมลู

อย่างต่อเนื่อง

 ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
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such as the Royal Commands, court news, state affairs 

administrative plans, minutes and meeting rules of the 

Senate and the House of Representatives, for instance. It 

was found from data review that from the year 1958 to 

the present time, no less than 1,000,000 items have been 

published in the Royal Gazette, with information to be 

processed into the internet system to be propagated to 

the public amounted to several millions pages.

 Under such a large amount of legal data, the 

Secretariat of the Cabinet (Royal Gazette Group) has 

brought the accumulated legal knowledge to manage 

the information, so that service users, especially the gen-

eral public can study and make researches more conve-

niently, with easy access to the laws. Such an information 

management is in several aspects as follows:

 First, the compilation as grouping of legislations 

and rules issued by virtue of the laws, with format and 

priority in terms of hierarchy of the laws differ mainly from 

the normal principles on the hierarchy of the laws. This 

causes complications in the work of officials in charge, as 

they must make analytical studies into the contents of 

various laws and rules in order to differentiate and group 

the laws in accordance with the criteria of each subject, 

including the abolition or amending of each other, cross 

the laws, cross the rules or overlapping so as to make them 

clear, accessible, conveniently and promptly put to use 

with enhanced efficiency for the purpose of propagating 

and providing information service to the general public.

 Moreover, there are verdicts of the Constitutional 

Court, the Supreme Court’s Section for Political Position 

Holders, announcements of the Administrative Court on 

the Administrative Court’s final judgments to abolish rules 

which are Cabinet resolutions or various important rules 

on administration of state affairs, with the announcements 

timely propagated in information service through the 

internet, but have not been grouped and differentiated 

into the data on the Royal Gazette of various different 

aspects.

 The operation on grouping laws under the same 

topics together is meant to make the public, government 

agencies and the private sector conveniently access the 

laws, study and research the laws completely in both the 

master laws and supplementary rules.

 Second is the development of the database to 

cover all legislations in the country, those still in effect and 

already abolished, back to the year 1958 with the laws 

and various issues from the reign of King Chulalongkorn, 

Rama V, that need to be compiled and processed into 

the internet, no less than the current issues. This is meant 

to create legal database that covers all enforced laws, 

as a historical database of laws, so that academics and 

students can depend on as a reference source on legal 

history that reflects political, economic and social condi-

tions of the country in specific periods. Moreover, it can 

support legislation development in the future to be com-

plete, comprehensive and beneficial to the people. 

 Third is the support of legal data for the Cabinet’s 

decision-making process in issuing laws or in administration 

of state affairs with consequences on the people, as 

Cabinet submissions largely involve legal decision making. 

In the period 2007-2009, there was an average of over 

800 such issues. Also, the administration of state affairs at 

present must comply with the rule of law and criteria of 

good governance, with strict control measures, and nu-

merous control units which are independent agencies. 

Therefore, the Cabinet requires complete legal data to 

support their decision-making. The Secretariat of the 

Cabinet thus produces legal database to complement 

the decision-making process of the Cabinet both in hard 

copies and in electronic form which must be instantly 

updated, with officials reviewing and assembling laws and 

rules for updating to respond to the Cabinet’s requirement 

of legal data in each meeting every week.

 4.6 Opening for public participation in the 
offering of services on the Royal Gazette 
 In fiscal year 2009, the Secretariat of the Cabinet 
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ไม่น้อยกว่า 1,000,000 เรื่อง มีข้อมูลที่ต้องดำาเนินการประมวล

เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อเผยแพร่สู่ประชาชนหลายล้านหน้า

 ภายใต้ข้อมูลทางกฎหมายที่มีอยู่เป็นจำานวนมากนั้น 

สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา) ได้

ดำาเนินการนำาความรู้ทางกฎหมายที่สะสมอยู่เหล่านี้มาบริหาร

จัดการข้อมูลเพื่อให้ผู ้ รับบริการโดยเฉพาะประชาชนทั่วไป

สามารถศึกษา ค้นคว้าได้โดยสะดวก และเข้าถงึกฎหมายได้ง่าย 

การบรหิารจดัการข้อมลูทีต้่องดำาเนนิการมีอยูห่ลายประการ ดงันี้

 ประการที่หนึ่ง คือ การประมวลจัดหมวดหมู่กฎหมาย
และอนบุญัญตัทิีอ่อกโดยอาศยัอำานาจตามกฎหมาย ซ่ึงมีรูปแบบ

และวิธีการวางลำาดับศักดิ์กฎหมายแตกต่างไปจากหลักการ

กำาหนดลำาดับศักดิ์กฎหมายตามปกติเป็นจำานวนมาก ทำาให้ 

มีความยุ่งยากซับซ้อนในการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก

เจ้าหน้าทีต้่องศกึษาวเิคราะห์ลกึลงไปถงึเนือ้หาของกฎหมายและ

อนบุญัญตัต่ิางๆ เพือ่จำาแนกและจดักลุม่กฎหมายออกเป็นหมวด

หมู่ตามลกัษณะของหลกัเกณฑ์แต่ละเรือ่ง พร้อมการยกเลกิหรอื

แก้ไขเพิม่เตมิซึง่กนัและกนัหรอืข้ามกฎหมาย ข้ามอนบุญัญตัหิรอื

คาบเก่ียวกันให้มคีวามชดัเจน สามารถเข้าถงึและใช้งานได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อการเผยแพร่ 

ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนทั่วไป

 นอกจากนี ้ยงัมคีำาวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู คำาพพิากษา

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง 

ประกาศสำานกังานศาลปกครอง เร่ืองศาลปกครองมีคำาพพิากษา

ถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ ซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรีหรือกฎเกี่ยวกับ

การบรหิารราชการแผ่นดนิทีส่ำาคญัต่างๆ โดยมปีระกาศและเผยแพร่

ให้บริการข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกเรื่องผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

อยู่แล้ว แต่ยังมิได้จัดกลุ่มและจำาแนกข้อมูลราชกิจจานุเบกษา 

ด้านต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่

 การดำาเนินการรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน

เป็นหมวดหมู่ดังกล่าวเพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน เข้าถงึกฎหมายได้สะดวก สามารถศกึษาค้นคว้ากฎหมาย

ได้อย่างครบถ้วน ทั้งกฎหมายแม่บทและอนุบัญญัติ

 ประการที่สอง คือ การพัฒนาฐานข้อมูลให้ครอบคลุม

กฎหมายท้ังหมดท่ีมอียูใ่นประเทศ ทัง้ทีย่งัใช้บงัคบัอยูแ่ละเลกิใช้

บังคับแล้ว โดยย้อนหลังลงไปจนถึงปี 2501 สมัยพระบาท 

สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั โดยมกีฎหมายและเรือ่งต่างๆ  

ที่ต้องประมวลลงในระบบอินเทอร์เน็ตไม่น้อยกว่าจำานวนเรื่อง 

ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ท้ังนี้ เพื่อสร้างฐานข้อมูลทางกฎหมายให้

ครอบคลมุทัง้หมดทีเ่คยประกาศใช้ เพือ่เป็นการสร้างฐานข้อมลู

ประวัติศาสตร์ทางกฎหมาย เพื่อให้นักวิชาการ นักศึกษาได้ใช้

เป็นแหล่งค้นคว้าศกึษาประวตัศิาสตร์กฎหมายทีส่ะท้อนสภาพ-

การณ์ทางการเมอืง เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศในสมยันัน้ๆ 

นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยรองรับการพัฒนากฎหมายที่จะมีขึ้น

ในอนาคตให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และเกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชน 

 ประการที่สาม คือ การสนับสนุนข้อมูลกฎหมายเพื่อ

ประกอบการตดัสนิใจของคณะรฐัมนตรใีนการตรากฎหมายหรอื

การบรหิารราชการแผ่นดนิอนัมผีลกระทบต่อประชาชน เนือ่งจาก

เรื่องที่เสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

กับการตัดสินใจทางกฎหมายเป็นจำานวนมาก ในปี 2550-2552 

มีเรื่องที่คณะรัฐมนตรีต้องตัดสินใจทางกฎหมาย เป็นจำานวน

เฉลีย่ประมาณมากกว่า 800 เรือ่ง ประกอบกบัการบรหิารราชการ

แผ่นดินในปัจจุบันต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม 

และหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มกีระบวนการ

ตรวจสอบอย่างเข้มงวด และมหีน่วยงานตรวจสอบที่เป็นองค์กร

อิสระเป็นจำานวนมาก ดังนั้น การพิจารณาตัดสินใจของ 

คณะรฐัมนตรจีงึต้องมข้ีอมลูทางกฎหมายประกอบการตดัสนิใจ

ท่ีครบถ้วน สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงดำาเนินการจัดทำา

ฐานข ้อมูลทางกฎหมายเพื่อประกอบการตัดสินใจของ 

คณะรัฐมนตรี ทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ซึ่งต้องมีการจัดทำาให้ทันสมัยตลอดเวลา โดยเจ้าหน้าที่จะต้อง

ตรวจสอบและรวบรวมกฎหมาย และอนุบัญญัติให้ทันสมัย  

เมือ่คณะรฐัมนตรต้ีองการข้อมลูกฎหมายในการประชมุแต่ละครัง้

ซึ่งมีทุกสัปดาห์

 4.6 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำาเนินงานบริการราชกิจจานุเบกษา 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี

ได้กำาหนดประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการบริหารราชการ โดยให้นำางานบริการราชกิจจานุเบกษา 

ในส่วนของการดำาเนนิโครงการจดัทำาฐานข้อมลูราชกจิจานเุบกษา

และการพฒันากฎหมายอเิลก็ทรอนิกส์ ระยะที ่4 มาดำาเนินการ 

โดยปรับแผนงาน/กิจกรรมของโครงการฯ ให้สอดคล้องกับ
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has defined issues to be open to public participation in 

public administration, by bringing the service on the 

Royal Gazette in the part of the implementation of the 

project of producing the database on the Royal Gazette 

and electronic legislation development, phase 4 into 

operation, by adapting work plans/ activities of the proj-

ect to correspond with the process to open for public 

participation. The Secretariat of the Cabinet has opened 

for opinions on information services on the Royal Gazette 

from service users in the public, private and civil sectors 

through various channels as follows:

 1) Placing the questionnaires on customers’ satis-

faction, designed by the Secretariat of the Cabinet and 

the National Statistical Office, at the point of service on 

the Royal Gazette, at the Royal Gazette Group, Bureau 

of Legal Affairs

 2) Opening for opinions concerning the grouping 

of laws through the website database on the Royal Gazette 

and electronic legislation development linked to the 

website www.ratchakitcha.soc.go.th 

 3) Opening for opinions concerning the grouping 

of laws from government agencies and other state units, 

through correspondence channel, with documents sent 

to 50 government agencies and other state units, signed 

by the Secretary - General to the Cabinet, seeking co-

operation from officials related to the use of the laws to 

answer questionnaires on the grouping of laws in the 

website on the Royal Gazette database and electronic 

legislation development linked to the website www.

ratchakitcha.soc.go.th by using the same questionnaire 

as in 2)

 4) Opening for opinions concerning the grouping 

of laws through the focus group, by holding seminars to 

solicit views from representatives of 50 government agen-

cies and other state units, which answer questionnaires 

on the grouping of laws in the website database of the 

Royal Gazette and electronic legislation development, 2 

from each unit, 100 in total, and about 30 related officials 

of the Secretariat of the Cabinet.

 The questionnaire on customers’ satisfaction as in 

1) the Royal Gazette Group, Bureau of Legal Affairs, has 

collected and sent to the National Statistical Office to be 

processed along with other questionnaires to assess users’ 

satisfaction for other information services, namely, informa-

tion on Cabinet resolutions, and information on Royal Ranks 

and Tittles Register. As for the operation in  2) - 4) there 

have been compilation of results from opening to opinions 

and suggestions, both in terms of satisfaction over the 

contents of law grouping and summarizing of opinions 

and suggestions in all issues, with improvements carried 

out on the website database on the Royal Gazette and 

electronic legislation development such as the revision of 

law section, from original 38 to 35 sections, in line with the 

suggestions to merge certain sections with similar topics 

together and to add certain sections, by including re-

lated law groups from each law section. At the same time, 

an edition of amended laws has been produced, both 

master laws and supplementary rules, under law sections 

in the priority of those having complete data in text file 

first, with additional operation for law groups with incom-

plete data in text file, so that the amended laws both 

master laws and supplementary rules can be compiled, 

under all law sections in the future. In the cases of  law 

groups with related contents under several sections, re-

lated law groups are also defined in those law sections, 

to be in accordance with the contents of the law, and 

can be conveniently searched according to the require-

ments of service users.

 In fiscal year 2010, the Secretariat of the Cabinet 

has defined issues for the opening to public participation 

in the administration of state affairs, by taking services on 

the Royal Gazette as the issue for the undertaking through 

various processes or activities that upgrade the level of 

public participation for fiscal year 2010, for the continuity 

of the operation and maximum benefits on the people. 

A working party on public participation has been ap- 
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กระบวนการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งสำานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำาเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็น

เก่ียวกับการให้บริการข้อมูลราชกิจจานุเบกษาจากผู้ใช้บริการ 

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 1) ทอดแบบสอบถามความพงึพอใจในการบรกิารข้อมลู

ราชกจิจานเุบกษา ซึง่ออกแบบโดยสำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี

และสำานักงานสถิติแห่งชาติ ณ จุดบริการราชกิจจานุเบกษา  

ที่กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา สำานักนิติธรรม

 2) เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่

กฎหมายผ่านช่องทางเว็บไซต์ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและ

การพฒันากฎหมายอเิล็กทรอนกิส์ ซ่ึงเชือ่มโยงกบัเวบ็ไซต์ www.

ratchakitcha.soc.go.th 

 3) เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่

กฎหมายจากส่วนราชการ และหน่วยงานอืน่ของรฐั ผ่านช่องทาง 

การส่งเอกสารสิง่พมิพ์ให้แสดงความคดิเหน็ โดยเลขาธกิารคณะ

รัฐมนตรไีด้ลงนามในหนงัสอืไปยงัส่วนราชการ และหน่วยงานอืน่ๆ

ของรัฐ จำานวน 50 หน่วยงาน เพื่อขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการ 

จัดหมวดหมู่กฎหมายในเว็บไซต์ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา 

และการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ 

www.ratchakitcha.soc.go.th โดยใช้แบบสอบถามเดยีวกนักบั

ที่ใช้ในการเปิดรับฟังความคิดเห็นตามข้อ 2)

 4) เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่

กฎหมายผ่านช่องทาง Focus Group โดยการจัดสัมมนาเพื่อรับ

ฟังความคิดเห็นจากผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานอืน่ของรฐั 

จำานวน 50 หน่วยงาน ทีต่อบแบบสอบถามเกีย่วกับการจัดหมวด

หมู่กฎหมายในเว็บไซต์ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการ

พัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานละ 2 คน รวม 100 คน 

และเจ้าหน้าที่สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอีก

ประมาณ 30 คน

 แบบสอบถามความพงึพอใจตามข้อ 1) กลุม่งานราชกิจจา

นุเบกษา สำานักนิติธรรม ได้จัดเก็บ รวบรวม และส่งให ้

สำานักงานสถิติแห ่งชาติประมวลผลในคราวเดียวกันกับ

แบบสอบถามความพงึพอใจในการบริการข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ คอื 

ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี และข้อมูลทะเบียนฐานันดร ส่วนการ

ดำาเนินการตามข้อ 2)-ข้อ 4) ได้ดำาเนินการประมวลผลการรับ 

ฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งในส่วนของความ 

พึงพอใจในเนื้อหาของการจัดหมวดหมู่กฎหมาย และสรุปผล

ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ทุกประเด็น แล้วนำามา

ดำาเนนิการปรบัปรงุเวบ็ไซต์ฐานข้อมลูราชกจิจานเุบกษาและการ

พฒันากฎหมายอเิลก็ทรอนกิส์ เช่น การปรบัปรงุหมวดกฎหมาย 

จากเดิม 38 หมวด เป็น 35 หมวด เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอ

แนะที่เห็นสมควรให้ตัดบางหมวดกฎหมายรวมเข้าไว้ด้วยกันกับ

หมวดกฎหมายท่ีมีเนื้อหาใกล้เคียงกัน และเพิ่มหมวดกฎหมาย

บางหมวด โดยนำากลุ่มกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องจากหมวดกฎหมาย

แต่ละหมวดมาบรรจุไว้ ในขณะเดียวกันได้ดำาเนินการจัดทำา

กฎหมายฉบับรวมการแก้ไขเพิ่มเติมทั้งกฎหมายแม่บทและ 

อนุบัญญัติ ภายใต้หมวดกฎหมายตามลำาดับความสำาคัญท่ีมี

ข้อมูลที่เป็น text file ครบถ้วนสมบูรณ์ให้เสร็จก่อน และดำาเนิน

การเพิ่มเติมสำาหรับกลุ่มกฎหมายท่ียังมี text file ไม่ครบถ้วน 

เพื่อให้สามารถจัดทำากฎหมายฉบับรวมการแก้ไขเพิ่มเติม 

ทั้งกฎหมายแม่บทและอนุบัญญัติ ภายใต้หมวดกฎหมาย 

ทกุหมวดได้อย่างสมบรูณ์ต่อไป ทัง้นี ้หากกลุม่กฎหมายมเีนือ้หา

เกี่ยวเนื่องกันหลายหมวด ก็จะจัดกลุ่มกฎหมายท่ีเกี่ยวเนื่องกัน

ไว้ในหมวดกฎหมายนั้นๆ ด้วย เพื่อให้ถูกต้องตรงตามเนื้อหา

ของกฎหมาย และสามารถสบืค้นได้อย่างสะดวก ตรงตามความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี

ได้กำาหนดประเด็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการบริหารราชการ โดยให้นำางานบริการราชกิจจานุเบกษา 

เป็นประเด็นการดำาเนนิการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการบริหารราชการผ่านกระบวนการหรือกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท้ังนี้ เพื่อให้การดำาเนินงาน 

เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์กับประชาชนมากท่ีสุด 

และได้แต่งตั้งคณะทำางานการมีส่วนร่วมของประชาชน สำานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์) ประธานกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการสำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีเป็นทีป่รกึษาคณะทำางาน 

ผู้อำานวยการสำานักนิติธรรม เป็นประธานคณะทำางาน ผู้อำานวย

การสำานักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ เป็นรอง

ประธานคณะทำางาน ผูแ้ทนจากสำานกัและกอง รวมท้ังผูแ้ทนจาก
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pointed for the Secretariat of the Cabinet, with Deputy 

Secretary-General to the Cabinet (Ms. Sibpun Wanawisut)  

Chairperson of the Bureaucratic Development Committee 

of the Secretariat of the Cabinet as the advisor to the 

working party, Director of the Bureau of Legal Affairs as 

Chairperson, Director of the Bureau of Strategic Develop-

ment and Special Policy Monitoring as Deputy Chairper-

son, representatives of bureaus/divisions as well as from 

the public  and civil sectors as members, and Director of 

the Royal Gazette Group as member and secretary of 

the working party.

 The working party on public participation of the 

Secretariat of the Cabinet resolved on 14 July 2010, en-

dorsing the bringing of the work on the production of the 

database on the Royal Gazette and the electronic leg-

islation development of the Royal Gazette Group, Bureau 

of Legal Affairs, which is the work process in the provision 

of data on the Royal Gazette, especially data on law 

grouping to operate in the opening to public participation 

in the administration of state affairs, with results of the 

operation for fiscal year 2010 summarized as follows:

  1) Studying, analyzing and reviewing grouping 

and contents of the laws, as: 

  1.1) Studying, reviewing and analyzing law 

sections and each law in an individual section as sug-

gested by service users in fiscal year 2009

  1.2) Comparing the grouping of laws to make 

the improved new format more appropriate

 2) Improving the format of law grouping and each 

law in an individual section from the comparative study, 

and compiling the edition of amended laws both prin-

ciple laws and supplementary rules, under the law sections 

according to the priority and with complete laws in text 

file, 52 law groups in number, which is more than the 

achievement goal set in the work plan to open for pub-

lic participation for fiscal year 2010 at no less than 50 law 

groups.

 3) Presenting the information on the improvement 

of law grouping and each law in an individual section 

from the comparative study to the working party on pub-

lic participation of the Secretariat of the Cabinet and the 

Secretary-General for endorsement of the operation to 

open to opinions of service users in fiscal year 2010

 4) Opening for opinions on law grouping and each 

law in an individual section already improved, by placing 

the questionnaire through the following channels:

  4.1) The website database on the Royal Gazette 

and electronic legislation development, linked to the 

website www.ratchakitcha.soc.go.th 

  4.2) Sending documents to 50 government 

agencies, other state units and professional councils, and 

130 members of the Royal Gazette

  4.3) Interviewing service users, civil group, 28 

cases

 5) Summarizing opinions and suggestions, as well 

as evaluating achievement results from questionnaires 

through channels in 4). From the returned questionnaires 

within 15 September 2010, 97 in total, it was found that 

satisfaction in the new grouping of laws was at 78.56 

percent, higher than the goal set for the achievement 

result in the work plan at no less than 60 percent. The 

operation result has been propagated through the web-

site database on the Royal Gazette and electronic leg-

islation development, linked to website www.ratchakitcha.

soc.go.th
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ภาครัฐและภาคประชาชน เป็นคณะทำางาน และผู้อำานวยการ 

กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา เป็นคณะทำางานและเลขานุการ 

 คณะทำางานการมีส ่วนร ่วมของประชาชน สำานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 

เห็นชอบให้นำางานการจัดทำาฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและ

การพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ ่มงานราชกิจจา

นุเบกษา สำานักนิติธรรม ซึ่งเป็นกระบวนการทำางานในการให้

บริการข้อมลูราชกจิจานเุบกษา โดยเฉพาะข้อมูลการจดัหมวดหมู่

กฎหมายมาดำาเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการบรหิารราชการ สรปุผลการดำาเนนิงาน ประจำาปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้ดังนี้ 

 1) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบหมวดหมู่และเนื้อหาของ

กฎหมาย ดังนี้

  1.1) ศึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์หมวดกฎหมายและ

กฎหมายรายฉบับในแต่ละหมวดกฎหมายตามที่ได้รับฟัง 

ความคิดเห็นจากผู้รับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

  1.2) เปรยีบเทยีบการจดัหมวดกฎหมายเพือ่ปรับปรงุ

รูปแบบใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

 2) ปรบัปรงุรปูแบบการจดัหมวดกฎหมายและกฎหมาย

รายฉบับในแต่ละหมวดกฎหมายจากการศึกษาเปรียบเทียบ  

และดำาเนินการจัดทำากฎหมายฉบับรวมการแก้ไขเพิ่มเติมทั้ง

กฎหมายแม่บทและอนบุญัญตั ิภายใต้หมวดกฎหมายตามลำาดบั

ความสำาคัญ และมี text file ครบถ้วนสมบูรณ์เสร็จแล้ว จำานวน 

52 กลุ่มกฎหมาย ซึ่งเป็นการดำาเนินการเกินกว่าเป้าหมาย 

ผลสัมฤทธิ์ที่กำาหนดไว้ในแผนงานการเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วม ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่กำาหนดไว้

ไม่น้อยกว่า จำานวน 50 กลุ่มกฎหมาย

 3) นำาเสนอข้อมูลการปรับปรุงรูปแบบการจัดหมวด

กฎหมายและกฎหมายรายฉบบัในแต่ละหมวดกฎหมายจากการ

ศึกษาเปรียบเทียบให้คณะทำางานการมีส่วนร่วมของประชาชน 

สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

ให้ความเห็นชอบในการดำาเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้

บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 4) เป ิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหมวด

กฎหมายและกฎหมายรายฉบับในแต่ละหมวดกฎหมายที่ได้

ปรบัปรงุรปูแบบแล้วไปยงัผูใ้ช้บรกิาร โดยการทอดแบบสอบถาม

ความคิดเห็นผ่านช่องทาง ดังนี้

  4.1) ทางเว็บไซต์ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและ

การพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเชื่อมโยงกับเว็บไซต ์

ราชกิจจานุเบกษา (www.ratchakitcha.soc.go.th) 

  4.2) ส่งเอกสารสิ่งพิมพ์แบบสอบถามไปยังส่วน 

ราชการ หน่วยงานอืน่ของรฐั และสภาวชิาชพี จำานวน 50 หน่วยงาน

และสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา จำานวน 130 ราย

  4.3) สัมภาษณ์ผู้ใช้บริการกลุ่มประชาชน จำานวน  

28 ราย

 5) สรปุผลความคดิเหน็และข้อเสนอแนะ รวมทัง้ประเมนิ

ผลสมัฤทธิท์ีไ่ด้จากแบบสอบถามความคดิเหน็ผ่านช่องทางตาม

ข้อ 4) ในส่วนของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการ 

จัดทำาฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมาย

อิเลก็ทรอนกิส์ในประเด็นการจดัหมวดหมู่กฎหมายเรือ่งเดียวกนั

ไว้ด้วยกันตามที่กำาหนดไว้เป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ประการหนึ่ง 

ในแผนงานการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งจากการประมวลผลแบบสอบถาม

ทีส่่งคนืมาภายในวนัที ่15 กนัยายน 2553 จำานวน 97 ราย ปรากฏ

ว่า มีความพึงพอใจในประเด็นดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 78.56  

ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ในแผนงานฯ ที่กำาหนดให้ความ

พึงพอใจของผู้รับบริการต้องอยู่ในระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

และได้นำาผลการดำาเนินงานแผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ฐาน

ข้อมลูราชกจิจานเุบกษาและการพฒันากฎหมายอเิลก็ทรอนกิส์ 

ซึ่งเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ www.ratchakitcha.soc.go.th  



Annual Report 2010  The Secretariat of The Cabinet136

Steps in the Use of Legal Data Searching Service On the Website 
Database on the Royal Gazette and Electronic Legislation Development

Criteria, conditions and limitations in the searching for legal data

1. Searching through the website

http:// www.ratchakitcha.soc.go.th

2. Link to the website database on the Royal 

Gazette and electronic legislation development

Menu of required

1. Searching by topic (as far as one 

knows) The entire topic, quotes or words 

can be typed in, and special conditions 

AND, OR, NOT can be used in sumulta-

neous search as well.

2. Searching for data of law groups

alphabetically arranged by the first Thai 

letter (ko-ho)

3. Searching by law groups arranged by 

subject matters
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ขั้นตอนการใช้บริการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย
ในเว็บไซต์ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาและการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อจำากัดในการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย
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 4.7 Number of service users searching for Cabinet resolutions through various channels 
 1 October 2009-31 July 2010

October 2009 22 199 47 10 2 220 1,328

November 2009 15 156 51 9 4 85 1,585

December 2009 6 135 39 24 3 - 1,236

Juanuary 2010 8 183 43 14 3 484 1,219

February 2010 5 158 38 11 8 185 1,244

March 2010 5 73 17 4 6 - 458

April 2010 3 35 4 1 3 705 540

May 2010 2 75 15 5 3 - 1,089

June 2010 15 214 89 6 6 666 973

July 2010 19 185 70 16 1 107 1,188

August 2010 7 126 53 9 3 58 558

September 2010 15 153 44 9 2 377 1242

      Total 122 1,692 510 118 44 2,887 12,660

  Contact in Service by Service by Service on Service by  Net
 Month person phone facsimile the internet hardcopy Fee (baht) documents
  (cases) (times) (times) (issues)   (pages)

 4.8 Number of service users searching data on Royal Ranks and Titles Register
 Service users seeking data on the Royal Ranks and Titles Register by phone, fax and in person, number 6,380

October 2009 434 21 - 455

November 2009 880 41 - 921

December 2009 579 118 - 697

Juanuary 2010 637 11 - 648

February 2010 350 37 8 395

March 2010 246 - 1 247

April 2010 161 7 - 168

May 2010 267 155 - 422

June 2010 577 91 1 669

July 2010 585 42 1 628

August 2010 482 96 4 582

September 2010 475 60 13 548

      Total 5,673 679 28 6,380

 Month By phone By facsimile In person Total (cases)
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 4.7 จำานวนผูใ้ช้บรกิารค้นหามตคิณะรฐัมนตร ีจำาแนกตามช่องทางต่าง ๆ ตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2552-31 กรกฎาคม 2553

ตุลาคม 2552 22 199 47 10 2 220 1,328

พฤศจิกายน 2552 15 156 51 9 4 85 1,585

ธันวาคม 2552 6 135 39 24 3 - 1,236

มกราคม 2553 8 183 43 14 3 484 1,219

กุมภาพันธ์ 2553 5 158 38 11 8 185 1,244

มีนาคม 2553 5 73 17 4 6 - 458

เมษายน 2553 3 35 4 1 3 705 540

พฤษภาคม 2553 2 75 15 5 3 - 1,089

มิถุนายน 2553 15 214 89 6 6 666 973

กรกฎาคม 2553 19 185 70 16 1 107 1,188

สิงหาคม 2553 7 126 53 9 3 58 558

กันยายน 2553 15 153 44 9 2 377 1242

      รวม 122 1,692 510 118 44 2,887 12,660

  มาติดต่อ บริการทาง บริการทาง บริการทาง บริการทาง ค่าธรรมเนียม ยอดบริการ
 เดือน ด้วยตนเอง โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต หนังสือ (บาท) เอกสาร
  (ราย) (ครั้ง) (ครั้ง) (เรื่อง)   (แผ่น)

 4.8 จำานวนผู้ใช้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดร
 จำานวนผู้ใช้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดรทางโทรศัพท์ โทรสาร และมาติดต่อด้วยตนเอง จำานวน 6,380 ราย

ตุลาคม 2552 434 21 - 455

พฤศจิกายน 2552 880 41 - 921

ธันวาคม 2552 579 118 - 697

มกราคม 2553 637 11 - 648

กุมภาพันธ์ 2553 350 37 8 395

มีนาคม 2553 246 - 1 247

เมษายน 2553 161 7 - 168

พฤษภาคม 2553 267 155 - 422

มิถุนายน 2553 577 91 1 669

กรกฎาคม 2553 585 42 1 628

สิงหาคม 2553 482 96 4 582

กันยายน 2553 475 60 13 548

      รวม 5,673 679 28 6,380

 เดือน ทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร มาด้วยตนเอง รวม (ราย)
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 4.9 Number of complaints  
 In fiscal year 2010, the Secretariat of the Cabinet has received a total of 24 complaints from service users, 

external agencies and the general public. 10 of them concern with corruption, and the remaining 14 seeking for as-

sistance. However, all topics of the complaints are not within the authority and responsibilities of the Secretariat of the 

Cabinet. Thus, the Bureau of Central Administration has processed the issues in accordance with the procedure in the 

announcement of the Secretariat of the Cabinet, on the handling of complaints, opinions, suggestions and commen-

dations by the Secretariat of the Cabinet.
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 4.9 จำานวนข้อร้องเรยีน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ หน่วยงานภายนอก และ 

ประชาชนทัว่ไป จำานวนทัง้สิน้ 24 เร่ือง จำาแนกเป็นเร่ืองร้องเรยีนเกีย่วกบัการทจุรติ จำานวน 10 เรือ่ง และเรือ่งร้องขอความช่วยเหลอื 

จำานวน 14 เรื่อง โดยทั้งหมดเป็นเร่ืองร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ 

สำานักบริหารกลางได้ดำาเนินการตามกระบวนการในประกาศสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดการ 

ข้อร้องเรยีน ข้อคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ และคำาชมเชยของสำานักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี 
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Auditing by the Internal Audit Group
 
 Audit results for fiscal year 2010 
 The Internal Audit Group perform auditing on financial figures and accounts, auditing of compliance in ac-
cordance with regulations, auditing internal control system and risk management, examining performance in accor-
dance with the performance agreement and auditing the operation in accordance with the audit plan for fiscal year 
2010 of units within the Secretariat of the Cabinet and the Cabinet and Royal Gazette Publishing Office (Service 
Delivery Unit) which is a unit in the jurisdiction of the Secretariat of the Cabinet as follows:

 The Secretariat of the Cabinet, comprising:

 1. Auditing the financial report for fiscal year ending on 30 September 
2009 consisting of revenue and expenditure budgets, statement of financial position, notes to the financial state-
ment and related details, with the auditing results show that the sources of revenue in the financial report are as follows:
  1.1 Annual budget and revenue from donations (supply list)
   1.2  State revenue received and remitted to the treasury
  1.3 Non-budgetary fund received and remitted to the treasury by the Secretary of the 
Cabinet, divided into deposit of fees for official information, deposit of fees for competitive examination, deposit of 
fund for asset restoration (money compensations for Royal Decorations that cannot be returned) and other forms of 
deposit such as the insurance money envelopes, and contract insurance money. 

 2. Auditing budget spending for fiscal years 2009 and 2010 The Secretariat of 
the Cabinet has spent the budget in accordance with the Ministry of Finance’s regulations and orders.

 3. Evaluating the internal audit system and risk management
 The Secretariat of the Cabinet has set the internal control system, covering both main tasks and supporting 
tasks as follows:
  3.1 Setting of the internal audit system and risk management of main tasks, as:  
   3.1.1 Function concerning the Cabinet, namely, summarizing items for the Cabinet, reporting opera-
tion results according to the Cabinet resolutions, and compiling Cabinet resolutions. 
   3.1.2 Function concerning Royal Affairs, namely, requesting for Royal Decorations, requesting for 
Royal Ranks, requesting for Royal Commands appointing ambassadors and consuls, requesting for royal commands 
appointing civil servants and various individuals. 
   3.1.3 Function on coordination with the National Assembly, namely, the proposal of draft legislation 
for the National Assembly’s consideration, the proposal of draft legislations that are required to be promulgated in 
accordance with the provisions in the Constitution. 
   3.1.4 Function on coordination with government agencies, namely, receiving Cabinet submissions from 
government agencies, delivering of meeting agenda to Cabinet members, and proposing urgent items sent in by 
government agencies to be considered by the Secretary-General to the Cabinet who will propose them to the 
Cabinet for consideration.
   3.1.5 Function for the public, namely, the announcement of laws in the Royal Gazette, and informa-
tion service on the internet.
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ก�รตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภ�ยใน
 
 ผลการตรวจสอบประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 กลุ่มตรวจสอบภายใน ตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี การปฏิบัติตามระเบียบ การสอบทานระบบควบคุมภายในและการ

บริหารความเสี่ยง การสอบทานการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ และการตรวจสอบการดำาเนินงานตามแผนการ

ตรวจสอบประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของหน่วยงานภายในสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสำานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ

ราชกิจจานุเบกษา (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำากับดูแลของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังนี้

 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย
 1. สอบทานรายงานการเงินสำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552  

ซ่ึงประกอบด้วยงบรายได้และค่าใช้จ่าย งบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงินและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ผลการ 

สอบทานพบว่ารายงานการเงิน มีแหล่งของเงินที่ได้รับ ดังนี้

  1.1 เงินงบประมาณและรายได้จากการรับบริจาค (รายการครุภัณฑ์)
   1.2 การรับรายได้แผ่นดินและนำาส่งคลัง
  1.3 การรับเงนินอกงบประมาณทีส่ำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรนีำาเงนิฝากคลงั แยกเป็นเงนิฝากค่าธรรมเนยีม
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ชดใช้ราคาแทนเครื่องราช

อิสริยาภรณ์) เงินฝากต่างๆ เช่น เงินประกันซอง เงินประกันสัญญา

 2. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 
2553 การใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นไปตามระเบียบ และข้อสั่งการของกระทรวงการคลัง

 3. ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ครอบคลุมทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ดังนี้

  3.1 การจัดทำาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของภารกิจหลัก คือ  

   3.1.1 ภารกจิด้านคณะรัฐมนตรี ได้แก่ การจดัทำาบนัทกึสรปุเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตร ีการรายงานผลการปฏบิตังิาน

ตามมติคณะรัฐมนตรี การจัดทำามติคณะรัฐมนตรี 

   3.1.2 ภารกิจด้านการประสานราชการในพระองค์ ได้แก่ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอ

พระราชทานยศ การขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเอกอัครราชทูต/กงสุล/การขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งข้าราชการและบุคคลประเภทต่างๆ 

   3.1.3 ภารกิจด้านการประสานรัฐสภา ได้แก่ การเสนอกฎหมายเพื่อรัฐสภาพิจารณา การเสนอกฎหมายที่จำาเป็น 

ต้องตราขึ้นเพื่ออนุมัติการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

   3.1.4 ภารกิจด้านการประสานราชการ ได้แก่ การรับเรื่องเสนอ ครม. จากส่วนราชการ การจัดส่งระเบียบวาระ

การประชุมให้คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการส่งเรื่องด่วนเพื่อให้ สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำาเสนอ ครม. พิจารณา

   3.1.5 ภารกิจด้านประชาชน ได้แก่ การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา การให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง

อินเทอร์เน็ต 
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  3.2 Setting internal control system and risk management for supporting tasks, namely, manag-
ing the budget, taking care of information technology system in the Cabinet meeting room, power system during the 
Cabinet meeting, building and property, asset and important documents of SOC.
 Evaluation results of internal control show that the Secretariat of the Cabinet has achieved its objective of 
internal control, namely, efficiency and effectiveness in operation, reliability of financial and accounting report, com-
pliance with laws, rules and related regulations. The auditing result report on the evaluation of the internal control by 
the Internal Auditor has not found any shortcomings or significant observations. However, in fiscal year 2010, the Sec-
retariat of the Cabinet has to review the internal control system to cover the tasks of all groups and in line with the 
current situation.

 4. Auditing result report on operation in accordance with the perfor-
mance agreement made for the 12-month period of fiscal year 2009 of the 
Secretariat of the Cabinet.
 Information auditing and scores calculated from self-evaluation of bureau/division responsible for indicators 
were tested, before the evaluation on audit result was made by TRIS Corporation Limited. The operation according 
to the indicators for the 12-month period of fiscal year 2009 (October 2008 - September 2009), with a total weight of 
100 percent, divided into 4 dimensions, the Secretariat of the Cabinet made a total score of 4.3675.

 5. Auditing the management of the welfare fund and supplementary 
funds in various aspects of the Secretariat of the Cabinet for the fiscal year 
ending on 31 December 2009 
 The Secretariat of the Cabinet has established the welfare fund in accordance with the Office of the Prime 
Minister’s Regulation on the Provision of Welfare within Government Agencies B.E. 2547 (2004), and the regulation of 
the Secretariat of the Cabinet on the provision of welfare in the Secretariat of the Cabinet 2001, to boost the morale 
and as encouragement for government officials apart from the welfare in the government bureaucratic system, with 
the objective to help government officials as welfare and financial aid for members in troubles and in need. The 
boosting of morale and encouragement for government officials are in the forms of grant aid for their first marriage, 
assistance in the cremation, loans to further education, sports and recreation activities. The Secretariat of the Cabinet 
has 8 welfare funds of different types, and 1 supplementary fund, as follows:
 5.1 “Phahitthanukorn” Fund
 5.2 “Sasithorn Iamkaew” Fund
 5.3 “Anant Anantakul” Fund
 5.4 “Mr.Manoon Borisut” Fund
 5.5 “Witsanu Krea-ngam” Fund
 5.6 “Borwornsak Uwanno” Educational Fund
 5.7 The Working Group for the Production of the Book on the Royal Decorations Fund
 5.8 “SOC Welfare” Fund
 5.9 SOC Personnel Support and Development Project Support Fund
Revenue of the welfare funds come from the sale of welfare merchandises and books, rental fee from food shops, 
bank interests and financial support, while most expenses are spending on various projects, such as SOC study tours, 

New Year and Children’s Day activities.
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  3.2 การจดัทำาระบบควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่งภารกจิสนบัสนนุ ได้แก่ การบรหิารงบประมาณ 

การดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องประชุม ครม. การดูแลระบบไฟฟ้าระหว่างการประชุม ครม. การดูแลอาคารสถานที่ 

ทรัพย์สินและเอกสารสำาคัญของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 ผลการประเมนิการควบคมุภายใน สำานกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรบีรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายในคอื มปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Operation) รายงานการเงินการบัญชีมีความเชื่อถือได้ (Financial) มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance) การรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

ไม่พบข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตที่มีนัยสำาคัญ แต่อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ต้อง 

มีการทบทวนการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้ครอบคลุมภารกิจทุกกลุ่มงานและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 4. รายงานผลการสอบทานการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติ
ราชการรอบ 12 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 สอบทานข้อมูลและทดสอบการคำานวณคะแนนที่ได้จากการประเมินตนเองของสำานัก/กอง ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ก่อนที่บริษัท 

ทริส คอร์ปอเรชั่น จำากัด เข้ามาประเมินผลการสอบทานการดำาเนินการตามตัวชี้วัดรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตุลาคม 

2551-กันยายน 2552) รวมนำ้าหนักร้อยละ 100 โดยแบ่งเป็น 4 มิติ สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีคะแนนรวม 4.3675

 5. ตรวจสอบการบรหิารเงนิกองทนุสวสัดกิาร และเงนิสนบัสนนุในด้านต่าง ๆ  
ของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จัดตั้งกองทุนจัดสวัสดิการตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน

ส่วนราชการ พ.ศ. 2547 และระเบียบสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2544 

เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ นอกเหนือไปจากสวัสดิการของทางราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ช่วยเหลือแก่ข้าราชการ เป็นสวัสดิการ ให้การสงเคราะห์ด้านการเงินแก่สมาชิกที่ประสบความเดือดร้อนและจำาเป็นเพื่อเสริมสร้าง

ขวัญและกำาลงัใจในการปฏบิตังิานของข้าราชการ เช่น การให้เปล่ากรณสีมรสครัง้แรก การช่วยเหลอืการฌาปนกจิศพ การให้ยมืเพือ่

การศึกษาต่อ การกีฬาและนันทนาการ ทั้งนี้ สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีเงินกองทุนสวัสดิการประเภทต่างๆ จำานวน 8 กองทุน 

และเงินสนับสนุน 1 โครงการ ดังนี้

 5.1 กองทุน “พหิทธานุกร”

 5.2 กองทุน “ศศิธร เอี่ยมแก้ว”

 5.3 กองทุน “อนันต์ อนันตกูล”

 5.4 กองทุน “นายมนูญ บริสุทธิ์”

 5.5 กองทุน “วิษณุ เครืองาม”

 5.6 กองทุนเพื่อการศึกษา “บวรศักดิ์ อุวรรณโณ”

 5.7 กองทุนคณะทำางานจัดทำาหนังสือเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 5.8 กองทุน “สวัสดิการ สลค.”

 5.9 เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 รายรบัของเงนิกองทนุสวสัดกิาร เกดิจากการจดัจำาหน่ายสนิค้า สวสัดิการและหนงัสอื รายได้ค่าเช่าสถานท่ีขายอาหาร ดอกเบ้ีย

เงินฝากธนาคารและเงินสนับสนุน และมีรายจ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายสำาหรับการจัดงาน/โครงการ เช่น โครงการทัศนศึกษา สลค. 

งานปีใหม่ งานวันเด็ก 
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 6. Auditing financial report for fiscal year 2010 for the 6-month period 
from October 2009 to March 2010 
 The Secretariat of the Cabinet has got the approval to extend the reservation of fund to be drawn in overlap-
ping fiscal year for the budget of 2006-2009. As for the disbursement of the expenditure budget for fiscal year 2010, 
the Secretariat of the Cabinet has accelerated financial commitments to be in line with the measures and directions 
on the accelerated following up of disbursement of expenditure budget for fiscal year 2010 endorsed by the Cabinet 
which set the target for expenditure budget disbursement in the overall picture at no less than 94.00 percent of the 
entire expenditure budget, and that budget disbursement is used as an indicator according to the performance 
agreement of government agencies for fiscal year 2010 (indicator 9 “percentage of expenditure budget disbursement 
rate in the overall picture”) 

 7. Auditing the performance according to the performance agreement 
for the 6-month period of fiscal year 2010, divided into 4 dimensions, with scores in self-eval-
uation at 2.09 from the full mark of 5. 

 8. Auditing report on internal control and risk management for fiscal 
year 2010 SOC has control measures, and risk management methods, which can reduce risks at a certain level 
and in line with the objective of risk management. 

 9. Auditing of financial commitments and procurements of the 
Secretariat of the Cabinet for fiscal year 2010 It has been found to be in line with the 
Prime Minister’s Office procurement regulation 2010 and its additional amendments. 

 10. Auditing the operation on the return of Royal Decorations and mon-
ey compensations for the Royal Decorations For those conferred royal decorations for the 
year 2008, in the jurisdiction of the Office of the Prime Minister, 12 agencies in all, specifically the Most Exalted Order 
of the White Elephant, lower than the sash class, Knight Commander (Second Class) and the Most Noble Order of the 
Crown of Thailand, lower than the sash class, Knight Commander (Second Class) , as reviewed from the list announced 
in the Royal Gazette and the document evidence of distribution and return or money compensations for the Royal 
Decorations of the White Elephant (Third Class) and the Crown of Thailand (Third Class) with the records in the Royal 
Ranks Register program. 

 11. Auditing the Information System Management for the electronic 
Cabinet meeting, Cabinet Network (CABNET), the information network system in support of 
the tasks of the Cabinet, in the process of cabinet submissions and cabinet meeting of the entire system, from plan-
ning on cabinet submissions, notifying cabinet resolutions to searching for information about the cabinet, by auditing 
the procurement system in accordance with the Prime Minister’s Office regulation on procurement concerning elec-
tronic means, 2006, observation of the use of the CABNET system and through questionnaires for users within the 
Secretariat of the Cabinet , for suggestions on the implementation of the project.
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 6. สอบทานรายงานการเงิน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำาหรับ 
รอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552-มีนาคม 2553 
 สำานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้รับอนมัุตใิห้ขยายเวลาการกนัเงนิไว้เบกิเหลือ่มปี สำาหรบัเงนิงบประมาณปี พ.ศ. 2549-2552 

ส่วนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน 

เพื่อให้เป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีทีม่มีตเิหน็ชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรดัตดิตามการใช้จ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2553 ซ่ึงกำาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.00 ของวงเงิน 

งบประมาณรายจ่ายทั้งปี และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นตัวชี้วัดตามคำารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำาป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตัวชี้วัดที่ 9 “ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม”) 

 7. สอบทานผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ  
รอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่แบ่งเป็น 4 มิติ มีคะแนนประเมินตนเอง 2.09 คะแนนจาก 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 8. สอบทานรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำาป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบระยะเวลา 8 เดือน) สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีมาตรการควบคุม

และวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่งและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 

 9. ตรวจสอบการก่อหนี้ผูกพันและการจัดซื้อจัดจ้างของสำานักเลขาธิการ 
คณะรฐัมนตร ีประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 พบว่าเป็นไปตามระเบยีบสำานกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการพสัดุ 

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 10. ตรวจสอบการดำาเนินการรับ-คืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และการชดใช้
ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำาหรับผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำาปี 2551 สังกัด 

สำานกันายกรฐัมนตร ีจำานวน 12 หน่วยงาน เฉพาะเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์อนัเป็นทีเ่ชดิชยูิง่ช้างเผอืกชัน้ตำา่กว่าสายสะพาย ทวตียิาภรณ์ 

ช้างเผือก (ท.ช.) และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นตำ่ากว่าสายสะพาย ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)  

ซ่ึงตรวจสอบจากรายชื่อตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายและการรับคืนและชดใช้ราคาแทน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ต.ช. และ ต.ม. กับการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมทะเบียนฐานันดร

 

 11. ตรวจสอบโครงการจัดการระบบสารสนเทศ การประชุมคณะรัฐมนตรี
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (CABNET) ซ่ึงเป็นระบบเครือข่ายสารสนเทศสนับสนุนภารกิจของคณะรัฐมนตรี  

ในกระบวนการเสนอเรือ่งและการประชมุคณะรัฐมนตรีทัง้ระบบ ตัง้แต่การวางแผนการเสนอเรือ่งคณะรฐัมนตร ีการแจ้งมตคิณะรฐัมนตรี

รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลคณะรัฐมนตรี โดยตรวจสอบการจัดจ้างระบบตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สังเกตการทดสอบการใช้ระบบ CABNET และออกแบบสอบถามเพื่อสอบถามผู้ใช้งานภายใน 

สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ข้อเสนอแนะสำาหรับการดำาเนินโครงการ
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1. Conservation of the manuscripts of the Cabinet’s important 1,595,440 0.31 

 documents (continuous project) fiscal years 2010-2015)

2. Project of seminar to develop the Cabinet and 600,000 0.12 

 Parliamentary Liaison Officer system   

3. Project of production of  manual to support the work of  600,000 0.12

 the Cabinet   

                       Total 2,795,440 0.55

   Percentage of the entire
   Budget allocated in 2010

The Cabinet and Royal Gazette Publishing Office, comprising:
 1. Auditing financial, accounting and procurement practices and analyzing the financial state-
ment for the accounting year ending on 30 September 2009, with the suggestions on financial and asset 

management.

 2. Auditing the production cost of the Cabinet and Royal Gazette Publishing Office, comprising 

the printing of the Royal Gazette and general printing works, so that the Office can take the information to help its plan-

ning on printing and marketing administration.

 3. Auditing financial commitments and procurement of the Cabinet and Royal Gazette Publish-
ing Office according to the allocated budget by the Office Administrative Board and the compliance with related 

regulations.

 4. Auditing operation on printing and sale at the book center of the Cabinet and Royal Gazette 
Publishing Office, comprising the printing of the Royal Gazette, type ko, kho, khor, ngo and ngo extra, and gen-

eral printing works, the sale of books, both those printed by the Office for sale and entrusted books printed by others, 

and making suggestions on the control and administration of products on sale.

 5. Auditing financial report and performance according to indicators of the Cabinet and Royal 
Gazette Publishing Office, 2nd and 3rd quarters of fiscal year 2010 to summarize operation results by quarters 

 As such, the Internal Audit Group as the secretariat of the Committee to Control and Evaluate the Performance 

of the Cabinet and Royal Gazette Publishing Office has convened the committee meetings for fiscal year 2010, to 

report the auditing results 3 times.

 12. Auditing important projects, 3 with highest budget allocations for 
fiscal year 2010 according to the governance plan of the Secretariat of the Cabinet for the year 2010 in the 
following priority in terms of budget allocations:

Project name Amount (baht)



 12. ติดตามและตรวจสอบโครงการสำาคัญที่ได้รับงบประมาณปี 2553  
ทีม่จีำานวนเงนิสงูสดุ 3 โครงการ ตามแผนธรรมาภบิาลสำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีประจำาปี 2553 เรยีงลำาดบัจาก

เงนิงบประมาณสูงสุด ดังนี้

1. โครงการอนุรักษ์ต้นฉบับเอกสารสำาคัญของคณะรัฐมนตรี 1,595,440 0.31 

 (โครงการต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2558) 

2. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบผู้ประสานงาน 600,000 0.12

 คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

3. โครงการจัดทำาคู่มือสนับสนุนการทำางานของคณะรัฐมนตรี  600,000 0.12

                       รวม 2,795,440 0.55

   คิดเป็นร้อยละ
   ของเงินงบประมาณทั้งสิ้น
   ที่ได้รับในปี 2553

สำานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ประกอบด้วย
 1. ตรวจสอบการเงินการบญัชีและการพัสด ุและวเิคราะห์งบการเงนิ สำาหรบัปีบัญชสีิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 
โดยเสนอแนะแนวทางการบริหารด้านการเงินและสินทรัพย์

 2. ตรวจสอบการจดัทำาต้นทนุการผลติของสำานกัพิมพ์คณะรฐัมนตรแีละราชกจิจานเุบกษา ประกอบด้วย งานพมิพ์
ราชกิจจานุเบกษาและงานพิมพ์ทั่วไป เพื่อให้สำานักพิมพ์ฯ นำาข้อมูลไปพิจารณาประกอบการวางแผนด้านการบริหารงานพิมพ์และ

การบริหารด้านการตลาด

 3. ตรวจสอบการก่อหนี้ผูกพันและการจัดซื้อจัดจ้างของสำานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ตามที่
ได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณจากคณะกรรมการอำานวยการสำานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา และการปฏิบัติเพื่อให้

เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 4. ตรวจสอบการดำาเนินงานด้านงานพิมพ์ งานการขายที่ศูนย์หนังสือของสำานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ 
ราชกิจจานุเบกษา ประกอบด้วยงานพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา ประเภท ก ข ค ง และ ง พิเศษ และงานพิมพ์ทั่วไป การขายหนังสือ 

ทั้งประเภทหนังสือท่ีสำานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีพิมพ์ฯ จัดพิมพ์เพื่อจำาหน่ายเองและหนังสือฝากขาย และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 

การควบคุมและการบริหารการขายสินค้า

 5. สอบทานรายงานการเงนิและผลการดำาเนนิการตามตวัชีว้ดัของสำานกัพมิพ์คณะรฐัมนตรแีละราชกจิจานเุบกษา 
ไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อสรุปผลการดำาเนินงานในภาพรวมเป็นรายไตรมาส 

 ทั้งนี้ กลุ่มตรวจสอบภายใน ฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำาเนินงานสำานักพิมพ ์

คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำาเนินงาน สำานักพิมพ์คณะรัฐมนตรี

และราชกิจจานุเบกษา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อรายงานผลการตรวจสอบ จำานวน 3 ครั้ง 
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ชื่อโครงการ จำานวนเงิน (บาท)





ร�ยง�นก�รเงิน

ส่วนที่ 3 
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งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

สินทรัพย์

 สินทรัพย์หมุนเวียน

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2  10,043,763.29

  ลูกหนี้ระยะสั้น 3  119,225,061.00

  รายได้ค้างรับ 4  1,551,904.71

  วัสดุคงคลัง   1,377,779.84

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   132,198,508.84

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 5  166,696,399.90

  สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 6  632,394.34

  งานระหว่างก่อสร้าง   1,596,848.00

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   168,925,642.24

 รวมสินทรัพย์   301,124,151.08

หนี้สิน

 หนี้สินหมุนเวียน

  เจ้าหนี้ระยะสั้น 7  4,693,154.16

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 8  1,537,624.44

  เงินรับฝากและเงินประกัน 9  191,107.00

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น (รายได้บริการรับล่วงหน้า)   9,234,250.29

  รวมหนี้สินหมุนเวียน   15,656,135.89

 หนี้สินไม่หมุนเวียน

  เงินทดรองราชการรับจากคลัง   1,500,000.00

  รายได้รอการรับรู้   813,889.18

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   2,313,889.18

รวมหนี้สิน   17,970,025.07

สินทรัพย์สุทธิ   283,154,126.01

 สินทรัพย์สุทธิ

  ทุน   217,970,561.17

  รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  120,710,771.30

  บวก รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  (54,521,656.64)

    66,189,114.66

  หัก ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด 21 1,005,549.82 65,183,564.84

  รวมสินทรัพย์สุทธิ   283,154,126.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

  หมายเหตุ (บาท)



รายงานประจำาปี 2553  สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี 153

งบร�ยได้และค่�ใช้จ่�ย
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

รายได้จากการดำาเนินงาน

 รายได้จากรัฐบาล

  รายได้จากเงินงบประมาณ   700,383,422.17

  รวมรายได้รัฐบาล 10  700,383,422.17

 รายได้จากแหล่งอื่น

  รายได้จากการบริจาค   297,200.07

  รายได้ค่าธรรมเนียม-ปชช.   12,900.00

  รวมรายได้จากแหล่งอื่น   310,100.07

     700,693,522.24

 รายได้ระหว่างหน่วยงาน

  TR-สรก.รับเงินนอก 22 2,507,151.52

  หัก ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง  2,491,151.52 16,000.00

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน   700,709,522.24

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร   131,106,310.83

 ค่าบำาเหน็จบำานาญ   33,643,046.21

 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   1,926,287.19

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   77,277.00

 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   541,573,420.39

 ค่าสาธารณูปโภค   12,232,258.72

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย   34,306,996.22

     754,865,596.56

 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

  รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง  3,040,806.00

  หัก T/E-โอนเงินให้ สรก.  3,040,806.00 0.00

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน   754,865,596.56

รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน   (54,156,074.32)

หัก ขาดทุนจากการจำาหน่าย-ครุภัณฑ์สำานักงาน  93,666.61

ขาดทุนจากการจำาหน่าย-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  271,915.71 365,582.32

รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย   (54,521,656.64)

หัก T/E-โอนรายได้แผ่นดินให้ บก. 20  -

รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ   (54,521,656.64)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน   

  หมายเหตุ (บาท)
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

หมายเหตุที่ 1 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
 1.1 หลักการบัญชี
  งบการเงนินีจ้ดัทำาขึน้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยเป็นไปตามข้อกำาหนดในหลกัการและนโยบายบญัชสีำาหรบัหน่วยงานภาครฐั  
  ฉบบัที ่2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2546 และผงับัญชมีาตรฐานในระบบ GFMIS  Version  
  2551
 1.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน
  รายการที่ปรากฏในงบการเงินรวมถึงรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่กรมใช้ในการ 
   ดำาเนินงาน ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นในส่วนกลางและกรมมีเงินทุนหมุนเวียนในความดูแล ได้แก่ เงินทุนสำานักพิมพ์ 
  คณะร ัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ซึ่งแยกแสดงงบการเงินต่างหากไม่นำามาแสดงรวมในงบการเงินนี้
 1.3 วัสดุคงเหลือ
  ตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
 1.4 อาคาร และอุปกรณ์
  อาคาร และอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
 1.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
 1.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่ายคำานวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยวิธีเส้นตรง
 1.7 รายได้แผ่นดิน
  รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน และแยกแสดงเป็นรายการต่างหากจากรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติของ 
  หน่วยงานในรายงานรายได้แผ่นดิน
 1.8 รายละเอยีดประกอบงบการเงนิ แสดงหมายเหตขุ้อ 2 ถงึข้อ 21 ตามรปูแบบงบการเงนิ สำาหรบัปี 2553 ทีก่รม บัญชีกลาง 
  กำาหนด ซึ่งเป็นรายการที่มีนัยสำาคัญ

หมายเหตุที่ 2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงินสดในมือ  157,794.00
 เงินทดรองราชการ  1,500,000.00
 เงินฝากคลัง  8,385,969.29
 รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  10,043,763.29

หมายเหตุที่ 3 ลูกหนี้ระยะสั้น
 ลูกหนี้เงินยืม-ในงบ  718,100.00
 เงินจ่ายล่วงหน้า (ลูกหนี้เงินมัดจำาจ่ายล่วงหน้า)  118,506,961.00
 รวมลูกหนี้ระยะสั้น  119,225,061.00

หมายเหตุที่ 4 รายได้ค้างรับ
 ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง  1,551,904.71
 รวมรายได้ค้างรับ  1,551,904.71

หมายเหตุที่ 5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
 อาคารสำานักงาน  263,770,011.28
 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 142,343,586.57 121,426,424.71
 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น 720,182.50
 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 280,407.42 439,775.08
 อาคารสุทธิ  121,866,199.79
 ครุภัณฑ์สำานักงาน 11,569,183.73
 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 5,739,476.99 5,829,706.74
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 ยานพาหนะ 9,213,980.00
 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 7,668,956.90 1,545,023.10
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ 2,192,819.02
 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 1,742,467.24 450,351.78
 ครุภัณฑ์โฆษณา 3,084,587.59
 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 2,094,610.88 989,976.71
 ครุภัณฑ์โรงงาน 9,630.00
 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 3,865.19 5,764.81
 ครุภัณฑ์วิทยุ 7,704.00
 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 3,086.88 4,617.12
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 102,092,089.21
 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 67,391,915.11 34,700,174.10
 ครุภัณฑ์บ้านครัว 1,926,862.54
 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 634,633.19 1,292,229.35
 ครุภัณฑ์อื่น 158,455.82
 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 146,099.42 12,356.40
  อุปกรณ์สุทธิ  44,830,200.11
 รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)  166,696,399.90

หมายเหตุที่ 6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  17,438,871.00
 หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม  16,806,476.66
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)  632,394.34

หมายเหตุที่ 7 เจ้าหนี้ระยะสั้น
 เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ  9,200.30
 เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก  3,886,400.69
 เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ  797,553.17
 รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น  4,693,154.16

หมายเหตุที่ 8 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  72,311.70
 ใบสำาคัญค้างจ่าย  1,465,312.74
 รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  1,537,624.44

หมายเหตุที่ 9 เงินรับฝากและเงินประกัน
 เงินประกันผลงาน  126,875.00
 เงินประกันอื่น  64,232.00
 รวมเงินรับฝากและเงินประกัน  191,107.00

หมายเหตุที่ 10 รายได้จากรัฐบาล-เงินงบประมาณ
 รายได้จากงบบุคลากร 105,809,968.75
 รายได้จากงบลงทุน 2,525,732.40
 รายได้จากงบดำาเนินงาน 98,917,238.47
 รายได้จากงบอุดหนุน 11,782,365.94
 รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 414,095,679.24
 รายได้จากงบกลาง 68,378,956.94 701,509,941.74
 หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ  1,126,519.57
 รวมรายได้จากรัฐบาล-เงินงบประมาณ  700,383,422.17
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หมายเหตุที่ 11 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
 เงินเดือน  94,548,655.42
 ค่าล่วงเวลา  2,964,460.00
 เงินตอบแทนเต็มขั้น  137,600.70
 ค่าจ้าง  6,368,234.12
 ตอบแทนพนักงานราชการ  5,597,400.15
 เงินค่าครองชีพ  755,394.18
 เงินเดือนและค่าจ้างอื่น  674,047.45
 เงินเดือนและค่าจ้าง  111,045,792.02

 เงินชดเชยสมาชิก กบข.  1,520,503.92
 เงินสมทบ กบข.  2,280,755.89
 เงินสมทบ กสจ.  126,851.40
 เงินสมทบ ปปส.-Rel  286,119.00
 ค่าเช่าบ้าน  386,465.71
 ตอบแทนรถประจำาตำาแหน่ง  2,018,400.00
 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น  6,619,095.92

 เงินช่วยการศึกษาบุตร  907,585.50
 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  9,760,964.75
 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ  2,570,872.64
 ค่ารักษา-นอก-เอกชน  202,000.00
 เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวฯ  13,441,422.89
 รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร  131,106,310.83

หมายเหตุที่ 12 ค่าบำาเหน็จบำานาญ
 บำานาญปกติ  21,382,368.10
 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด  456,572.40
 ช่วยค่าครองชีพ  2,149,044.10
 เงินบำาเหน็จตกทอด  814,671.00
 บำาเหน็จดำารงชีพ  1,912,607.25
 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย  141,460.20
 ชดเชยกรณีเลิกจ้าง  1,984,390.00 
 เงินช่วยการศึกษาบุตร  86,247.00 
 ค่ารักษาบำานาญนอก-รัฐ  3,781,952.60 
 ค่ารักษาบำานาญใน-รัฐ  845,733.56 
 รักษาบำานาญ-นอก-เอกชน  88,000.00 
 รวมค่าบำาเหน็จบำานาญ  33,643,046.21

หมายเหตุที่ 13 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม
 ค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ  1,884,487.19 
 ค่าใช้จ่ายอบรมต่างประเทศ  10,800.00 
 ค่าใช้จ่ายอบรมภายนอก  31,000.00 
 รวมค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม  1,926,287.19

หมายเหตุที่ 14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ  37,977.00
 ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ  39,300.00
 รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง  77,277.00
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หมายเหตุที่ 15 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
 ค่าวัสดุ  43,598,974.31
 ค่าซ่อมแซม/บำารุงฯ  5,824,838.65
 ค่าเชื้อเพลิง  525,654.58
 ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก  5,040.00
 ค่าจ้างที่ปรึกษา  3,986,540.84
 ครุภัณฑ์ตำ่ากว่าเกณฑ์  256,257.65
 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  5,583,477.28
 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  2,537,665.64
 ค่าใช้จ่ายผลัดส่งรายได้แผ่นดิน  129,000.00
 ค่าประชาสัมพันธ์  39,034,985.45
 ค่าใช้สอยอื่นๆ  439,740,776.99
 ค่าตอบแทนอื่น  350,209.00
 รวมค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  541,573,420.39

หมายเหตุที่ 16 ค่าสาธารณูปโภค
 ค่าไฟฟ้า  6,087,361.49
 ค่าประปา/นำ้าบาดาล  267,469.51
 ค่าโทรศัพท์  1,159,091.45
 ค่าสื่อสาร/โทรคมนาคม  4,296,423.77
 ค่าไปรษณีย์/ขนส่ง  421,912.50
 รวมค่าสาธารณูปโภค  12,232,258.72

หมายเหตุที่ 17 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย
 ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำานักงาน  13,226,006.83 
 ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น  52,884.69 
 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำานักงาน  1,212,188.76 
 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  938,492.37 
 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้า  132,673.94 
 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณา  395,782.63 
 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โรงงาน  1,203.75 
 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทย์  963.00 
 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   14,969,133.39 
 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์บ้านครัว  404,716.19 
 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น  17,026.19 
 ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  2,953,830.80 
 ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์อื่น  2,093.68 
 รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  34,306,996.22
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หมายเหตุที่ 18 รายการฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายประจำาปีปัจจุบัน

หมายเหตุที่ 19 รายการฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน

แผนงบประมาณ 503,125,800.00 18,182,638.61 165,046,218.70 313,471,423.15 6,425,519.54  

บริหารจัดการภาครัฐ 

ผลผลิต-การสนับสนุนการ 196,508,400.00 12,779,342.91 1,754,926.70 176,710,069.59 5,264,060.80

บริหารราชการแผ่นดินของ

คณะรัฐมนตรี 

งบบุคลากร 95,358,700.00 - - 90,525,165.41 4,833,534.59

งบดำาเนินงาน 97,629,145.00 10,800,000.00 1,754,926.70 84,644,144.54 430,073.76

งบลงทุน 133,655.00 - - 133,202.55 452.45

งบเงินอุดหนุน - - - - -

งบรายจ่ายอื่น 3,386,900.00 1,979,342.91 - 1,407,557.09 -

ผลผลิต-การขอพระราชทาน 306,617,400.00 5,403,295.70 163,291,292.00 136,761,353.56 1,161,458.74

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

งบบุคลากร 18,243,700.00 - - 17,087,872.77 1,155,827.23

งบดำาเนินงาน 7,373,700.00 - 5,461,270.00 1,912,046.49 383.51

งบรายจ่ายอื่น 281,000,000.00 5,403,295.70 157,830,022.00 117,761,434.30 5,248.00

แผนงบประมาณ  7,000,000.00 303,271.77 - 6,696,728.23 -

การพัฒนากฎหมายและ 

กระบวนการยุติธรรม 

ผลผลติ-การพฒันากฎหมาย 7,000,000.00 303,271.77 - 6,696,728.23 - 

งบเงินอุดหนุน 7,000,000.00 303,271.77 - 6,696,728.23 -

      รวม 510,125,800.00 18,485,910.38 165,046,218.70 320,168,151.38 6,425,519.54

แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ 373,789,447.20 289,594,216.93 84,195,230.27

ผลผลิต-การปฏิบัติราชการสนองงาน 119,998,880.70 36,442,165.10 83,556,715.60

คณะรัฐมนตรีแนวใหม่ 

งบดำาเนินงาน 13,780,623.50 6,922,108.80 6,858,514.70

งบลงทุน 7,500,000.00 4,094,086.30 3,405,913.70

งบเงินอุดหนุน 1,750,000.00 1,487,500.00 262,500.00

งบรายจ่ายอื่น 96,968,257.20 23,938,470.00 73,029,787.20

ผลผลิต-การขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 253,790,566.50 253,152,051.83 638,514.67

งบดำาเนินงาน 5,105,386.50 5,105,386.50 -

งบรายจ่ายอื่น 248,685,180.00 248,046,665.33 638,514.67

แผนงบประมาณ  พัฒนากฎหมายและ 13,011,511.87 2,599,040.84 10,412,471.03

กระบวนการยุติธรรม 

ผลผลิต-การพัฒนากฎหมาย 13,011,511.87 2,599,040.84 10,412,471.03

งบเงินอุดหนุน 13,011,511.87 2,599,040.84 10,412,471.03

      รวม 386,800,959.07 292,193,257.77 94,607,701.30

* ยอดคงเหลือ ไม่ได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งจำานวน

 รายการ งบสุทธิ สำารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

  เงินกันไว้  
  เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)

รายการ เบิกจ่าย คงเหลือ
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หมายเหตุที่ 20 รายงานรายได้แผ่นดิน
 รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

  รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี

   รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  463,220.00

   รายได้อื่น 116,480.00

    รายได้จากค่าปรับอื่น 20,368.10

    รายได้ค่าขายของเบ็ดเตล็ด 1,455.07

    รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก 208,056.81 346,359.98

    รายได้เหลือจ่ายปีเก่า  809,579.98

  รวมรายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี

 รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

 หักรายได้แผ่นดินนำาส่งคลัง

  TE-โอนรายได้แผ่นดินให้ บก.  809,579.98

 รายได้แผ่นดินรอนำาส่ง  -

 อื่นๆ      

หมายเหตุที่ 21 บัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด    

 รายการที่ 1 เป็นรายการปรับปรุงด้านเดบิต ด้วยยอดเงิน 149,959.82 บาท (ประกอบไปด้วย บัญชีเงินจ่ายล่วงหน้าจำานวน 

2 รายการ คือ ยอด 112,227.32 บาท และยอด 37,732.50 บาท) และยอดเงิน 7,855,250 บาท (เป็นรายการที่กรมบัญชีกลางได้ดำาเนินการ

ยกเลกิใบสัง่ซือ้ในระบบ GFMIS แล้ว แต่เกดิข้อผดิพลาดทำาให้มเีงนิคงค้างในบญัชเีงนิจ่ายล่วงหน้า) รวมเป็นรายการปรบัปรงุด้านเดบติ จำานวน

เงิน  8,005,209.82 บาท  

 รายการที่ 2 เป็นรายการปรบัปรงุด้านเครดติ ด้วยยอด 7,000,000 บาท (รายการปรบัปรงุค่าใช้จ่ายเป็นทรพัย์สนิ) ยอดผลต่าง

จำานวนเงิน 1,005,549.82 บาท เป็นข้อผิดพลาดที่ต้องปรับปรุงรายการเป็นบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด

หมายเหตุที่ 22 บัญชี TR-สรก.รับเงินนอก มียอดสูงกว่าบัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลังจำานวน 16,000 บาท ซึ่งเป็นการ

วางฎีกาเบิกจ่ายค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จากเงินฝากบูรณะทรัพย์สินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แต่บันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน 

ปรับเงินฝากคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แล้วแต่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติและสั่งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
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บทคว�มพิเศษ

ส่วนที่ 4 
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สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีกับก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน* 

 เพือ่นข้าราชการและเจ้าหน้าทีส่ำานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(สลค.) ทุกท่าน 

ครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีอีกครั้งหนึ่ง ที่ผมได้มีโอกาสมาพบ

กับพวกท่าน เพราะว่าเมื่อทางฝ่ายผู้ประสานงานมาขอให้เป็น

วิทยากรบรรยาย และได้ทราบว่าผู ้ฟังเป็นใครผมก็รับด้วย 

ความยนิดแีละเตม็ใจ เพียงแต่เขาให้เลือกระหว่างหัวข้อ ก. กับ

หัวข้อ ข. ผมก็ขอเลือกเอาหัวข้อ ก. เพราะว่าได้บรรยายก่อน 

ถ้าเลือกหัวข้อ ข. จะไปวันไหนก็ไม่ทราบ อยากให้เสร็จไป 

เพราะว่าหลงัจากนีผ้มต้องมภีารกจิไปต่างประเทศ ทีผ่มใช้คำาว่า

ยินดีที่ได้มาพบกับพวกท่าน เพราะผมได้ทำางานอยู่กับพวกท่าน

มาเป็นเวลานาน ถือว่าได้เพื่อนร่วมงานที่ดีและเป็นปัจจัยสำาคัญ

ที่สุดแห่งความสำาเร็จ ถ้าหากว่าจะมี ถ้าหากว่าเป็นความ 

ไม่สำาเร็จก็ถือว่าเป็นเพราะผมแต่ผู้เดียว ผมไม่โทษพวกท่าน 

การได้อยู่กับพวกท่านมาถงึ 15 ปี เป็นความผกูพนัทีต่ดักนัไม่ได้

ขายกนัไม่ขาด

สถ�นก�รณ์เปลี่ยนแปลง สลค. จะอยู่อย่�ง
ที่เคยอยู่ไม่ได้

ความจริงได้เห็นความเชี่ยวชาญ ความรู้ความสามารถของ 

เจ้าหน้าที ่สลค. ในการวิเคราะห์เรื่องเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

จนกระท่ังไม่มีความสงสัยอะไรอีกเลยว่าท่านจะอ่อนด้อย 

ประสิทธิภาพใดๆ เพราะถ้ายังขืนอ่อนด้อยแล้วผมยังนั่งอยู่กับ

ท่านในตอนนั้นโดยไม่รู ้ร้อนรู้หนาวอะไรเลย ก็ต้องโทษผมว่า 

ทำาไมไม่เคีย่วเขญ็พวกท่าน ปัจจยัแห่งความสำาเร็จของพวกท่าน

นั้นมาจากการที่ทุกคนด้ินรนขวนขวายหาความรู้ และก็มีการ 

สอนงาน เรียกว่า learning by doing คนเราเมื่อเรียนไป ทำาไป 

เรียนจากเพื่อน เรียนจากผู้บังคับบัญชา เรียนจากผู้ใต้บังคับ

บัญชา ก็จะได้ความรู้มาเป็นลำาดับ อาจมีผิดได้แต่เราต้องไม่ผดิ

ซำ้าอีก ตรงนี้เป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จของพวกท่าน แต่พอ 

ฟังมาอย่างนีแ้ล้ว จะมาบอกว่าเพราะฉะนัน้ไม่ควรจะมกีารประชมุ

หรือสัมมนาอะไรกันอีก ก็คงจะไม่ถูก เพราะว่าจากวันนั้นถึง 

วันนี้ เหตุการณ์เปลี่ยนไปหลายอย่าง จนกระทั่งทำาให้ สลค.  

จะอยู่อย่างที่เคยอยู่ต่อไปไม่ได้ 

ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จของพวกท่�นนั้น ม�จ�กก�ร
ที่ทุกคนดิ้นรนขวนขว�ยห�คว�มรู้ และก็มีก�รสอนง�น 
เรียกว่� learning by doing คนเร�เมื่อเรียนไป ทำ�ไป 
เรียนจ�กเพื่อน เรียนจ�กผู้บังคับบัญช� เรียนจ�กผู้ใต้
บังคับบัญช� ก็จะได้คว�มรู้ม�เป็นลำ�ดับ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม

* การบรรยายเรื่อง “หลักการบริหารราชการแผ่นดิน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2553 
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องห้ากันยา สถาบันพระปกเกล้า
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ปัจจัยสำ�คัญที่มีก�รเปลี่ยนแปลง
• รัฐธรรมนูญ

 ปัจจัยสำาคัญประการแรก ก็คือการที่มีรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย ปี 2550 ออกมา ซึ่งดูให้ดีก็จะมีผลกระทบ 

ต่อการทำางาน การคิด การตัดสินใจของผู้ปฏิบัติในฐานะเป็น 

ฝ่ายเลขานุการหรือเป็นฝ่ายเสนาธิการของคณะรัฐมนตรีอยู ่ 

เหมือนกัน

• การปฏิรูประบบราชการ

 ปัจจัยประการที่สองที่ทำาให้ต้องคิดและปรับเปลี่ยนอะไร 

บ้าง อาจจะเป็นปัจจัยเก่าแต่ก็ยังอยู ่ระหว่างกระบวนการ 

นั่นก็คือการปฏิรูประบบราชการซ่ึงดำาเนินมาตั้งแต่ปี 2545  

วนันีก้ย็งัไม่จบครบกระบวนการ ยงัปฏิรูปกนัอยู ่ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง

ของการปรับปรุงองค์กรหรือเรื่องของการปรับกรอบวิธีคิด วิธี

ทำางาน วิธีปฏิบัติราชการ จนกระทั่งเรื่องของอัตรากำาลังและ 

ความสามารถของบุคลากร สิ่งเหล่านี้มีผลต่อ สลค. 

 • การเมือง

 อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องความเปลี่ยนแปลงในทางการเมือง 

จะแถมด้วยเศรษฐกิจและสังคมเข้าไปด้วยก็ได้ คำาว่า “ความ

เปลีย่นแปลงในทางการเมอืง” นัน้ดจูะชดักว่าความเปลีย่นแปลง

อย่างอื่น เพราะตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา เราต้องเผชิญกับ

เหตุการณ์ท่ีในปีหนึ่งมีรัฐบาลถึง 3 ชุด ภายในปีเดียวก็เคยมี 

การปรับคณะรัฐมนตรีที่อาจจะบ่อยครั้งและการที่มีการตั้งข้อ

สังเกตคอยจับผิดอยู่ภายนอก เมื่อก่อนนัน้ความระแวงระวงัมแีต่

เฉพาะในส่วนของฝ่ายค้าน วนันีม้นัรวมไปถึงมวลชนกลุ่มต่างๆ 

ซึ่งถ้าหากรัฐบาลก็ดีหรือ สลค. ก็ดี มีความผิดพลาดพลั้งเผลอ 

ไปแล้ว จะนำาไปสู่เรื่องใหญ่ได้ทั้งนั้น 

 • เศรษฐกิจ

 ถ้าพูดถึงความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจก็จะเห็นว่าวิกฤติ

ทางเศรษฐกจิได้มาเยอืนนบัตัง้แต่ปี 2549 ในหลายเรือ่ง เอาแค่ 

เหตุเฉพาะหน้า วันนี้เร่ืองสถานการณ์ค่าเงินบาทก็เป็นความ

ผันผวนที่ยิ่งใหญ่ เมื่อพูดถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

เอาเพียงแค่สถานการณ์นำา้ท่วมกเ็ป็นความเปลีย่นแปลงทีส่ำาคญั 

อกีเรือ่งหนึง่ เหล่านีจ้ะมากระทบต่อการทำางานของ สลค. ท้ังส้ิน 

จากเหตุ 2-3 เหตุนี้มาประกอบกันจึงทำาให้เจือสมว่าท่านจะนั่ง

ทำางานอย่างท่ีเคยนั่งต่อไปไม่ได้แล้ว แค่ท่ีนั่งทำางานก็ระวังให้ดี

ว่าวันพรุ่งนี้จะต้องไปนั่งท่ีไหน ไม่ใช่ว่าเขาย้ายท่าน แต่มันไป 

กันท้ังตึก มันไปกันท้ังสำานัก ซึ่งสถานการณ์อย่างนี้ไม่เคยเกิด 

มาก่อนและไม่เคยพบ ไม่เคยเห็น และไม่คาดว่าจะได้เห็นด้วย 

แต่วนันีก้ไ็ด้เห็นกนั เราได้เห็นช่วงเวลาท่ีรฐับาลนัง่บรหิารราชการ

แผ่นดนิอยูภ่ายนอกทำาเนยีบรฐับาล รฐับาลบางชดุไม่เคยเข้าไปใน

ทำาเนียบรัฐบาลแม้แต่วันเดียว แต่ก็บริหารอยู่ได้ ซึ่งพลอยให้ 

สลค. ในฐานะฝ่ายเสนาธิการก็ต้องหนียะย่ายพ่ายจะแจไปอยู่ 

ตึกโน้น เช่าตึกนี้ บางคนเลยอยู่บ้านเสียดื้อๆ อย่างนั้นแหละ 

เหล่านี้คือความเปลี่ยนแปลง แล้วเมื่อความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

มันเหมือนสึนามิที่มาทีเดียวหลายลูกซัดเข้ามาพร้อมๆ กัน  

ความจำาเป็นท่ีจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีทำางาน วิธีคิดก็เกิดขึ้น 

การที่จัดอบรมให้มีโครงการอบรมแก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์เรื่อง 

เพือ่เสนอต่อคณะรฐัมนตรจีงึเป็นความเหมาะสมและน่าสนับสนุน

อย่างยิ่ง

กลไกของรัฐ แบ่งเป็น 3 ฝ่�ย: 
ฝ่�ยนติบิญัญตั ิฝ่�ยบรหิ�ร และฝ่�ยตลุ�ก�ร
 หัวข้อของผมมีว่า “หลักการบริหารราชการแผ่นดิน” ซ่ึง 

จรงิๆ แล้วก็คือ Job Description หรือหน้าที่ของคนที่เราทำางาน

ด้วยอย่างใกล้ชิดที่สุดนั่นเอง ถ้าจะปูพื้นให้แก่ท่านที่อาจจะยัง

ไม่มีพื้นมาก่อน มีแต่หลังคากับเสาเข็ม ก็ต้องบอกว่ากลไกของ

รัฐนั้น ในนานาอารยประเทศเขาแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 

ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ก็มีนะครับที่บาง

ประเทศแบ่งออกเป็นฝ่ายที่ 4 และฝ่ายที่ 5 ถ้าท่านเคยเรียน

กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ท่านจะรู้ว่าไต้หวันนั้น มีฝ่าย

นติบิญัญัต ิฝ่ายบรหิาร ฝ่ายตลุากร ฝ่ายควบคมุ และฝ่ายสอบไล่ 

ฝ่ายควบคุมของไต้หวันก็มาตรงกับสำานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ของเรา 
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ซ่ึงเราไม่นับว่าเป็นกลไกการเมือง ฝ่ายสอบไล่ของไต้หวันก็ตรง

กับสำานักงาน ก.พ. ของเรา เพราะว่าจีนมีธรรมเนียมคัดคนมา

เป็นจอหงวนตั้งแต่โบราณ เขาเลยแยกเป็นอีกฝ่ายหนึ่งใน

รัฐธรรมนูญไต้หวัน แต่เราไม่จัดว่าเป็นอีกฝ่ายหนึ่ง โดยกลืน

เข้าไปในฝ่ายบริหาร เพราะฉะนั้น เราก็เข้ากับสูตรนานา

อารยประเทศที่มี 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่าย

ตุลาการ

• ฝ่ายนิติบัญญัติ

 คำาว่าฝ่ายนิติบัญญัติก็คือ รัฐสภา มีภารกิจอยู่ 2 ข้อคือ หนึ่ง 

ออกกฎหมาย เขาถึงเรียกว่านิติบัญญัติเท่ากับว่าบัญญัตินิติ 

แต่ยงัมภีารกจิข้อทีส่องอกีด้วยคอื การควบคมุการบรหิารราชการ

แผ่นดิน แปลว่าสภาเป็นคนควบคุมการทำางาน คุมอะไร คุม 

การบริหารราชการแผ่นดิน คุมใคร ก็อยู่ที่ใครมีหน้าที่บริหาร

ราชการแผ่นดินคนนั้นจะถูกคุม คุมอย่างไร รัฐธรรมนูญกำาหนด

ไว้แล้วว่า ถ้าใช้ปี่พาทย์ไม้นวมคุมโดยการตั้งกระทู้ถาม ถ้าเล่น 

ปี่พาทย์ไม้แข็งก็ต้องใช้วิธีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ นี่เป็น

ภารกิจทางซีกนิติบัญญัติ ซีกคุณชัย ชิดชอบ (ประธานสภา 

ผู้แทนราษฎร) และซีกคุณประสพสุข บุญเดช (ประธานวุฒิสภา) 

ไม่ใช่ซีกของคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

• ฝ่ายตุลาการ

 ฝ่ายที ่2 คอืฝ่ายตลุาการ ได้ออกแบบมาให้ทำาหน้าทีพ่พิากษา

อรรถคด ีอรรถคดก็ีคือ คดแีพ่ง คดอีาญาทีเ่ป็นความฟ้องร้องกนั 

วันนี้รวมไปถึงคดีปกครอง คดีการเมือง คดีรัฐธรรมนูญ เพราะ

ว่าฝ่ายตุลาการวันนี้ไม่ได้มีแค่ศาลยุติธรรมเหมือนเมื่อ 50-60  

ปีก ่อน แต ่ยังมีศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร  

ศาลรัฐธรรมนูญ รวมเป็น 4 ประเภทจัดอยู่ในฝ่ายตุลาการ 

• ฝ่ายบริหาร

 ภาษาอังกฤษเรียกฝ่ายบริหารว่า The Executive เราจะเรียก

อีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่า “คณะรัฐมนตรี” เพราะว่าคณะรัฐมนตรีคือ

ฝ่ายบริหาร คำาว่าคณะรัฐมนตรีภาษาอังกฤษมีใช้เรียกอยู่ 2 คำา 

โดยทั่วไปเขาจะเรียกว่า The Council of Ministers ซึ่งเป็นการ

เรียกเต็มยศและถูกที่สุด แต่ภาษาพูด ภาษาชาวบ้าน ภาษา

หนังสือพิมพ์ไม่เคยเรียกว่า The Council of Ministers เลย เขา

เรียกว่า Cabinet เพราะฉะนั้น เมื่อเขา Cabinet มา เราก็ 

Cabinet ไปก็แล้วกัน 

ถ้าเปรียบกับภาษาไทย Council of Ministers คือคณะ

รัฐมนตรี ส่วน Cabinet คือคณะรัฐมนตรีคล้ายๆ จะอย่างนั้น 

เพราะคำาว่าคณะรัฐมนตรีสื่อมวลชนก็ไม่ค่อยใช้ ส่วนใหญ่เรียก

ว่าคณะรัฐมนตรีมันก็ไปกับภาษาอังกฤษท่ีเรียกแบบลำาลองว่า 

Cabinet 

ที่ม�ของก�รใช้คำ�ว่� Cabinet เรียกคณะ
รฐัมนตรี

 ความจริง Cabinet หรือที่ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า กาบิเนต์ 

หมายถงึ ตู้ขนาดใหญ่ที่มีลิ้นชัก มีชั้น มีฝาปิด อย่างเวลาเราเช็ค

อินเข้าไปในโรงแรม เปิดประตหู้องเข้าไปจะมตีูอ้ยูท่างซ้ายหรอื 

ขวามอืทีใ่ห้ถอดสทู ถอดเสื้อแขวน ในนั้นมีตู้เซฟอยู่ด้วยแล้วก็มี

รองเท้าแตะ ตู้อย่างนั้นแหละที่เขาเรียกว่า Cabinet เพราะมัน

ขนาดใหญ่กว่าตู้ธรรมดา มีหิ้ง มีชั้น มีอะไรหลายๆ อย่าง 

เอาไว้เก็บ เอาไว้ซ่อน ในครัวมีหิ้งหรือชั้นที่ติดฝาผนังวาง 

เครือ่งแกงต่างๆ บางทกีแ็ขวนหม้อ ไห กระทะ มฝีาตูปิ้ดเรยีบร้อย 

เป ิดออกมาบางทีมีลิ้นชักให้หยิบโน่นหยิบนี่ เอาไว ้ทำาครัว 

ตู้อย่างนั้นเขาก็เรียกว่า Cabinet แล้วทำาไมตู้เสื้อผ้า ตู้เก็บผักชี 
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พริกไทย เกลือ ถึงกลายเป็นคณะรัฐมนตรี คำาตอบมันก็เกิดมา

จากพัฒนาการในอังกฤษที่แปลกว่าเมื่อประมาณ 200 ปีเศษ 

มานี้ เวลาที่กษัตริย์อังกฤษประชุมเสนาบดีหรือคณะรัฐมนตร ี

ความลบัมกัจะรัว่ไหลไปภายนอกเสมอว่าประชมุอะไรกนั ใครพดู

อะไรรู้หมด กษัตริย์อังกฤษจึงมาคิดว่าทำาอย่างไรจึงจะเก็บ 

ความลับนี้ไว้ได้ ในที่สุด ก็ได้ความคิดอันประเสริฐเพริศแพร้วว่า 

หาทีท่ีม่นัลกึลบัซับซ้อนหน่อยสำาหรับประชมุดกีว่า เพราะว่าเวลา

นั่งประชุมในท้องพระโรง เสียงมันก้อง บางทีคนเดินผ่านไปผ่าน

มาได้ยิน แล้วสถานที่ไหนที่จะเก็บความลับได้มิดชิดเกินไปว่า 

ตู้เก็บเสื้อผ้าพระราชาเห็นจะไม่มี เพราะว่าวิธีจะเข้าตู้ต้องผ่าน

ห้องนอนพระเจ้าแผ่นดินไปก่อนแล้วจะมีตู้ ตู้สำาหรับเก็บฉลอง

พระองค์คงแขวนได้ 500 ชุดจึงใหญ่ ถึงจะมีลิ้นชัก แต่พอแหวก

มนัออกกต็ัง้โต๊ะนัง่ประชมุได้ เพราะฉะนัน้เวลาเชญิคณะรฐัมนตรี

เข้าประชุม เขาจะแจกหนังสือเชิญว่า วันนี้ขอเชิญเข้า Cabinet 

ทุกคนก็รู ้ว่าเข้าตู ้ แล้วก็ได้ผลจริงๆ คือประชุมอะไร ไม่มี 

ความลับรั่วไหลออกมา ไม่มีใครแอบดักฟัง ไม่มีใครได้ยินใคร 

และพอประชุมเสร็จโฆษกก็ออกมาแถลงว่าการประชุมใน  

Cabinet วันนี้ มีมติว่า หนึ่ง สอง สาม สี่ ชาวบ้านฟังแล้วก็นึก

ว่า Cabinet คือคณะรัฐมนตรี Cabinet กลายเป็นที่ประชุม 

กลายเป็นเวทีประชุม กลายเป็นคนเข้าประชุม กลายเป็นการ

ประชุม เพราะฉะนั้นก็เรียก Cabinet ตลอดมา สมัยท่านนายก

รัฐมนตรี (พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ) ท่านเคยปรารภใน 

คณะรัฐมนตรีว่าพูดอะไรกันในคณะรัฐมนตรีรู้ไปข้างนอกหมด 

แต่ท่านไม่เดือดร้อน เพราะมันหลดุไปตัง้แต่สมัยกษัตริย์อังกฤษ 

200 กว่าปีก่อนแล้ว ท่านเอ่ยอย่างนี้แสดงว่าท่านรู้เรื่อง Cabinet 

ผมเคยเรียนท่านนายกรัฐมนตรี (พันตำารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร) 

ว่าท่านครับ ระวังนะ ท่านประชุมคณะรัฐมนตรีบนรถไฟบ้าง 

บนเรือบินบ้าง ในเรือบ้างบ่อยๆ เพราะสมัยนั้นประชุมคณะ

รัฐมนตรีสัญจรบนรถไฟไปบุรีรัมย์ นั่งประชุมตั้งแต่ออกจาก

หัวลำาโพง พอถึงบุรีรัมย์ก็ประชุมเสร็จพอดี ไปประชุมบนเรือ 

ตอนไปเกาะช้างก็มี บนเรือบินก็เคยตอนไปพนมเปญแล้วบิน 

จากพนมเปญกลับมาที่อุบลราชธานีก็นั่งประชุมกันในเรือบิน 

ผมก็เลยเรียนท่านว่าระวังนะ ประชุมกันในรถไฟบ้าง บนเรือบิน

บ้าง ในเรือบ้างบ่อยๆ ต่อไปจะเอ่ยคำาว่า “รถไฟ” คนจะนึกว่า

คณะรัฐมนตรีเพราะเคยเอ่ยว่า “ตู้เสื้อผ้า” จนคนนึกว่าคือคณะ

รัฐมนตรีไปแล้ว 

คณะรฐัมนตรมีหีน้�ทีบ่รหิ�รร�ชก�รแผ่นดนิ
 บัดนี้ท่านก็ทราบว่า Cabinet ก็คือคณะรัฐมนตรี Cabinet 

ไม่ว่าในสมยัไหนและในประเทศใดจะมหีน้าทีเ่หมอืนกนัอยูอ่ย่าง

หนึ่งคือ การบริหารราชการแผ่นดิน ถ้าแปลสั้นๆ ก็บอกว่าคือ

การปกครองประเทศ ถ้าพดูยาวๆ เพราะๆ และผมอยากให้ท่าน

ใช้ยาวๆ เพราะๆ สมกับเป็นศัพท์ราชการ ศัพท์รัฐธรรมนูญ 

กรุณาเรียกว่ามีหน้าท่ีบริหารราชการแผ่นดิน และเพราะ 

คณะรัฐมนตรีมีหน้าท่ีบริหารราชการแผ่นดิน เม่ือสภามาคุม 

คณะรัฐมนตรี เขาจึงเรียกว่าสภามีหน้าที่ควบคุมการบริหาร

ราชการแผ่นดินมันก็เจือสมกันสองฝ่าย สังเกตเวลามีประกาศ

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายก

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีก็จะมีข้อความว่า ด้วยประธานสภา 

ผูแ้ทนราษฎรนำาความกราบบงัคมทลูว่า นบัแต่เมือ่ตำาแหน่งนายก

รัฐมนตรีว่างลง บัดนี้ ได้เรียกประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

และดำาเนนิการเลอืกผูด้ำารงตำาแหน่งนายกรฐัมนตรเีรยีบร้อยแล้ว 

จึงนำาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมแต่งตัง้ให้ นายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ ดำารงตำาแหน่งนายก

รัฐมนตรี มีหน้าท่ีบริหารราชการแผ่นดิน ท้ังนี้ ตั้งแต่บัดนี้ 

เป็นต้นไป ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ชัย ชิดชอบ ประธาน

สภาผู้แทนราษฎร

บรหิ�รร�ชก�รแผ่นดนิ แปลว่�อะไร ทำ�อะไร?
 การบริหารราชแผ่นดินจึงเป็น Job Description หรือเป็น

ภาระของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละคน เมื่อนายก

รัฐมนตรี 1 คนบวกกับรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 35 คน รวมกันเป็น

ไม่เกนิ 36 คน เราเรยีกว่าคณะรฐัมนตร ีทัง้คณะกม็หีน้าท่ีบรหิาร

ราชการแผ่นดินตามไปด้วย แต่คำาว่าบริหารราชการแผ่นดิน 

เป็นคำาประหลาด รัฐธรรมนูญไทยมีหลายฉบับจนมาถึงฉบับนี้

เป็นฉบับที่ 18 พอเวลาพูดว่ารัฐสภามีหน้าที่หรือมีอำานาจในการ 



รายงานประจำาปี 2553  สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี 167

ออกกฎหมาย ออกอย่างไร เขาจะจาระไนไว้อีก 7-8 มาตรา

ชัดเจน พอบอกว่ารัฐสภามีอำานาจหน้าที่ควบคุมการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ควบคุมอย่างไร เขาก็อธิบายอีก 2-3 มาตรา 

เช่น หนึ่งโดยการตั้งกระทู้ถาม สองเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้

วางใจ วิธีเปิดอภิปรายทำาอย่างไรๆ บอกหมด แม้กระทั่งเวลา

พดูถงึอำานาจหน้าทีข่องศาล ว่ามีอำานาจหน้าทีพ่จิารณาพพิากษา

อรรถคด ีการพจิารณาพิพากษาอรรถคดใีห้ทำาอย่างไร รัฐธรรมนญู

ก็อธิบาย ขยายความหรือแปลเอาไว้เสร็จ แต่พอถึงคำาที่ยิ่งใหญ่

ที่บอกว่าคณะรัฐมนตรีมีอำานาจหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน 

ดงัทีบ่ญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญูมาตรา 171 กลบัไม่เคยมรีฐัธรรมนญู

ไทยฉบับใดจนถึงฉบับปัจจุบันซึ่งเป็นฉบับที่ 18 เลย ที่จะเขียน

ว่าคำาว่าบริหารราชการแผ่นดินแปลว่าอะไร และทำาอย่างไร 

ถามว่าเป็นความพลั้งเผลอหรือ ตอบว่าเป็นความตั้งใจ ตั้งใจว่า

อย่าไปเขียน ปล่อยให้มันกว้างๆ ไว้ เพราะว่าดูยิ่งใหญ่ดี 

และก็สมประโยชน์กับความตั้งใจที่จะให้ดูยิ่งใหญ่ เพราะถ้า 

ถามว่าระหว่างรัฐสภา รัฐบาล กับศาลใครใหญ่ว่ากัน พูดถึง 

ในเวลาปกติ และไม่มีการทำาผิดเกิดขึ้นนะ รัฐบาลยิ่งใหญ่กว่า 

เพราะการบริหารราชการแผ่นดินครอบคลุมไปหมดทุกเรื่อง 

สภาจะขึ้นเงินเดือนยังต้องมาขอรัฐบาล แต่ถ้าถึงเวลาทำาผิด

รัฐบาลอาจจะไม่ใหญ่ เพราะตอนนั้นศาลจะใหญ่หน่อย และก็

ไม่มรีฐัธรรมนญูประเทศใดในโลกด้วย ทีอ่ธบิายคำาว่าการบรหิาร

ราชการแผ่นดินแปลว่าอะไร ปล่อยให้คลุมเครือเอาไว้อย่างนี้

ดแีล้ว ซึง่แสดงให้เห็นถงึอำานาจอนักว้างขวาง แต่ไม่ใช่ว่าไร้ขอบเขต 

แต่ภายใต้ขอบเขตทำาอะไรได้เยอะเลย

ขอบเขตอำ�น�จฝ่�ยบริห�รกว ้�งขว�ง 
เป็นส�เหตใุห้เกดิปัญห�

• กรณีองค์การสรรพาหาร

 เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นปัญหา เคยเป็นปัญหามาแล้ว 

เมื่อประมาณ 60 ปีเศษมาแล้ว หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ซึ่ง 

ยุติลงเมื่อปี 2488 อเมรกิาเอาระเบดิปรมาณไูปถล่มเมอืงฮโิรชมิา

ลกูหนึง่ เมอืงนางาซาก ิลูกหนึ่ง ญี่ปุ่นก็ประกาศยอมแพ้ราบคาบ 

ไทยเราไปจับมือกับญี่ปุ ่นก็เลยพลอยประกาศสงบศึกไปด้วย 

เราไม่ได้ประกาศยอมแพ้นะ เราเก่งมากที่บอกว่าประกาศยุติ

สถานะสงคราม มีคนมาถามว่าแพ้หรือเปล่า เราก็บอกไม่แพ้

เพราะเราไม่เคยประกาศสงคราม อ้าว! ก็ประกาศไปแล้วเมื่อ 

ปี 2484 เราบอกว่าการประกาศเป็นโมฆะ ทำาไมถึงโมฆะ 

1) ผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์วันนั้นมี 3 คน ลงนามไม่ครบ  

3 คน 2) การประกาศสงครามในตอนนั้นไม่ตรงกับเจตนารมณ ์

และความต้องการรักสันติของชาวไทย จึงเป็นโมฆะ แล้วทำาไม

ตอนนั้นจึงไม่พูด ที่ไม่พูดเพราะยังมีสงคราม แล้วทำาไมเพิ่งพูด

ตอนนี้ อ้าว! เพราะระเบิดปรมาณูมันลงแล้วเราจึงยุติสงคราม 

ต่อมากเ็กดิเหตกุารณ์อนัน่าสลดคอืเหตกุารณ์สวรรคตรชักาลที ่8 

รัฐบาลลาออกไป รัฐบาลใหม่เข้ามา และก็ตามด้วยรัฐประหาร 

ปี 2490 ยึดอำานาจจากรฐับาลคณุหลวงธำารงนาวาสวสัดิ ์และตัง้

นายควง อภยัวงศ์ เป็นนายกรฐัมนตรขีดัตาทพั อยูม่ากไ็ปบอก 

นายควงว่าเรียบร้อยแล้ว ท่านไปได้แล้วครับ นายควงก็ออก  

เหล่านีค้อืเหตกุารณ์หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 แต่มนัเป็นเหตกุารณ์

ในทางการเมือง

เหตุการณ์ที่สำาคัญคือเหตุการณ์ที่ว่า หลังสงครามโลกเกิด

สถานะเศรษฐกิจตกตำ่าทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยการลงทุน

ใหม่ๆ ไม่มี เข้ามา เงินเฟ้อ เล่ากันว่าจะไปซื้ออะไรต้องขนเงิน

กันไปเป็นปี๊บ ข้าวของสินค้าราคาแพง ไข่เป็ด ไข่ไก่ เมื่อก่อนซื้อ

กันฟองละ 2 บาทหรือ 1 บาท มันขึ้นเป็น 5 บาท สบู่ก้อนหนึ่ง

ตกประมาณ 20 บาท ไก่ทั้งตัวก็ตก 100 บาท ก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่ง 

20 บาท เรียกว่าภาวะเศรษฐกิจตกตำ่า คนว่างงาน เงินเฟ้อ เป็น

ภาวะที่เกิดทั่วโลก แม้แต่ประเทศที่ชนะสงคราม เช่น สหรัฐ 

อเมริกาก็เกิดปัญหา ไม่ต้องพูดเรื่องเขา เอาเรือ่งเรา รฐับาลใน

เวลานัน้กเ็กดิสตปัิญญาอนัเฉยีบแหลมขึน้มาว่า เพือ่ให้ชาวบ้าน

ร้านช่องท้ังหลายอยูไ่ด้ กต็ัง้หน่วยงานหนึง่ขึน้มา ชือ่ว่า “องค์การ

สรรพาหาร” มาจากคำาว่า “สรรพ” ซึ่งแปลว่าท้ังปวงบวกกับ

อาหาร แปลว่าอาหารทั้งปวง แปลว่าองค์การนี้จะทำาการค้า 

คล้ายๆ องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร (อ.ต.ก.) องค์การคลงัสนิค้า 

(อคส.) องค์การนี้ทำาอะไร เขาคิดว่าแทนที่จะเอางบหลวงหรือ

เอาเงินแผ่นดินไปไล่แจกประชาชนเพราะคนยากจน สู้เอาเงิน

หลวงไปซื้อของตามราคาตลาดจริงๆ แล้วมาขายในราคาถูก 
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ไม่ได้ เพราะฉะนั้น ถ้าไก่ขายกันตัวละ 100 บาท สรรพาหาร 

ก็เอางบแผ่นดินไปซื้อมา 100 บาท แต่เอามาขายตัวละ 70 บาท 

ถ้าสบู่ขายก้อนละ 20 บาท สรรพาหารก็ซื้อมา 20 บาท แล้วเอา

มาขายก้อนละ 16-17 บาท ถ้าไข่ไก่ฟองละ 5 บาท สรรพาหาร

ก็ซื้อ 5 บาท ก็เอามาขายฟองละ 3 บาท ขาดทุนอย่างไรรัฐบาล

ยอมรบัภาระไว้ สรรพาหารนีม้สีาขาทัว่ประเทศ ตัง้อยูใ่ต้ถนุศาลา

กลางจังหวัดทุกแห่ง คนไปเข้าแถวซ้ึอกันแน่นขนัดคล้ายๆ กับ

สินไทย ธงฟ้า พ่อค้าที่ขายของก็อยู่ได้ เพราะขายในราคาทุน 

เกษตรกรกอ็ยูไ่ด้ ต้นทนุเท่าไหร่กม็าขายเท่านัน้ ผู้บรโิภคกอ็ยูไ่ด้

เพราะเอาเข้าจริงก็ไม่ได้ซื้อตามราคาที่เขาขายในท้องตลาด  

ถ้าคุณไปซื้อที่สรรพาหาร คุณก็ซื้อในราคาถูก รัฐบาลก็อยู่ได้ 

คือได้ประชานิยม 

 ทุกคนได้ประโยชน์ แล้วใครเสียจากการนี้ มันก็มีคนเสีย

เพราะเกิดเรื่องฟ้องกันทีหลัง คำาตอบก็คือร้านโชห่วย เรียกว่า

พวกทีต้่องไปซือ้จากตลาดแล้วเอามาขายต่อ ถ้าไก่ตลาดตวัหนึง่ 

100 บาท คุณไปซื้อ 100 บาท คุณต้องมาขาย 120 บาท 

แล้วชาวบ้านที่ไหนจะไปซื้อคุณ ก็ไปซื้อกับองค์การสรรพาหาร 

ตวัหนึง่ 70 บาท ถ้าสบูข่ายก้อนละ 20 บาท คณุกต้็องซือ้ 20 บาท 

แล้วมาขายก้อนละ 22 บาท ชาวบ้านก็ไม่ซื้อคุณ ชาวบ้านไปซื้อ

จากองค์การสรรพาหารก้อนละ 16 บาท เพราะฉะนั้น พวก 

โชห่วย พวกพ่อค้าปลีก พ่อค้าย่อยนี่แหละท่ีจะขายไม่ได ้

พวกนี้เดือดร้อนและก็เสียงดัง ฉะนั้นเม่ือเกิดการรัฐประหารขึ้น

ในปี 2490 ยึดอำานาจจากหลวงธำารงนาวาสวัสดิ์ ตั้งรัฐบาลใหม่ 

ก็มีการร้องเรียนว่ารัฐบาลที่เพิ่งผ่านมาใช้นโยบายประชานิยม

กระทำาการอันมิชอบ ให้ตั้งกรรมการสอบและดำาเนินคดีฟ้องร้อง

ต่อรัฐบาล ฐานเอาเงินงบประมาณแผ่นดินมาใช้ในสิ่งซึ่งไม่ใช่

อำานาจหน้าที่ของรัฐบาล การซ้ือไข่เป็ดมาขาย ซื้อไข่ไก่มาขาย 

ซื้อสบู่ ซื้อไก่ ซื้อปลา ซื้อเนื้อ ซื้อสมุด ซื้อดินสอ ซื้อปากกามา

ขาย เป็นเรื่องของชาวบ้าน ไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลจะทำา มันกงการ

อะไรของรัฐบาล แถมเอาเงินหลวงมาใช้ ถือว่าทำาผิดหน้าที่ 

รัฐบาลมีไว้บริหารราชการแผ่นดิน เขาไม่ได้มีเอาไว้เซ็งลี ้

ตอนนัน้กเ็ลยตัง้กรรมการสอบคล้าย ๆ  คณะกรรมการตรวจสอบ

การกระทำาที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) แต่สมัยนั้น 

ยังไม่รู ้จัก คตส. จึงเรียกอย่างอื่น ส่งเรื่องให้อัยการฟ้อง 

ฟ้องคณะรัฐมนตรีเป็นจำาเลยทุกคน คดีขึ้นไปจนถึงศาลฎีกา 

ศาลฎีกาพิพากษาว่า ถ้าคณะรัฐมนตรีทำาไปโดยปราศจาก

อำานาจ คณะรัฐมนตรีย่อมมีความผิดและต้องรับผิดชอบทั้งคดี

แพ่งและอาญา แต่ถ้าคณะรัฐมนตรีได้ทำาไปโดยมีอำานาจ 

การกระทำานี้ก็ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายจึงไม่ต้องรับผิด 

คุณคิดสิว่าคณะรัฐมนตรีทำาไปโดยมีอำานาจหรือไม่ ตรงน้ีก็เลย

เป็นประเด็นที่ต้องตีความคำาว่าการบริหารราชการแผ่นดิน 

และโปรดสงัเกต logic หรอืตรรกะของศาลฎกีาในการให้เหตผุล 

วันนั้นมันก็พอไปได้ ถ้าไปไม่ได้ ติดคุกหมดทั้งรัฐบาลแล้ว 

ศาลฎกีาพพิากษาว่า อันว่าองค์กรผูใ้ช้อำานาจอธปิไตยในประเทศ

นั้น แบ่งออกเป็น 3 องค์กร คือรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล 

รฐัสภามอีำานาจหน้าท่ีระบุชดัว่า ออกกฎหมายและควบคมุรฐับาล 

ศาลมีอำานาจหน้าท่ีระบุชัดว่า พิจารณาพิพากษาคดี ส่วน 

คณะรัฐมนตรีเขาระบุเอาไว้คลุมๆ ว่าบริหารราชการแผ่นดิน 

ถ้าเมื่อใดคณะรัฐมนตรีไปออกกฎหมายหรือไปควบคุมรัฐบาล

เท่ากับไปก้าวก่ายฝ่ายนิติบัญญัติ เกินอำานาจหน้าที่แน่ หรือ 

เมื่อใดที่คณะรัฐมนตรีตั้งตนเป็นศาลตัดสินคดีเท่ากับว่าคุณ

ก้าวก่ายศาล เกินอำานาจแน่ แต่เมื่อคุณไม่ได้ไปทำาเหล่านั้น 

คณุทำาสิง่ทีเ่รยีกว่าบรหิารราชการแผ่นดิน ฉะนั้นจึงขอวินิจฉัยว่า 

การบริหารราชการแผ่นดินคือการกระทำาใดก็ตามที่เมื่อไม่ใช่

เป็นการออกกฎหมายของฝ่ายนติบัิญญัต ิและไม่ใช่เป็นการตดัสนิ

คดีของฝ่ายตลุาการ เหลอืเท่าใดกเ็ป็นอำานาจของคณะรฐัมนตร ี

ทัง้สิน้ ตรรกะคอืว่า เมือ่มนัแบ่งเป็น 1 2 3 อะไรที่ไม่ใช่ 1 อะไรท่ี

ไม่ใช่ 3 เหลือเท่าไหร่เป็น 2 เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วแต ่

แต่ศาลตดัสนิอย่างนีจ้งึยกฟ้อง มคีนเขยีนบทความโจมตเีหมอืน

กันว่าการหมั้น การแต่งงาน การจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร

บุญธรรมก็ไม่ใช่การออกกฎหมาย ไม่ใช่การตัดสินคดี อย่างน้ี

รัฐบาลก็ทำาได้สิ ใครเล่าบอกว่าในโลกนี้หรือในประเทศนี้มี 1 2 3 

มันอาจจะมี 4 5 6 7 8 สิ่งที่ไม่ใช่ 1 ไม่ใช่ 3 มันอาจเป็น 4  

เป็น 5 ก็ได้ ไม่จำาเป็นต้องวกกลับมาเป็น 2 เสมอไป แต่ก็เป็น 

การคัดค้านในเชิงวิชาการ
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ก�รบรหิ�รร�ชก�รแผ่นดินคอื
ก�รกระทำ�ในท�งก�รเมือง  
 ท่านอาจจะรู้สึกยังงงๆ อยู่ว่า การบริหารราชการแผ่นดิน 

คืออะไร ความจริงในทางตำาราเขามีคำาอธิบายและพอจะใช้ได้ 

ยิง่ใช้กับบริบทของเมืองไทยใช้ได้ดีเลย นั่นก็คือว่า การบริหาร

ราชการแผ่นดิน คือการกระทำาในทางการเมือง เพราะมี 

การกระทำาอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าการกระทำาในทางปกครอง 

การกระทำาในทางการเมืองคือการกระทำาในเชิงนโยบาย 

การกระทำาในทางปกครองคือการกระทำาในเชิงตำ่ากว่านโยบาย 

เช่น การปฏิบัติการ ข้าราชการอย่างท่านไม่สามารถกระทำาใน

ทางการเมืองได้ ทำาได้เพียงการกระทำาในทางปกครอง แต ่

คณะรัฐมนตรีเป็นคนกำาหนดนโยบาย จึงเป็นผู้กระทำาในทาง 

การเมือง ซึ่งปกติแล้วการกระทำาในทางการเมือง ศาลปกครอง

จะไม่เข้าไปก้าวล่วงหรือวินิจฉัยว่าถูกหรือผิด แต่ก็มีคำาวินิจฉัย

ศาลบางเรื่องหลุดออกมาเหมือนกันจนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ ์

ว่า อย่างนี้ก้าวเข้าไปดุลยพินิจฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหรือไม ่

อันนี้เป็นเรื่องทางวิชาการให้เขาเถียงกันต่อไป ถ้าเป็นใน

สหรัฐอเมริกาแล้วถือหลักเลยว่า อะไรที่เป็น Political Action 

ศาลไม่แตะ ถ้าเป็น Administration ศาลจึงจะเข้าไปแตะ 

เว้นแต่ Political Action นั้นผิดกฎหมายผิดกระบวนการ ถ้าไม่

ผิดกฎหมาย เป็นเพียงควรทำาไม่ควรทำา หรือทำาเมื่อใดถึงจะดี 

เป็นเรือ่งของคนทีม่อีำานาจ ศาลจะไม่แตะเดด็ขาด อย่างไรกต็าม 

ในปัจจุบันอาจมีบางเร่ืองที่เป็นการกระทำาทางปกครองขึ้นไปสู่

การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีของไทยด้วยก็ได้เพราะกฎหมาย

กำาหนดเรื่องที่ต้องเข้าคณะรัฐมนตรีเอาไว้มากกว่าในอดีต

มากมายนัก

ก�รกระทำ�ในท�งก�รเมือง 4 ประก�ร
ในประเทศไทย คำาว่า บริหารราชการแผ่นดิน มีความหมาย

ว่า การกระทำาในทางการเมืองซึ่งแสดงออกได้ 4 ประการ ดังนี้ 

1. ก�รกำ�หนดนโยบ�ย
 การกำาหนดนโยบายที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Policy Making 

คำาว่านโยบายนั้นหมายความถึงสิ่งที่อยากทำา ซึ่งต่างจากคำาว่า 

วิสัยทัศน์ เพราะวิสัยทัศน์คือสิ่งท่ีอยากเห็น วันนี้ท่านไปดู 

สถานที่ราชการทั้งหลายท่านจะเห็นแผ่นป้ายวิสัยทัศน์ของ 

หน่วยงาน วิสัยทัศน์คือสิ่งที่อยากเห็น ทัศนะแปลว่า ดู หรือมอง 

หรอืเหน็ Vision หรอืวสิยัทศัน์ คอืสิง่ทีอ่ยากเหน็ อยากเหน็ สลค. 

เป็นอย่างนี้ เป็นเลิศอย่างนี้ มีประสิทธิภาพอย่างนี้ อยากเห็น 

เราเป็นหน่วยงานหลัก อยากเห็นเรามีมาตรฐาน หรืออยากเห็น

เรามปีระสทิธภิาพในเรือ่งนัน้ๆ แค่อยากเหน็แต่ไม่มใีครอยากทำา

ก็ปล่อยให้เป็นวิสัยทัศน์ไปอย่างนั้น และวิสัยทัศน์ก็ไม่ได้บอกว่า

เมื่อไหร่ถึงจะได้เห็น เพราะฉะนั้น อาจจะอีก 2 ปี 5 ปี 10 ป ี

ก็ไม่เปน็ไร โดยมากเพื่อให้มีกรอบในการทำางาน วิสัยทัศน์มกัจะ

กำาหนด 5 ปี เพื่อจะได้ปรับกันอีกครั้ง วิสัยทัศน์ที่ดีต้องไม่ใช่มา

จากผู้บังคับบัญชา ต้องระดมความคิด เพราะเวลาจะทำาต้องทำา

ด้วยกนัท้ังหมด แต่นโยบายไม่ใช่วสิยัทัศน์ นโยบายมาจากคำาว่า 

นย บวกกับ อุบาย แปลว่า วิธีในการทำางาน เป็นวิธีในการที่จะ

ทำางาน คือ อยากทำาอะไร เพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์มีมาก่อน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายอำาพน กิตติอำาพน) เข้ามาแล้ว 

แต่เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายอำาพนฯ) มีสิทธิ์ที่จะมากำาหนด

นโยบายของท่านใหม่ว่า ท่านมีนโยบายว่าในช่วงสมัยที่ท่านเป็น

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะต้องทำาอย่างนั้นๆ ซึ่งโดยหลักแล้ว 

ควรจะสอดคล้องไปด้วยกันกับวิสัยทัศน์ นโยบายจึงมาหลัง 

วิสัยทัศน์เสมอ คนเปลี่ยน นโยบายเปลี่ยน แต่คนเปลี่ยน 

วิสัยทัศน์ไม่เปลี่ยน เว้นแต่ถึงเวลาที่มันต้องเปลี่ยนของมันเอง 

เช่น ครบรอบ 5 ปี 10 ปี ค่อยว่ากันใหม่ 

  นโยบาย 5 ระดับ
  • แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

  การกำาหนดนโยบายแปลว่าการกำาหนดวธิทีำางาน จะทำาเรือ่ง

อะไร อะไรก่อน อะไรหลัง ทำาเมื่อไหร่ ทำาอย่างไร ทำาที่ไหน 

ใครเป็นคนทำา ทั้งหมดนี้อยู่ในคำาว่านโยบายทั้งสิ้น นโยบายนั้น 

มีหลายระดับ บางระดับไม่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน 

เพราะว่าคณะรฐัมนตรไีม่มอีำานาจไปกำาหนด นโยบายระดับสงูสดุ

คือสิ่งที่เราเรียกว่าแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ซึ่งบัญญัติไว้ใน
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รัฐธรรมนูญหมวด 5 ใคร พรรคไหน หน้าไหนมาเป็นรัฐบาล 

ก็ต้องทำาตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ อะไรที่แนวนโยบาย 

พืน้ฐานแห่งรฐัไม่ได้บอก คณุมีอิสระจะไปกำาหนดเองเพิม่ แต่คุณ

จะกำาหนดให้ขัดกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไม่ได้ 1) กำาหนด

ให้ขัดก็ไม่ได้ 2) ที่เขากำาหนดแล้ว คุณจะไม่ทำาก็ไม่ได้ด้วย 

เพราะฉะนั้น ต้องถือเอาแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็นใหญ่สุด 

วางไว้บนหิ้งชั้นที่ 5 แล้วอย่างอื่นต้องสอดคล้องกับมัน สิ้นปี

รัฐบาลจะต้องแถลงหรือพิมพ์เอกสารหนา 300 หน้า แจกทุก

กระทรวง ทบวง กรม แจกสภาว่ารัฐบาลได้ทำาอะไร หรือไม่

สามารถทำาอะไรในเรื่องเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐบ้าง

  ที่มาของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
  แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐันัน้ เมือ่ก่อนกไ็ม่ม ีเพิง่จะมีเขยีน

ครั้งแรกในรัฐธรรมนูญเยอรมันฉบับหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2  

ด้วยความคิดที่ว่า รัฐบาลไปๆ มาๆ รัฐบาลใหม่มาก็มีนโยบาย

ใหม่มาทกุท ีข้าราชการปรบัตวัไม่ทนั เพราะบางทรีฐับาลไปเป็น

ฝ่ายค้าน ฝ่ายค้านไปเป็นรัฐบาล ฝ่ายค้านคิดทุกอย่างตรงกัน

ข้ามกับรัฐบาลชุดก่อน มันควรจะมีความต่อเนื่องอยู ่บ ้าง 

รัฐธรรมนูญเยอรมันจึงกำาหนดให้มีเรื่องแนวนโยบายพื้นฐาน 

แห่งรัฐขึ้นกว้างๆ ไม่ได้เขียนอะไรมาก เขียนเพียงเพื่อให้รัฐบาล

มอีสิระทีจ่ะไปกำาหนดเอาเอง หลงัจากนัน้ไม่กีปี่ไทยกถ็งึเวลาร่าง

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2492 ดร.หยุด  แสงอุทัย จบจากเยอรมัน

ท่านก็เอาความคิดจากเยอรมันมาใส่ลงในรัฐธรรมนูญไทยใน 

พ.ศ. 2492 เป็นคร้ังแรก เราก็เลยมีแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

เรือ่ยมาจนทกุวนันี ้ซึง่ในช่วงแรกๆ กส็ัน้ๆ ไม่กีม่าตรา ส่วนใหญ่

จะใช้ถ้อยคำา “รัฐพึง” “รัฐจง” “รัฐต้อง” มาพิสดารในฉบับ

ปัจจุบัน ไม่รู ้ว ่าเพราะหลายสำานัก หรือเพราะถกเถียงกัน 

หรือเพราะอะไร กลายเป็นว่าหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่ง

รัฐ ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ (รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550) 

ยาวทีส่ดุในบรรดารฐัธรรมนญูทีไ่ทยเคยม ียาวและมากจนกระทัง่

เกอืบไม่เหลอือะไรให้ใครมาเป็นรฐับาลคดิอะไรใหม่ บางทกีเ็ขยีน

กลับมากลับไป บางทีก็ซำ้ากัน บางทีผิดอีก อย่างในแนวนโยบาย

พื้นฐานแห่งรัฐ หมวดนโยบายเศรษฐกิจ รัฐมีนโยบายเศรษฐกิจ

พอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสอนมาตลอดว่า

เศรษฐกจิพอเพยีงไม่ใช่เรือ่งเศรษฐกจิ เป็นเรือ่งวถิชีวีติ หมายถงึ

ความประหยัด ความสันโดษ มัชฌิมาปฏิปทา ความพอเพียง 

แม้กระทั่งในชีวิตคู่ ในการทำางาน ในการเป็นศาล ในการเป็น

ตำารวจ ในการอะไรก็ตาม ถ้าพอเพียงบ้านเมืองสงบสุข พอเอา

มาใส่ในหมวดนโยบายเศรษฐกิจ แล้วขึ้นต้นว่ามีนโยบาย

เศรษฐกิจพอเพียง มันเลยย้อนกลับไปส่อว่าเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นนโยบายเศรษฐกิจ ฝรั่งอ่านแล้วก็นึกว่าต่อไปนี้สินค้านำาเข้า

ก็จะไม่มี ส่งออกก็จะไม่มี เมกะโปรเจ็กต์ก็จะไม่เกิด ถนนสี่เลน 

ก็อาจจะไม่ทำา คนต่อไปนี้อาจต้องทอผ้าเอง เกี่ยวข้าวกันเอง 

ซึ่งความจริงมันไม่ใช่ ตรงนี้เราเรียกว่า Misplace คือผิดที่ และ 

Misleading คือชักนำาให้เข้าใจไปในทางที่ผิด หรือแม้แต่ถ้อยคำา

ภาษาท่ีใช้ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ บางที 

ก็แปลกๆ ในมาตรา 78 (4) บัญญัติว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ข้าราชการท้ังหลายต้องปฏิบัติราชการโดยเป็นไปตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพราะว่าหลักการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดีคือ Good Governance

Good Governance คือ 1) ถูกกฎหมาย 2) โปร่งใส  

3) รับผิดรับชอบ 4) มีส่วนร่วม 5) คุ้มค่า 6) หวังประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล มีการประเมิน

พอเปิดไปถงึมาตรา 84 (2) รฐัต้องส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม

และหลักธรรมาภิบาล หลักการเขียนกฎหมายคือเรื่องเดียวกัน

ควรใช้คำาเดียวกัน ถ้าคุณใช้คำาต่าง แสดงว่าแปลไม่เหมือนกัน 

ทรัพย์กับทรัพย์สินมันถึงแปลคนละอย่าง นิติกรรมกับสัญญา 

ก็ต่างกัน กู้กับยืมยังไม่เหมือนกันเลย เพราะกู้ก็คือการยืมที่เสีย 

ดอกเบี้ย ยืมก็คือการกู้ที่อาจไม่ต้องเสียดอกเบี้ย คุณมาเขียน 

สลับซับซ้อนปนเปกันมันก็เลยยาว แล้วก็ครอบคลุมอะไรมาก 

มากจนกระทั่งมีการไปประชดว่าละเอียดแม้กระทั่งรัฐมีนโยบาย

ต้องส่งเสริมการทำาสับปะรดกระป๋องก็มี ความจริงในแนว

นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเขียนว่ารัฐจะต้องส่งเสริมอุตสาหกรรม

แปรรูปผลิตผลการเกษตร แปลว่าใครเป็นรัฐบาลต้องทำานะ 

นีเ่ป็น Super Policy
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  นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา

  ห้ิงช้ันท่ี 4 ตำ่าลงมาคือนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา 

รัฐบาลเป็นคนกำาหนดและรับผิดชอบเอง เราเรียกว่า นโยบาย

ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา ใครก็ตามที่เป็นรัฐบาล 

พอตั้งคณะรัฐมนตรีครบคณะ หากไม่ใช่เป็นการปรับคณะ

รฐัมนตร ีนายกรฐัมนตรีจะต้องไปแถลงนโยบายต่อทีป่ระชมุร่วม

กันของสองสภา ซึ่งธรรมเนียมเหล่านี้มีอยู ่ในบางประเทศ 

ในอเมรกิาไม่มกีารแถลง เหตผุลกค็อืสภาไม่ได้เลอืกประธานาธบิดี

โอบามาขึ้นมา ประชาชนเลือก โอบามาจึงต้องไปแถลงกับ

ประชาชน ซึ่งเขาแถลงแล้ว ตอนเขาหาเสียงเลือกตั้งเพราะ 

เขาแถลงอย่างนี้ เขาถึงได้รับเลือก แต่ของไทย นายกรัฐมนตร ี

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ไม่เคยแถลงกับประชาชน ถึงจะเคย

แถลง ก็แถลงตอนหาเสียงเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(ส.ส.) เมื่อคุณชนะเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

ก็ประกาศผลว่าคุณเป็น ส.ส. ไม่ได้ประกาศว่าคุณเป็นนายก

รัฐมนตรี แล้วคุณก็นั่งเป็นฝ่ายค้านอยู่ตั้งนาน วันหนึ่งเมื่อนายก

รัฐมนตร ี(นายสมคัรฯ) ออกไป เมือ่นายกรฐัมนตร ี(นายสมชายฯ) 

ออกไป สภาเขากโ็หวตเอาคณุขึน้มาเป็นนายกรฐัมนตรี ิแล้ววนันี้

คุณตั้งรัฐบาลผสมหลายพรรค บางอย่างที่คุณแถลงไว้คุณก็ไม่มี

ความสามารถจะทำาในวันนี้ บางอย่างที่คุณไม่เคยแถลงคุณอาจ

จะต้องทำาเพราะมันเป็นนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาล ถ้าคุณ 

ไม่ทำา เขาก็ไม่ร่วม ก็ต้องกำาหนดใหม่ เม่ือกำาหนดใหม่กต้็องแถลง 

ต่อสภาเพราะสภาเขาเลือกคุณขึ้นมา Logic มันมีแค่นี้แหละ 

รัฐบาลจึงต้องไปยืนอ่าน 40 หน้ากระดาษกลางสภา 

 สมยัก่อน การแถลงนโยบายพอแถลงเสรจ็เขาให้โหวตเลยว่า 

ไว้วางใจนโยบายหรือเปล่า ถ้าไม่ไว้วางใจควำ่าเลย คือสมัย 

พ.ศ. 2518 รฐับาลของหม่อมราชวงศ์เสนย์ี  ปราโมช ชนะเลอืกตัง้ 

ต้ังรัฐบาล พอถึงเวลาก็ไปแถลงนโยบาย พอแถลงเสร็จ 

ถึงเวลาลงมติ ลงคะแนนลับ เสียงออกมาว่าไม่ไว้วางใจนโยบาย 

รัฐบาลพ้นทันที แล้วคิดกันว่าวันไหนร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะตัด

ข้อความว่าให้โหวตในวันแถลงออกไป เพราะว่าไม่ยุติธรรม 

ต่อรัฐบาลที่ยังไม่ได้ทำาอะไรเลย ฟังแต่โวหาร เพราะบ้างไม ่

เพราะบ้างแล้วมาตัดสิน มันไม่ยุติธรรม ตั้งแต่นั้นมาก็ตัดออก 

วันนี้ข้อความในรัฐธรรมนูญจึงมีว่า รัฐบาลต้องแถลงนโยบาย

ภายใน 15 วันนับแต่วันที่เข้ารับหน้าที่ โดยไม่มีการลงมติ

  ขั้นตอนการตั้งรัฐบาล

  ก่อนการแถลง รัฐบาลไม่สามารถจะเข้าบริหารราชการ 

แผ่นดินได้ ตรงนีส้ำาคัญเกีย่วกบั สลค. ขัน้ตอนสำาคัญของการตัง้

รัฐบาลนั้นก็คือพอเลือกนายกรัฐมนตรีได้ นายกรัฐมนตรีก็ตั้ง

รัฐมนตรี การนำารายชื่อส่งเข้าไปถวายเป็นหน้าที่ของ สลค. 

ตอนตั้งนายกรัฐมนตรีเป็นหน้าที่สภา เพราะตอนเสนอชื่อนายก

รัฐมนตรี สภาเขาโหวต ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนนำา 

ชื่อนายกรัฐมนตรีใส่พานไปทูลเกล้าฯ ถวาย ลงพระปรมาภิไธย

แล ้วประธานสภาผู ้แทนราษฎรลงนามรับสนองพระบรม

ราชโองการ เรากเ็ริม่เข้าไปเกีย่วตอนนีด้้วยการเชญิตราไปประทับ 

พระราชลัญจกร เสร็จก็เอามาพิมพ์ลงราชกิจจานุเบกษา 

ต่อจากนั้นเป็นหน้าที่เรา สภาไม่เกี่ยวแล้ว สภาจะเกี่ยวอีกครั้ง

ตอนเอานายกรัฐมนตรีออก เราจะเกี่ยวว่าพอเกิดนายกรัฐมนตรี 

ต่อจากนั้นก็ต้องมีรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีก็ต้องเป็นคนหา

รัฐมนตรี เม่ือนายกรัฐมนตรีหารัฐมนตรีของท่านได้ ส่งชื่อมา 

ที่เรา สลค. จะตรวจสอบคุณสมบัติและดูว่ามีลักษณะต้องห้าม

หรือไม่ สมัยก่อนไม่เคร่งครัดแต่ตอนหลังต้องเคร่งครัดเพราะว่า

สังคมจับตามอง

  คณุสมบตัริฐัมนตรต้ีองตรวจสอบอย่างรอบคอบระมดัระวงั

  แรกๆ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตรวจคุณสมบัติอย่างไร 

วิธีตรวจที่ดีที่สุดคือไปถามเจ้าตัวแต่ก็ถามไม่ได้ เพราะเป็น 

ความลบั จงึใช้วธิทีำาแบบสอบถามส่งไปถงึให้ท่านกามาว่าใช่หรอื

ไม่ใช่ ทำาไป 30-40 ข้อ พอได้ความเสรจ็ เรากไ็ปเชก็อกีครัง้หนึง่ 

เช่น เรื่องหุ้นก็อาจจะไปถามสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ กระทรวง

พาณิชย์ บางเรื่องดูแล้วไม่ควรจะมีปัญหาก็เลยมองข้ามๆ ไป 

แต่กลับเกิดเป็นปัญหา ใครจะไปนึก ตัวอย่างเช่น รัฐมนตรีต้อง

มสีญัชาตไิทย รฐัมนตรท่ีานหนึง่ ตรวจหมดทกุเรือ่ง เรือ่งสญัชาติ

ไทยอย่าไปตรวจเลย ปรากฏว่าพอตัง้เป็นรฐัมนตรเีสรจ็เรยีบร้อย
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ก็มีใบปลิวมา ว่าเป็นคนสัญชาติไทยแต่แปลงสัญชาติเป็น 

อเมริกันแล้วตามหลกัการแปลงสญัชาต ิกฎหมายอเมรกิาเขาให้ 

สละสญัชาตเิดมิ ผมรีบเรียกทางสำานักอาลักษณ์และเครื่องราช

อสิรยิาภรณ์ (สอค.) มาเชก็ตอนนัน้ ต้องมีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากสัญชาติไทย ผมก็ถาม 

สอค. ว่าคุณทำาหนังสือขึ้นไปหรือยังว่าขอให้พ้น ทำาไปแล้ว 

โปรดเกล้าฯ หรือยัง โปรดเกล้าฯ แล้ว แล้วใบนั้นอยู่ไหนผมเก็บ

ใส่ลิ้นชักไว้ก่อน เพราะจะมีผลเมื่อลงราชกิจจานุเบกษา เราก็

อย่าเพิ่งลงราชกิจจานุเบกษา ผมจะไปขอให้รัฐมนตรีท่านนั้น 

ลาออก เพราะถ้าปล่อยให้ลงราชกิจจานุเบกษา แปลว่าขาด

สัญชาติไทย แปลว่าต้องละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบ 

และยังข้ออ่ืนอกี การศกึษาต้องจบปรญิญาตร ีสมยันายกรฐัมนตรี  

(พันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร) ก็มีปัญหา มีรัฐมนตรีจบจาก

มหาวิทยาลัยที่สำานักงาน ก.พ. ไม่รับรอง มหาวิทยาลัยยกเลิก

ไปแล้วบ้าง ประกาศนียบัตรนี้เหมือนจะเป็นปริญญาตรีแต่ไม่ใช่

ปรญิญาตร ีต้องลงเรยีนอกี 6 หน่วยกติจงึได้ปรญิญาตร ีใครมีหน้าท่ี

ตรวจสอบเรือ่งนีท่้านต้องละเอียดรอบคอบกแ็ล้วกนั ถ้าผดิพลาด

ขึ้นมามันจะเคราะห์ร้ายที่คนสองคน คือนายกรัฐมนตรีที่ให้ชื่อ 

คนนี้มากับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เป็นคนตรวจสอบ พอตั้ง

รฐัมนตรเีสรจ็โปรดเกล้าฯ เรยีบร้อย พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ท่านทรงละเอียดรอบคอบ สมัยก่อนเราส่งแต่ช่ือรัฐมนตรีไป 

หลังๆ สำานักราชเลขาธิการให้ส่งประวัติไปด้วย และท่านทรง

ละเอียดมาก ท่านอ่านประวัติ มีอยู่คราวหนึ่งพอเข้าเฝ้าฯ ท่าน

รับสั่งว่ามหาวิทยาลัยนี้ตั้งอยู่ที่ไหน ผมก็ไปถาม รัฐมนตรีก็บอก

อยู่ท่ีโน่นๆ กเ็อาข้อความนีน้ำาเรียนสำานกัราชเลขาธกิารขึน้กราบ

บังคมทูล รับสั่งว่า ไม่มีมหาวิทยาลัยนี้ ตรวจสอบไปตรวจสอบ

มาปรากฏว่ากรอกผิด เจ้าตัวกรอกชื่อมหาวิทยาลัยตัวเองผิด 

อย่างนี้ก็ต้องระมัดระวัง

คณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณ คือ เข้ารับหน้าที่ : แถลง

นโยบายแล้วจึงบริหารราชการแผ่นดิน

 เมื่อตั้งรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อย ต่อจากนั้นต้องไปถวายสัตย์

ปฏิญาณ ถ้าไม่ถวายสตัย์ปฏญิาณรัฐธรรมนญูห้ามไม่ให้ทำาหน้าที่ 

เมื่อถวายสัตย์ปฏิญาณเสร็จจึงทำาหน้าที่ได้และนับจากวัน 

ถวายสตัย์ปฏญิาณ ต้องแถลงนโยบายใน 15 วนั ข้อนีร้วมถงึการ

ยกร่าง การพมิพ์ การไปยนือ่านในสภา เพราะฉะนัน้ 15 วนัทรหด

มาก ถ้าไม่เตรยีมตวัไว้ก่อน ไม่มวีนัแถลงได้ทัน แค่ร่างก็หมดไป 

10 วันแล้ว พิมพ์อีกกว่าจะแจกจ่าย กว่าจะถึงวันที่แถลงในสภา 

ถ้าบอกว่ามีเหตุฉุกเฉินจำาเป็นอย่างยิ่งขอเลื่อนไป 3 วัน 4 วัน 

กจ็ะเป็นข้อกฎหมายใหม่ เถยีงกนัถงึศาลรฐัธรรมนญูว่าเกนิเวลา 

ถูกหรือผิด ฉะนั้น ควรทำาให้ถูก ยังไงก็ทำาให้ได้ภายใน 15 วัน 

ตรงนี้ก็เป็นหน้าที่เรา ต้องคอยสะกิดคนที่จะมาเป็นรัฐบาลว่า 

เขาให้เวลาท่าน 15 วัน ทั้งยกร่าง ทั้งพิมพ์ ทั้งแจก ทั้งอ่าน 

ท่านต้องรีบทำา ทางท่ีดีพอตั้งนายกรัฐมนตรี ก็ควรบอกนายก

รัฐมนตรีว่าตั้งทีมไปร่างนโยบาย เพราะถ้ารอให้มีรัฐมนตร ี

รอให้มีการถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วจึงค่อยมาประชุมกันร่าง 

นโยบายไม่มทีางทันเลย พอแถลงเสร็จก็บริหารราชแผ่นดินได้

ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้ว แต่ยังไม่ได้แถลงนโยบาย ยังบริหาร

ราชการแผ่นดินไม่ได้

 ปัญหาอยู่ตรงระหว่างการถวายสัตย์ปฏิญาณกับการแถลง

นโยบายซึ่งไม่เกิน 15 วัน มีปัญหาว่าเมื่อถวายสัตย์ปฏิญาณแล้ว 

กแ็ปลว่ารับหน้าที่แล้ว ทีแ่น่คือทำาหน้าทีไ่ด้ แต่ยังบรหิารราชการ

แผ่นดินไม่ได้ การทำาหน้าที่ได้คือสามารถทำาอะไรก็ได้ที่เป็นการ

สมาคมปกติ แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้อำานาจตามกฎหมาย 

อะไรที่เป็นเรื่องการใช้อำานาจตามกฎหมาย เช่น แต่งตั้งโยกย้าย

หรือแม้แต่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรืออนุมัติงบประมาณ 

พวกเหล่านีท้ำาไม่ได้จนกว่าจะแถลงนโยบายเสรจ็ เพราะมนัคอืการ

บริหารราชการแผ่นดิน สมัยนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่ง ตอนบ่าย

วนัจนัทร์จะแถลงนโยบาย รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ

ต้องไปประชุมระหว่างประเทศที่จากาตาร์ สุดท้ายท่านก็บินไป

เช้าวนัจนัทร์ พอถงึเวลานายกรฐัมนตรแีถลงนโยบายเสรจ็ ท้ังสภา

พดูว่านโยบายยงัไม่เสรจ็ แถลงยงัไม่จบ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

การต่างประเทศไปประชุมซึ่งเท่ากับเป็นการบริหารราชการ 

แผ่นดินได้อย่างไร ท่านนายกรัฐมนตรีตอบว่าให้ไปสังเกตการณ์ 

สุดท้ายต้องเรียกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกลับ 
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2. ก�รปฏบิตัติ�มนโยบ�ย
 ความหมายท่ีสองคือการปฏบัิตติามนโยบายท่ีกำาหนด เพราะ

เมื่อกำาหนดนโยบายไปแล้ว การจะไปทำางานตามนโนบายนั้น

คณะรัฐมนตรีจะต้องเป็นคนไปทำาหรือดูให้คนไปทำา เพราะ

นโยบายคือสิ่งที่อยากทำา ถึงเวลาจริงๆ ก็ต้องทำา เช่น มีนโยบาย

ว่าจะต้องปฏิรูปที่ดิน นโยบายว่าจะช่วยคนจน นโยบายว่า 

จะแก้ปัญหารถตดิ พอถงึเวลาปฏบัิตคุิณกต้็องมเีครือ่งมอืในการ

รองรับนโยบาย เครื่องท่ีจะรองรับนโยบาย คือ หนึ่ง ถ้าไม่มี

กฎหมายต้องมกีฎหมาย ถ้าไม่มงีบประมาณกต้็องหางบประมาณ

มา ถ้าไม่มีคนก็ต้องตั้งอัตรากำาลังขึ้นมา ถ้าไม่มีอำานาจหน้าที่

ต้องหาทางสร้างอำานาจหน้าท่ีขึ้นโดยวิธีใดวิธีหนึ่งจึงจะทำาได้ 

เหล่านี้เป็นกลไกที่จะมารองรับการปฏิบัติตามนโยบาย

3. ก�รบงัคับก�รให้เป็นไปต�มกฎหม�ย
 ความหมายประการทีส่าม กค็อืการบงัคบัการให้เป็นไปตาม

กฎหมายทีภ่าษาองักฤษเรยีกว่า Law Enforcement คำาว่า Force 

แปลว่า พละกำาลัง en- เติมไปหน้าคำาไหน แปลว่า “ทำาให้” 

enforce จึงแปลว่าทำาให้สิ่งนั้นมีกำาลัง เพราะฉะนั้น large 

แปลว่าใหญ่ enlarge ทำาให้มันใหญ่ ก็แปลว่าขยาย พอ en- ไป

เจอกับคำาว่า enforce ทำาให้มีกำาลังคือกระปรี้กระเปร่า กระชุ่ม 

กระช่วยขึน้มา คำาว่า ment เตมิท้ายแปลว่าการ คอืทำาให้มนัเป็น

คำานาม รวมแล้ว Enforcement แปลว่าการทำาให้มีพละกำาลัง 

การชุบชีวิต การทำาให้กระปรี้กระเปร่า การทำาให้กฎหมาย

กระปรี้กระเปร่า มีพละกำาลัง กฎหมายนั้นอย่าลืมว่ามันคือ

กระดาษ กฎหมายบอกว่าใครทำาอะไรผิด ถึงเวลาใครทำาเข้าจริง 

ไม่มีคนเดินมาสารภาพว่าผมผิดแล้ว ช่วยจัดการเถอะ มีแต่วิ่ง

ไปไล่จับ เพราะฉะนั้น มันต้อง Enforce กฎหมาย หน้าที่ในการ

บริหารราชการแผ่นดินคือการ Enforce กฎหมาย ด้วยเหตุนี้

รัฐบาลจึงต้องมีตำารวจอยู่ในมือ มีทหารอยู่ในมือ มีอัยการอยู่ใน

มือ มีดีเอสไอ (Department of Special Investigation-

กรมสอบสวนคดีพิเศษ) อยู่ในมือ มีเจ้าหน้าที่ที่จะ Enforce 

กฎหมาย เราถึงเรียกพวกตำารวจ พวกอัยการว่า Law Enforce-

Ment Officer เจ้าหน้าที่ผู้บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

บัดนี้ข้อยกเว้นมีแล้ว เป็นวรรคสองของมาตรา 176 ว่า ในกรณี

ที่มีเหตุฉุกเฉินจำาเป็นเร่งด่วนไม่อาจจะสามารถละทิ้งละเลยได้ 

ก็ให้ปฏิบัติราชการไปก่อนเท่าที่จำาเป็นได้ แม้จะยังไม่ได้แถลง

นโยบาย แต่ข้อยกเว้นต้องตีความโดยเคร่งครัด ไม่ใช่เอาไปใช้

กับทุกเรื่อง เพราะหัวใจอยู่ที่ต้องการให้ไปแถลงนโยบายก่อน 

นี่เป็นนโยบายที่อยู่ในหิ้งชั้นที่ 4

 • มติคณะรัฐมนตรี

 ช้ันท่ี 3 ก็คือ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่มีทุกวันอังคาร 

คณะรฐัมนตรปีระชมุทหีนึง่กมี็นโยบายออกมาหลายเร่ือง นโยบาย

เหล่านั้นรัฐบาลสามารถกำาหนด แต่คนละระดับกับนโยบายที่

แถลงต่อสภา เช่น นโยบายคณะรัฐมนตรีบอกว่า ห้ามข้าราชการ

เดินทางไปดูงาน สัมมนาต่างประเทศ นโยบายหกมาตรการ 

6 เดือนช่วยเหลือคนจน หรือนโยบายเกี่ยวกับเร่ืองการจ่าย 

งบประมาณเพื่อช่วยเหลือปัญหาอุทกภัย นโยบายเกี่ยวกับเรื่อง

เศรษฐกิจ นโยบายเกี่ยวกับเร่ืองผ่อนผันแรงงานต่างด้าวเข้ามา

ทำางาน เหล่านี้ก็เป็นนโยบายที่มีทุกวันอังคาร ก็เป็นระดับที่ 3

 

• นโยบายระดับกระทรวงของรัฐมนตรี

 ระดับที่ 4 ก็คือนโยบายระดับกระทรวง คำาว่านโยบายแต่ละ

กระทรวงคือรัฐมนตรีกำาหนดในเรื่องของนโยบายกระทรวงของ

ตัวได้

 • นโยบายระดับกรม

 ระดับสุดท้ายก็คือนโยบายระดับกรม อธิบดีกรมที่ดินออก

นโยบายของกรมทีด่นิได้ ว่าใครจะมาโอนโฉนดต้องมีอะไรมา หรอื

ไม่ต้องเอาอะไรมา สิ่งเหล่านี้ก็เป็นนโยบาย รวมแล้วก็มี 5 ระดับ

 ระดับที่ 5 ยกไว้ ส่วนระดับที่ 4 ระดับที่ 3 ระดับที่ 2 รวมถึง

ระดับที่ 1 จะเป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลเป็นคนกำาหนด 

นีค่อืความหมายของการบริหารราชการแผ่นดนิ ความหมายทีห่นึง่

เท่านั้น
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เวลามันจะหมด เงินงบประมาณแผ่นดินที่มีจะหมด แรงท่านก็

จะหมด กำาลังใจท่านก็จะหมด หมดไปกับปัญหาเฉพาะหน้า 

เพราะฉะนั้นอะไรที่ทำาได้ตามนโยบายรีบทำาไปก่อน ผมยก

ตัวอย่างเช่น ท่านนายกรัฐมนตรี (นายอานันท์ ปันยารชุน) 

เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรก ท่านมีเวลา 1 ปี ด้วยความ

ตัง้ใจทีจ่ะมาทำาอะไรต่อมอิะไรด ีๆ  หลายอย่าง 6 เดอืนแรกหมด

ไปกับปัญหาการตั้งประธานศาลฎีกา ท่านพ้นตำาแหน่งไปก็ยัง

ฟ้องท่านเป็นคดีในศาลต่ออีก 5 ปี หกเดือนแรกหมดไปกับเรื่อง

นี้ หกเดือนหลังหมดไปกับโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมาย

 รัฐบาลนายกรัฐมนตรี (พันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร) 1  

ซึง่ดเูหมอืนทำาอะไรกท็ำาได้ ปี 2547 ปลายปี รฐับาลจวนจะครบ 4 ปี 

รฐับาลให้สำานกังบประมาณสำารวจว่ามงีบเหลอืไหมสำาหรบัรฐับาล

หน้าหลังเลือกตั้งเท่าไหร่ เหลือมากเลย ไม่มีใครคาดคิดได้ว่า

หลังจากนั้น 20 วัน เกิดสึนามิขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2547 

งบท้ังหมดท่ีสำารองไว้ใช้ไปกับการแก้ปัญหาสึนามิ เพราะว่ามัน

มหาศาลในการช่วยเหลือเยียวยาบำาบัดความเสียหายแก่ผู้ได้รับ

ภัยธรรมชาติ 

 แม้แต่รัฐบาลนี้ ถ้าไม่เกิดปัญหาเรื่องการชุมนุมการต่อต้าน 

รฐับาลจะมเีวลาไปทำาเรือ่งนโยบายได้อกีเยอะ แต่พอเกดิเรือ่งน้ีขึน้

จะเอาแรงท่ีไหนไปทำานโยบาย กต้็องกลบัมาตัง้ศูนย์อำานวยการ

แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) แก้ปัญหาเรื่องนี้ พอเรื่องน้ี 

สงบลง เกดิเรือ่งนำา้ท่วม หลงัจากนำา้ลดต้องใช้งบฟ้ืนฟถึูง 2 หมืน่

ล้านบาท มันก็ต้องใช้ มันก็ต้องทำา และนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็น

ปัญหาเฉพาะหน้าของรัฐบาล แต่มันก็คือการบริหารราชการ

แผ่นดิน ไม่ทำาก็ไม่ได้ นี่คือกรอบของการบริหารราชการแผ่นดิน 

ถ้ารัฐบาลบกพร่องในข้อใดข้อหนึ่ง 4 ข้อนี้ ก็ถือว่าเป็นรัฐบาลที่

หย่อนประสิทธิภาพ ฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ เพราะ

รัฐธรรมนูญ มาตรา 178 กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีจะต้องบริหาร

ราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ เป็นไปตามกฎหมาย

และเป็นไปตามนโยบายท่ีแถลงต่อรัฐสภา เริ่มต้นคำาว่าคณะ

รัฐมนตรีต้องบริหารราชการแผ่นดิน กินทั้งหมด 4 ข้อไปแล้ว 

หนึ่งกำาหนดนโยบาย สองทำาตามนโยบาย สามบังคับการให้เป็น

ไปตามกฎหมาย สีแ่ก้ปัญหาเฉพาะหน้า แล้วถ้าหากว่าการหย่อน

ทำาอย่างไรจะให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ การไล่จับคือการ enforce 

กฎหมาย กฎหมายบอกห้ามชุมนุมในเวลาที่มีประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉิน คนก็ไปชุมนุมก็ต้องเอาเจ้าหน้าที่ไปไล่จับ 

การจับก็คือการ Enforce กฎหมาย เมื่อมันเป็นความหมายหนึ่ง

ของคำาว่า การบริหารราชการแผ่นดิน แล้วรัฐบาลบกพร่องไม่ได้ 

Enforce กฎหมาย ปล่อยให้มีการล่วงละเมิดกฎหมาย รัฐบาล

บกพร่อง แล้วต้องรู้ว่าถ้าบกพร่องข้อใดข้อหนึ่งในหลายข้อของ

การบรหิารราชการแผ่นดนิจะนำามาสูก่ารเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ได้ทั้งสิ้น ถือว่าทำาผิดหน้าที่ บางครั้งเลยไปเป็นความผิดอาญา

หรือเป็นคำาขอถอดถอนก็ได้ เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ มันเป็น

อำานาจ คุณไม่ใช้อำานาจแปลว่าคุณไม่ทำาหน้าที่

4. ก�รแก้ไขปัญห�เฉพ�ะหน้�ของประเทศ
 ความหมายสุดท้ายของคำาว่าบริหารราชการแผ่นดินก็คือ 

คำาว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของประเทศ ปัญหาใดท่ีรูล่้วงหน้า 

รฐับาลเขากเ็อาไปใส่ในนโยบายทีแ่ถลงต่อสภาแล้ว เช่น จะปฏริปู

ที่ดิน จะแก้ปัญหาความยากจน จะแก้ปัญหารถติด แสดงว่า

ปัญหาพวกนี้ซำ้าซากจึงไปกำาหนดเป็นนโยบายแถลงต่อสภาได้ 

แต่ปัญหาบางเรื่องไม่ได้มีมาโดยรู้ตัว แต่มาโดยปัจจุบันทันด่วน 

ไม่รู้ว่าจะมาวันไหน ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่ และไม่รู้ว่าจะมามาก

น้อยขนาดไหน เราเรยีกปัญหาเหล่านีว่้าปัญหาเฉพาะหน้าท้ังสิน้ 

เมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้า รัฐบาลต้องแก้ เพราะว่าถ้ารัฐบาล 

ไม่แก้ ใครจะแก้ แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ คนมาเป็นรัฐบาลมัก

คิดว่า ใครที่มาเป็นรัฐบาลจะได้ผลักดันนโยบายและไปช่วย

ประชาชน นโยบายก็อยู่ตรงที่คุณแถลงต่อรัฐสภา เอาเข้าจริงจะ

มีโอกาสได้ทำาตามนโยบายที่ตนแถลงต่อสภา และทำาตาม 

นโยบายที่คณะรัฐมนตรีมีมติทุกวันอังคารได้ไม่ถึงร้อยละ 50 

เพราะกว่าครึง่หนึง่จะต้องเสยีเวลา เสยีงบประมาณ เสยีกำาลงักาย 

กำาลังใจ หมดไปกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ตนคาดไม่ถึง 

ไม่ทำาก็ไม่ได้ รัฐบาลไม่ทำา ใครจะทำา รัฐบาลไม่แก้ ใครจะแก้ 

สมัยที่ผมเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผมมักจะกราบเรียน

นายกรัฐมนตรีแทบทุกครั้งว่า แม้ท่านจะตั้งใจดีอย่างไรในการ

ทำางาน มีนโยบายอะไรที่ดี สุดท้ายท่านก็ไม่ได้ทำาตามนั้นหรอก 
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ประสิทธิภาพนั้นมันร้ายแรงก็นำาไปสู่การถอดถอน เพราะฉะนั้น

นี้คือบทบาทและอำานาจของคนที่เขาเป็นนายเรา

คณะรฐัมนตร ีคอื ผู้บรหิ�รร�ชก�รแผ่นดนิ
ข้�ร�ชก�รและเจ้�หน้�ที่ของรัฐ คือ ผู้ปฏิบัต ิ

 ร�ชก�รแผ่นดิน
 ในช่วงต้นได้อธิบายถึงความหมายของคำาว่าการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นภารกิจ เป็นอำานาจหน้าที่ของคณะ

รัฐมนตรี ในฐานะที่เป็น Policy Maker หรือผู้กำาหนดนโยบาย 

ส่วนมือเท้าแขนขาทีร่องลงมา ได้แก่บรรดาเจา้หน้าทีข่องรัฐและ

ข้าราชการทั้งหลายซึ่งมีตั้งสองล้านกว่าคน หมายถึงคนที่อยู่ 

ในกระทรวงทั้ง 20 กระทรวง คนซึ่งอยู่ใน 148 กรม คนซึ่งอยู่ 

ในรัฐวิสาหกิจท้ัง 70 กว่าแห่ง คนซึ่งอยู่ในองค์การมหาชนอีก 

20 กว่าแห่ง คนเหล่านีเ้ราไม่เรียกว่าเป็นผูบ้ริหารราชการแผ่นดิน 

เราใช้คำาว่าเป็นผู้ปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติราชการแผ่นดิน 

เพราะฉะนัน้แยกให้ชดัว่ามี 2 ระดบั ระดบัแรกกค็อืระดบันโยบาย 

ก็ใช้คำาว่าบริหารราชการแผ่นดิน ระดับสองคือระดับปฏิบัติการ

ซึ่งเรียกว่าการปฏิบัติราชการ เวลาที่รัฐธรรมนูญบอกว่ารัฐสภา 

มีอำานาจควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน หมายถึงสภาคุม

เฉพาะคณะรัฐมนตรี 36 คนเท่านั้น จะคุมลงมาจนถึงข้าราชการ

ไม่ว่าระดับ 11 หรือระดับใดๆ ก็ตามไม่ได้ ฉะนั้นถ้าสมมติว่า

ข้าราชการระดับ 3 หรือ 4 เดิมสักคนทำาผิด หรือร้อยตำารวจเอก 

หรือพันตำารวจตรีคนหนึ่งเรียกค่าส่วย รับเงินส่วย สภาจะเรียก

ข้าราชการหรือนายตำารวจคนนั้นมาซักฟอกหรือเปิดอภิปราย 

ไม่ไว้วางใจหรืออะไรก็ตาม หรือควบคุมการทำางานก็ตาม ไม่ได้ 

เพราะเขาจำากัดอำานาจคุณไว้ที่การควบคุมการบริหารราชการ

แผ่นดิน ไม่ใช่ควบคุมการปฏบัิตริาชการแผ่นดิน สิง่ท่ีคุณจะทำาได้

คือดึงเอาตัวคนท่ีเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินมาเป็นจำาเลยของ

คณุ แล้วคณุกเ็ล่นงานคนนัน้ แล้วคนนัน้จะไปเล่นงานลกูน้องต่อ 

เพราะฉะนั้นเมื่อตำารวจรับส่วย คุณจะเรียก ผบ.ตร. มาซักฟอก

ก็ไม่ได้ คุณก็ต้องเล่นงานนายกรัฐมนตรีในฐานะกำากับตำารวจ 

และอาจจะเปิดอภปิรายไม่ไว้วางใจนายกรฐัมนตรกีไ็ด้ แล้วนายก

รัฐมนตรีก็ค่อยไปเล่นงาน ผบ.ตร. ผบ.ตร. ค่อยไปเล่นงาน 

ร้อยตำารวจเอกคนนั้น

นโยบ�ยทีแ่ถลงต่อรัฐสภ� คือ Master Plan 
แผนก�รบรหิ�รร�ชก�รแผ่นดนิ คอื Action Plan

 นโยบายทั้งหมด กี่ระดับก็ตามที่วางบนหิ้ง 5 ชั้นที่กล่าวไว้ 

สมยัก่อนเมือ่อยูบ่นหิง้กไ็ว้บนหิง้นัน่แหละ ระยะหลงันีเ้องจงึรูส้กึ

ว่า นโยบายที่รัฐบาลไปแถลงต่อรัฐสภา ไม่มีใครบังคับให้แถลง

ว่าอย่างไร บังคับแต่เพียงว่าให้แถลง และแถลงภายใน 15 วัน 

แต่ไม่เคยบอกว่าให้แถลงยังไง คุณไปแถลงเองเป็นคุ้งเป็นแคว 

สมยัก่อนเมือ่แถลงเสรจ็กว็างไว้บนหิง้แล้วกจ็บ ถงึเวลาจะบรหิาร

จะทำางานอะไร คณะรัฐมนตรีไม่หยิบมาดูด้วยซำ้าไป ถามว่า

แล้วไปแถลงทำาไม ก็เขาให้แถลง ถ้าไม่แถลงก็ทำางานไม่ได ้

แถลงแล้วก็แล้วไป ตรงนี้เองจึงเป็นท่ีมาซึ่งบรรดาคนท่ีเป็น 

นักรัฐประศาสนศาสตร์มาคิดว่า มันต้องทำาให้เป็นรูปธรรม 

เขาเลยเรียกนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาว่าเป็น Master Plan 

หลังจากนั้นมันต้องมี Action Plan มารองรับ Action Plan คือ

การนำานโยบายมาตีความว่าคำานี้ เรื่องนี้ ท่ีว่าจะทำาอย่างนี ้

ใครเป็นคนทำาทำาเมื่อไหร่ ใช้เงินเท่าไหร่ แล้วกี่เดือนกี่ปีเสร็จ 

เราเรียกว่า Action Plan ในภาษารัฐประศาสนศาสตร์ ภาษา

รัฐธรรมนูญเขาเรียกว่าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งผม 

เคยท้วงว่าไม่ถูก เพราะว่าเมื่อเราเอาคำาว่าการบริหารราชการ

แผ่นดินไปใช้กับคณะรัฐมนตรีแล้ว พอมาถึง Action Plan ควร

จะเรยีกว่าแผนปฏบิตัริาชการแผ่นดนิ คณุยงัย้อนกลบัไปเรยีกว่า

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน มันเลยเหมือนกับนโยบายใน 
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การบริหารราชการแผ่นดินเข้าไปใหญ่ นี่คือความสับสนของ

ถ้อยคำาอีกชนิดหนึ่ง 

วันนี้รัฐธรรมนูญกำาหนดว่าเมื่อแถลงนโยบายเสร็จ จะต้องมี

การแจกจ่ายนโยบายไปให้กระทรวง ทบวง กรมทั้งหลายดูแล้ว

ตีความว่านโยบายข้อใด บรรทัดใด หน้าใด เกี่ยวกับตัว 

ตัวอยากทำา บางทีรัฐบาลไปแถลงโดยไม่ได้นึกเลยว่ากระทรวง

เกษตรฯ จะต้องทำา แต่ถ้ากระทรวงเกษตรฯ อยากทำา กระทรวง 

ใดอยากทำา ก็ให้ทำาเป็น Action Plan ขึ้นมา ทุกกรมทำาแล้วส่ง

มาท่ีกระทรวง ทุกกระทรวงทำาแล้วส่งเข้าคณะรัฐมนตรี แล้วก็

พิมพ์ออกมาเป็นเล่ม ส.ส. ก็จะมีไว้เป็นคู ่มือจับผิดรัฐบาล 

โดยเฉพาะฝ่ายค้าน พองบประมาณเข้าสภา ส.ส. กจ็ะเปิดคมัภร์ี

เล่มนี้ว่า คุณแถลงนโยบายว่าอย่างนี้ Action Plan คุณก็บอกว่า

อย่างนี้ แต่งบประมาณคุณขอสำาหรับทำาเรื่องน้ีเพียง 2 ล้าน 

ซึง่เลก็น้อย แสดงว่าคณุไม่ได้เอาจรงิเอาจงั รฐับาลกจ็ะโดนถล่ม 

เพราะฉะนัน้วนันีจ้ะแปลกกว่าเมือ่ก่อนตรงทีท่กุกระทรวงจะต้อง

ทำาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แล้วในแผนนั้นก็จะต้องบอก

ด้วยว่าใน 1 ปีจากนี้ไป 2 ปีจากนี้ไป คิดจะเสนอกฎหมายอะไร

เข้าสภาบ้างต้องบอกไปให้หมด ที่เราเรียกว่าแผนนิติบัญญัติ 

สมัยก่อนไม่มี สมัยนี้มี แต่มีแล้วทำาตามหรือไม่น้ันเป็นอีกเรื่อง

หนึ่ง แต่ถ้าทำาต่อเนื่องดีแน่ มันจะว้าเหว่อยู่บ้างก็ตอนที่สมัย 

คณุสมคัร สนุทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะแถลงนโยบายเสรจ็

ก็แจกนโยบายให้ทุกกระทรวงอ่าน ตอนนั้นสำานักงบประมาณ 

ย่ิงขู ่ว่าอะไรที่ไม่อยู ่ใน Action Plan คุณอย่ามาขอเงินนะ 

เพราะคุณเองก็ไม่ได้บอกแต่แรกว่าคุณจะทำา คุณก็จะไม่มีสิทธิ

ได้เงิน ดังนั้น เม่ือทุกกรมคิดว่าตัวอยากได้เงิน เกี่ยวไม่เกี่ยว 

ก็จะใส่เข้าไป ขนาดนโยบายรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

กระทรวงเกษตรฯ ควรจะต้องแข็งขันทำาเรื่องนี้เป็น Action Plan 

กระทรวงสาธารณสุขก็ทำาด้วย โดยอ้างว่าเมื่อแล้งมากๆ ต้องให้

กรมสุขภาพจิตเข้าไปให้คำาปรึกษา สมัยคุณสมัครฯ พอแถลง

เสรจ็ก็แจกนโยบาย กรมกท็ำา Action Plan ส่งกระทรวง ยงัไม่ทนั

ไปถึงคณะรัฐมนตรี คุณสมัครฯ เจอคดีชิมไปบ่นไปเลยออก  

คุณสมชาย วงศ์สวัสดิ์ มาเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ได้แถลงว่า 

นโยบายของท่านเหมือนนโยบายคุณสมัครฯ แต่แถลงใหม่อีก  

40 หน้า ก็เลยต้องแจกนโยบายให้กระทรวงทำาใหม่ ก็ต้องร่าง

ใหม่เป็น Action Plan ร่างเสร็จก็นำามารวม พอจะมาถึง 

คุณสมชายฯ ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้คุณสมชายฯ พ้นจาก

ตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี ทำาให้ฟาวล์ไปรอบท่ีสอง เพราะฉะนั้น

เมื่อคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มาเป็นนายกรัฐมนตรี กรมต่างๆ  

จงึเกบ็เงยีบ เพราะคดิว่าเดีย๋วกไ็ปแล้ว พออยูม่า 4 เดอืน 5 เดอืน 

ทำาท่าจะอยู่นาน รัฐบาลก็เร่งให้กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ 

ดำาเนินการ วันนี้จึงมีปรากฏออกมา 

 การแถลงนโยบายบางทีเป็นเรื่องน่าเบื่อเหมือนกัน เพราะว่า

เมื่อนายกรัฐมนตรีแถลงเสร็จ สภาก็ยังมีการซักฟอกต่อไปอีก 

2 วนั 3 วนั มคีำาถามว่า คำาว่าการบรหิารราชการแผ่นดนิจะทำาได้

ต่อเมื่อแถลงนโยบายเสร็จสิ้น การแถลงนโยบายจะเสร็จส้ิน 

เมือ่ใด เมือ่นายกรฐัมนตรกีล่าวว่า “จงึหวงัว่าจะได้รบัความร่วมมอื

จากสมาชิกรัฐสภาทั้งหลายโดยทั่วกัน” หรือเมื่อจนกว่าสมาชิก

สภาอภิปรายจบและประธานรัฐสภาปิดประชุม หากถามในแง่

ของสมาชิกสภาก็จะดึงไปจนถึงสมาชิกอภิปรายคนสุดท้ายและ

ประธานปิดประชมุ เพราะยงัไม่อยากให้รฐับาลบรหิารในเวลานัน้ 

ในแง่รฐับาลกอ็ยากบรหิารเรว็ เมือ่นายกรฐัมนตรแีถลงเสรจ็กจ็ะ

ลงมือบริหาร จึงเป็นข้อกฎหมายท่ียังมีคนเถียงว่าคำาว่า “เสร็จ

สิ้น” หมายถึงตอนไหน ในแง่กฎหมายรัฐธรรมนูญใช้คำาว่า จะ

บรหิารราชการแผ่นดนิได้ต่อเมือ่ได้แถลงนโยบายเสรจ็ส้ิน ดงัน้ัน 

พอนายกรัฐมนตรีแถลงจบก็น่าจะแปลว่าเสร็จสิ้นแล้ว มีคำาถาม

อีกว่าการแถลงไม่ได้หมายความว่าต้องยืนอ่าน ดังนั้นการพิมพ์

เป็นเล่มแล้วแจก พอสมาชิกสภาได้รับก็ถือว่าแถลงจบได้หรือไม่ 

คำาว่าแถลงในพจนานกุรมกไ็ม่ได้แปลว่าพดู ดังนัน้แถลงเป็นเล่ม

ก็คงจะได้ ต่อไปอาจจะต้องแก้รัฐธรรมนูญให้ชัดว่า คำาว่าแถลง

แปลว่าอะไร แถลงจบแปลว่าอะไร เพราะสำาคัญกับความเป็น

ความตายของรัฐบาลเหมือนกัน 

 ผมเคยอภปิรายในสภาครัง้หนึง่ในสมยัรฐับาล พลเอกสรุยทุธ์ 

จลุานนท์ ว่ารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวไม่กำาหนดให้มีการแถลง

นโยบายต่อรฐัสภา แต่ทำาไมจงึมาแถลงนโยบายต่อรฐัสภา รฐับาล
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ก็ตอบว่าเป็นประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ

ประชาธิปไตยจึงต้องมาแถลงก่อนที่จะทำางาน ผมถามว่า แล้ว

ก่อนหน้าที่จะมาแถลงมีมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งปลัดกระทรวง

ต่างๆ ไปได้อย่างไร เพราะการตัง้ปลดักระทรวงนัน้คอืการบรหิาร

ราชการแผ่นดิน ถ้าท่านไม่มาแถลงเลยก็จะเข้าใจว่าเป็นเพราะ

รฐัธรรมนญูไม่ได้กำาหนดให้ท่านแถลง แต่เมือ่ท่านมาแถลงเพราะ

ท่านตระหนักในความจำาเป็นของการแถลง ท่านก็ต้องตระหนัก

ต่อไปว่า ตราบใดที่ไม่แถลงจะบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้ 

การโยกย้ายข้าราชการนัน้เป็นการบริหารราชการแผ่นดนิ วธิกีาร

ที่ดีผมไม่ได้เสนอให้ท่านไปยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิม ผมขอ

เสนอว่า ในการประชมุคณะรฐัมนตรคีรัง้ถดัไปหลงัจากการแถลง

วันนี ้ท่านช่วยมมีตใิห้สตัยาบนัมตคิณะรฐัมนตรคีรัง้ทีผ่่านมาซำา้

อีกครั้งหนึ่ง แต่ก็ไม่มีการให้สัตยาบัน เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ตรรกะ

ของเรื่องนี้อยู่ตรงไหน ตรรกะของผมอยู่ที่ว่า ถ้าไม่แถลงก็อย่า

แถลง ถ้าแถลงแปลว่าเคารพหลกัการ เคารพเหตกุต้็องเคารพผล

ด้วย สมัยที่ท่านอานันท์  ปันยารชุน เข้ามาดำารงตำาแหน่งนายก

รัฐมนตรีครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเข้ามายุบสภา แต่ก็ต้องรอ

ให้มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้นก่อนแล้วจึงสามารถ 

ยบุสภาได้ เนือ่งจากรฐัธรรมนญูได้กำาหนดให้มกีารแถลงนโยบาย

ต่อรัฐสภาก่อนจึงจะสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้ การออก

กฎหมายยุบสภาเป็นการบริหารราชการแผ่นดินอย่างหนึ่ง

บทบ�ทหน้�ทีข่อง สลค.:

ฝ่�ยเสน�ธิก�รด้�นก�รประชุม และรักษ�ระเบียบ

แบบแผนประเพณขีองรฐับ�ล

 สำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี(สลค.) ไม่ใช่หน่วยงานเหมอืน

กับกระทรวง ทบวง กรม เรียกว่าเป็นหน่วยงานกลาง ซึ่งเป็น

หน่วยงานท่ีไม่ให้บรกิารประชาชนหรอืถ้าจะมีกน้็อย ซึง่ไม่ใช่งาน

หลัก งานหลักคือให้บริการส่วนราชการและคณะรัฐมนตรี เช่น 

สำานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำานักงาน ก.พ. สำานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา และสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

บางครั้งเรียกว่าฝ่ายเสนาธิการของรัฐบาล ฝ่ายเสนาธิการด้าน

การประชุมและรักษาระเบียบแบบแผนประเพณีของรัฐบาลคือ 

สลค. ถ้าฝ่ายเสนาธิการด้านกฎหมายคือ สำานักงานคณะ

กรรมการกฤษฎีกา ถ้าฝ่ายเสนาธิการด้านความมั่นคงคือ 

สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ฝ่ายเสนาธิการด้านอัตรา

กำาลังและบุคลากรคือ สำานักงาน ก.พ. ฝ่ายเสนาธิการด้านงบ

ประมาณคอื สำานกังบประมาณ ถ้าฝ่ายเสนาธกิารด้านเศรษฐกจิ

คือ สภาพัฒน์ฯ

บนัทกึวเิคร�ะห์เรือ่งเสนอคณะรฐัมนตร:ี 

สิง่ทีข่�ดไม่ได้ คอื คว�มเหน็ สลค.

 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ฝ่ายเสนาธิการต้องเข้าไปนั่ง 

ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย เผื่อคณะรัฐมนตรีจะถาม หรือมี

วาระจร หรอืแม้ไม่ถาม ฝ่ายเสนาธกิารกส็ามารถยกมือเสนอแนะ

ได้ แต่ก็ต้องดูกาลเทศะเป็นสำาคัญด้วย ในฐานะเป็นฝ่าย

เลขานุการหรือฝ่ายเสนาธิการมีหน้าที่ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการ

ประชมุจะต้องมกีารวเิคราะห์เรือ่ง การวเิคราะห์ในยคุแรกๆ ส่วน

ใหญ่เป็นการย่อความจากหนังสือที่หน่วยงานส่งมาเท่านั้น 

ระยะหลังท่ีมีเทคโนโลยีเข้ามาและในยุคท่ีวิชาการเฟื่องฟูทำาให้

เจ้าหน้าท่ีมีความรูม้ากขึน้ ทำาให้มีการวเิคราะห์เป็นระบบมากขึน้ 

เช่น ถ้าเรื่องนี้อิงกฎหมายมาตราใด เกี่ยวกับอะไร เราก็จะมีการ

โยงไปให้สำานักนิติธรรมช่วยในประเด็นกฎหมาย ประเด็น 

เกี่ยวกับเศรษฐกิจก็ให้หน่วยงานที่ดูแลในเรื่องนี้ ประเด็นใด 
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เกี่ยวกับเรื่องอื่นก็ถามความเห็นหน่วยงานอื่น เรื่องไหนยากก็ให้

ถามความเห็นไป ดีกว่าเราทำาเอง แต่ปัญหาอยู่ที่ถามไปแล้ว

หน่วยงานไม่ตอบให้ตรงเวลา ซ่ึงปัจจุบันก็มีพระราชกฤษฎีกา

เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีก็มีการกำาหนดวันและ

เง่ือนไขการตอบความเหน็กลบัแล้ว สิง่ทีข่าดไม่ได้ และนบัวนัจะ

จำาเป็นขึ้นทุกทีคือ สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีความเห็น

อย่างไร แบบฟอร์มของหนังสือวิเคราะห์จึงมีว่าเรื่องเดิมเป็นมา

อย่างไร เขาขออะไรมา หน่วยงานต่างๆ เหน็ว่าอย่างไร มปัีญหา

อย่างไร แล้วอย่าลืมว่า อะไรที่มีข้อพิพาทบาดหมางหลาย

ประเด็น ควรทำาหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 

ขออนุมัติจัดประชุมภายในเพื่อทำาให้ประเด็นเหลือน้อยที่สุด 

หรืออาจจัดเองก็ได้ในบางเรื่อง และควรจดบันทึกการประชุม 

ร่วมกนัในวนัดงักล่าวไว้ด้วยว่าใครมาประชมุ มคีวามเห็นอย่างไร 

หรือทำาเป็นหนังสือยืนยันไปยังหน่วยงานที่ประชุมร่วมกันก็

สามารถทำาได้

 ประเดน็ทีล่มืไม่ได้คอื ย่อหน้าสดุท้ายจะต้องมคีวามเหน็ของ

ท่าน ท่านในที่นี้คือ สลค. ตรงนี้จะมีความหมายที่สุด ความเห็น

ของเราจะแยบคายที่สุดเนื่องจากเราได้เห็นความเห็นของ 

หน่วยงานอ่ืนมาหมดแล้ว ซึง่ร้อยละ 80 รฐัมนตรจีะอ่านเพยีงย่อหน้า

แรกว่ากระทรวงขออะไร และย่อหน้าสุดท้ายว่า สลค. เสนอว่า

อย่างไร ยิ่งรู้อย่างนี้แล้ว สลค. ยิ่งต้องระวัง หากไม่แน่ใจอาจ

เสนอเป็นทางเลือก ทำาให้เป็นประเด็นน้อยที่สุด เพื่อจะได้ง่าย 

ต่อการเขียนมติคณะรัฐมนตรี ผมเห็นบันทึกบางฉบับที่ทำาเข้าที่

ประชุมคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติออกมาก็ยังไม่รู้ว่าจะ

เขียนมติคณะรัฐมนตรีว่าอย่างไร เพราะว่าเราไปตั้งเรื่องยาก 

ควรทำาให้เรื่องง่ายและประเด็นไม่ซับซ้อน

ก�รประชมุคณะรฐัมนตรต้ีองมีก�รปรบัปรงุ
• ให้รัฐมนตรีลงนามเองว่าใครมาหรือไม่มาประชุม

 เจ้าหน้าที่ สลค. ไม่มีโอกาสได้เข้าประชุมกันทุกคน บางที

ไม่รูว่้าการประชมุคณะรฐัมนตรนีัน้ทำากนัอย่างไร ประการท่ีหนึง่ 

กรุณาทราบว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่มีการโหวต มีการ

ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งหนึ่งในสมัยรัฐบาล พลเอกชาติชาย  

ชุณหะวัณ ทำาท่าเหมือนจะโหวตแต่สุดท้ายก็ไม่ใช้การโหวต 

ในการประชมุคณะรฐัมนตรไีม่มเีสยีงข้างมาก ไม่มเีสยีงข้างน้อย 

แต่ต่อไปถ้ามีโอกาสต้องปรับปรุงการประชุมคณะรัฐมนตรี  

วันนี้ธรรมาภิบาลเรียกร้องให้เราต้องทำารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

คณะรัฐมนตรีให้ชัดเจน ผู้ลาการประชุม ผู้ขาดการประชุม 

ต้องชัดเจน ให้เหมือนกับการประชุมทั่วไป และให้รัฐมนตร ี

ลงนามเองว่าใครมาหรอืไม่มา เพราะทุกวนันีม้เีจ้าหน้าทีท่ำาหน้าที่

นี้อยู ่ ตัวอย่างเช่น ในการประชุมคณะรัฐมนตรีคราวหน่ึง 

เขียนว่ารัฐมนตรีท่านหนึ่งไม่มาประชุม แต่ในเนื้อมติคณะ

รัฐมนตรีกลับมีข้อความว่ารัฐมนตรีท่านนั้นได้ค้านว่าอย่างน้ัน

อย่างนั้น รัฐมนตรีท่านนั้นก็มาถามผมว่าท่านค้านมาทางไหน

• รัฐมนตรีต้อง Declare ตัวเองในเรื่องที่เสนอต่อ

  คณะรัฐมนตรี ซึ่งตนมีส่วนได้ส่วนเสีย

 อีกตัวอย่างหนึ่ง การฟ้องจะฟ้องคณะรัฐมนตรีทุกคนที่มา

ประชุม ถึงแม้รัฐมนตรีบางคนเข้ามาประชุมเพียงแค่ครึ่งชั่วโมง

ก็ออกไปและไม่ได้กลับเข้ามาอีกก็ตาม ความมีส่วนได้ส่วนเสีย

ของรัฐมนตรี ถ้าไม่รู ้ก็คือไม่รู ้ แต่รัฐมนตรีจะต้อง Declare 

ตัวเองก่อนว่าเรื่องนี้มีส่วนได้เสีย มีผลประโยชน์ขัดแย้ง อาจขอ

ออกไปนอกห้องประชุมหรือของดออกเสียง แล้ว สลค. ต้อง 

จดบันทึกไว้ให้เขาเพื่อความเป็นธรรมด้วย เพราะเรื่องพวกนี้ 

อาจมีการฟ้องร้องได้
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• รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรีต้องจดละเอียดกว่าเดิม 

  และให้มีการรับรองมติ

 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี นอกจากจะไม่มีการถามมต ิ

ก็ไม่เคยมีการลงมติด้วย แล้วมติคณะรัฐมนตรีมาจากไหน มา

จาก (1) นายกรัฐมนตรีเป็นคนสรุป (2) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เป็นคนสรปุ วธิปีฏบิตัขิอง สลค. ในระยะหลงัมานีไ้ม่เหมือนตอน 

พ.ศ. 2475 คือ เราไม่บันทึกเทป ไม่บันทึกชวเลข หรือหากจะมี

ก็เป็นส่วนตัวของแต่ละคน ไม่นำามาเป็นเอกสารราชการ แต่ 

ต่อไปนี้รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี สลค. ต้องจดละเอียด

กว่าเดิม ไม่ถึงขนาดคำาต่อคำาแต่ควรสรุปว่า ใครพูดอะไรไม่พูด

อะไร โดยเฉพาะในรัฐบาลผสม จะเป็นฉบับพิมพ์หรือไม่พิมพ์ 

หรือจะทำาเป็นอีกบัญชีหนึ่งหรืออย่างไรก็แล้วแต่ แต่ต้องมีไว้ 

และมติคณะรัฐมนตรีก็ต้องชัดเจน ไม่ใช่มาทำาอีกเดือนหลังจาก

ประชมุ การเวยีนไปให้หน่วยงานต่างๆ รบัทราบมตคิณะรฐัมนตรี 

ทำานองว่าหากหน่วยงานใดไม่เหน็ด้วยกท้็วงกลบัมา ถ้าหน่วยงาน

ไหนไม่ท้วงกลับมาก็แสดงว่าเห็นชอบนั้นก็ดีอยู ่ แต่บางครั้ง 

จะเข้าใจอย่างนัน้ก็ไม่ได้ เพราะบางครัง้บางกระทรวงคดิว่าไม่ใช่

เรื่องของเขา ดังนั้น อาจจะต้องเอาระบบการรับรองมติกลับมา

ใช้ให้เหมือนกับการประชุมทั่วไป แม้ไม่ถึงขนาดรับรองรายงาน

การประชุมทั้งเล่ม และแม้มติคณะรัฐมนตรีมีผลทันทีไปแล้ว 

โดยไม่ต้องรับรอง แต่นายกรัฐมนตรีควรถามเม่ือเร่ิมประชุมว่า 

มติส่งออกไปแล้ว รัฐมนตรีท่านใดมีข้อทักท้วงในเรื่องใด กรุณา

ทักท้วง หากไม่มีใครทักท้วงก็ถือว่าเห็นชอบ 

 การบรหิารราชการแผ่นดนิของคณะรัฐมนตรีฟังดเูหมือนกบั

ไม่มีขอบเขต ความจริงมีขอบจำากัดของมันว่าเกินขอบไปไม่ได้ 

ขอบเขตในการทำางานของคณะรัฐมนตรีคืออะไร หากถามเมื่อ 

10 หรือ 15 ปีที่แล้วอาจจะตอบไม่ได้ เหมือนกับที่มีคนเคยถาม

รัชกาลที่ 5 ว่า พระบรมเดชานุภาพกว้างใหญ่ไพศาลแค่ไหน 

แปลว่าถาม Scope ของอำานาจ รชักาลที ่5 ทรงตอบว่า พระบรม

เดชานุภาพพระเจ้าแผ่นดินสยามล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ซึ่งจริงใน

สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่คณะรัฐมนตรีไม่ได้มีอำานาจใน

การบรหิารราชการแผ่นดนิแบบล้นพ้นหาทีส่ดุมไิด้ ถ้าล้นพ้นจรงิ

คงไม่มีเรื่องฟ้องร้องอย่างเช่นในปัจจุบันนี้ แสดงว่ามีเรื่องที่ผิด

กฎหมายหรือไม่ชอบมาพากล ความจริงการบริหารราชการ 

แผ่นดินมกีรอบอยู ่ซึง่ในฐานะท่ี สลค. เป็นฝ่ายเลขาฯ เราต้องตรวจ

สอบประเด็นนี้ให้คณะรัฐมนตรีด้วย สลค. มีหน้าที่จดประเด็นที่

คณะรัฐมนตรีพูดในที่ประชุม คัดเลือกประเด็นที่ถูกและตัด

ประเด็นที่ไม่ถูกต้องออกไป ซึ่งต้องคอยจำาคอยจด ถึงเวลาจะได้

ไปเป็นพยานถ้าไม่ตกเป็นจำาเลยเสียเอง ต้องเตรียมการในระบบ

เหล่านี้ แต่อย่าถึงขั้นอัดเทปเป็นอันขาด เพราะในอนาคตฝ่าย

ค้านอาจกลับมาเป็นรัฐบาล ฝ่ายรัฐบาลอาจไปเป็นฝ่ายค้าน 

แล้วดึงเทปนี้กลับมาเปิด สามารถเป็นสาเหตุให้กลับมาฟ้องร้อง

กันได้ไม่จบสิ้น ในสมัยที่ผมเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเคยมี

หมายศาลขอเทปบ่อย ผมก็ตอบไปว่าไม่เคยมีการอัดเทป ศาลก็

ถามว่าแล้วคุณจดมติได้อย่างไร ผมก็ตอบไปว่า จำาเอาครับ ผม

ไม่จำาเจ้าหน้าที่ของผมก็จำา หากมีการอัดเทปศาลก็จะเรียกเอา

เทปไปฟัง ใช้กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการเรียกไป 

เปิด ดังนั้น หากรัฐบาลไหนมาจะให้มีการบันทึกเทป สลค. ช่วย 

ห้ามด้วย

กรอบก�รประชมุคณะรฐัมนตรี

กรอบทีห่นึง่ : หลกันติธิรรม หรอื Rule of Law

 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีมีกรอบของมัน กรอบประการ

แรก รัฐธรรมนูญ 17 ฉบับก่อนนี้ ไม่เคยเขียนกรอบนี้ แต่วันนี้มี

กรอบอยู่ในมาตรา 3 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า การปฏิบัติหน้าที่

ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และ

หน่วยงานของรฐั ต้องเป็นไปตามหลกันติธิรรม หลกันติธิรรมคือ

สิง่ทีภ่าษาองักฤษเรยีกว่า Rule of Law เกดิขึน้ในประเทศองักฤษ

มาหลายร้อยปี เราแปลว่าหลักนิติธรรม ในสมัยแรกที่คำาว่า Rule 

of Law เข้ามาในประเทศไทย อาจารย์วกิรมฯ แปลว่าหลกันติสิดมภ์ 

ท่านบอกว่านิติแปลว่ากฎหมาย สดมภ์แปลว่าเสาหลัก เหมือน

กับคำาว่าจตุสดมภ์ที่แปลว่าเสาหลักทั้งสี่ นิติสดมภ์ก็คือเสาหลัก

ทางกฎหมายตรงกับ The Rule of Law ไม่มีใครใช้ตามท่าน 

อาจารย์สญัญา ธรรมศกัด์ิ บอกว่าหลกัธรรมแห่งกฎหมาย กไ็ม่มี

คนเรียกตาม ตอนหลังใครก็ไม่รู้ใช้คำาว่าหลักนิติธรรม ก็ดูจะ

ยอมรับ แต่หลักเดียวกันนี้ เม่ือข้ามช่องแคบอังกฤษไปในยุโรป 
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ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี เบลเยียม ประเทศ 

เหล่านั้นต่างชอบใจสาระแต่ไม่ชอบคำา คงไม่อยากเป็นขี้ข้า 

ความคิดอังกฤษ จึงเรียกใหม่ว่าหลักนิติรัฐ ตรงกับคำาว่า Legal 

State เนื้อหาเป็นเร่ืองเดียวกัน พอหลักนี้ลงเรือสำาเภา May 

Flower ไปอเมรกิา อเมรกิายอมรบัหลกันีแ้ต่รงัเกยีจท่ีจะใช้คำาว่า 

Rule of Law แบบอังกฤษ เพราะไม่เป็นเมืองขึ้นอังกฤษ จึงเรียก

ว่าหลัก Due Process of Law มาถึงประเทศไทยก็เรียกนิติธรรม

ซึ่งค่อนข้างไปในทางอังกฤษ เพราะเรามีนักกฎหมายจบจาก

ประเทศอังกฤษเป็นจำานวนมาก 

 ในช่วงที่มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีการถกเถียงกัน 

2 ประเดน็ คอื (1) จะเรยีกมนัว่าหลกัอะไร นกักฎหมายท่ีจบจาก

ฝรัง่เศส เยอรมนั เสนอให้ใช้ “หลกันติริฐั” นกักฎหมายท่ีจบจาก

อังกฤษและที่จบจากที่อื่นคุ ้นกับคำาว่านิติธรรมก็เรียก “หลัก

นิติธรรม” สุดท้ายหลักนิติธรรมชนะโหวต (2) จะเอาหลักนี้ไปใส่

ไว้ตรงไหน ใส่มาตรา 1 กไ็ม่ได้เนือ่งจากมาตรา 1 ได้สงวนลขิสทิธิ์

ว ่าราชอาณาจักรไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียว ผู ้ใดจะแบ่งแยก 

ไม่ได้ ใส่มาตรา 2 ก็ไม่ได้เนื่องจากมาตรา 2 ต้องกำาหนดใน 

เรื่องของประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันม ี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ใส่มาตรา 3 ก็ไม่ได้ เนื่องจาก

มาตรา 3 กล่าวว่าอำานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย 

พระมหากษัตริย์เป็นประมุขทรงใช้อำานาจนั้นทางรัฐสภา คณะ

รัฐมนตรี และศาล แต่เมื่อจะใส่ในมาตรา 4 ก็ไม่ได้เพราะต้อง

กำาหนดหลกัศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ สรปุแล้วจงึไปใส่ไว้ทีม่าตรา 

3 วรรคสอง ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ ต้องเป็น

ไปตามหลักนิติธรรม คำาว่าคณะรัฐมนตรีที่ปรากฏในมาตรานี ้

แปลว่าคณะรัฐมนตรีต้องทำาตามหลักนิติธรรม คำาว่าหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐแปลว่า 20 กระทรวง 148 กรม 75 รัฐวิสาหกิจ 25 

องค์การมหาชน ต้องปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ถ้าไม่ปฏิบัติตาม

หลักนิติธรรมก็ผิดหลักรัฐธรรมนูญ 

 • หลักนิติธรรมคืออะไร

 คำาถามต่อไป หลักนิติธรรมคืออะไร เป็นหลักที่ใหญ่ครอบ

จักรวาล ความจริงพูดสั้นๆ ว่าคืออะไรก็ได้ เพราะไม่มีการแปล

ไว้ ผมถือเป็นการบกพร่องที่รัฐธรรมนูญเอาคำาซึ่งเราคุ้นแต่ไม่รู้

ชัดว่ามันคืออะไรมาใส่ไว้แล้วยังไม่ยอมแปลให้เรา เพราะหลวม

มากจนไม่รู้ว่าคืออะไร หากยึดถือตามตำารา และนำามาพูดใน

ห้องเรียนพูดกันได้เยอะ แต่เมื่อเป็นศัพท์กฎหมายต้องชัดเจน 

ผิดไปนิดหนึ่งก็ไม่ใช่ ขาดก็ไม่ได้ เกินก็ไม่ได้ ยิ่งเป็นคำาใน

รฐัธรรมนญู แล้วคำานีไ้ม่ได้มกีารแปลเอาไว้ เลยทำาให้ดปูระหลาด 

แต่ประหลาดอย่างไรกรุณาทราบว่าศาลก็ฝ่าฟันความประหลาด

ในการจะวินิจฉัยว่าเรื่องนี้ขัดนิติธรรมเรื่องนั้นไม่ขัดนิติธรรม  

เราเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ถ้าพบว่าเรื่องใดที่มีการเสนอมาแล้ว

ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม จำาไว้ให้ดีว่าต่อให้ถูกกฎหมาย 

ต่อให้ถูกเวลา ต่อให้ถูกบุคคล ต่อให้มีผลดีทางการเมือง ถ้าท่าน

รู้สึกว่าไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมกรุณาใส่ไว้ในบันทึกวิเคราะห์

ด้วยว่า สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนี้เสี่ยงต่อการ

ถูกกล่าวหาได้ คำาว่าเสี่ยงต่อนี้แปลว่าเบาลงหน่อย เราอาจเขียน

ว่า น่าจะไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรมอันอาจจะเป็นปัญหาตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 3 วรรคสองได้ จึงขอให้มีการหาความชัดเจน

ในเรื่องนี้ หรือตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง อะไรทำานองนั้น เพราะ 

คำาว่านิติธรรมที่เป็นที่เข้าใจกันทั่วไป แล้ววันนี้ศาลก็เริ่มเข้าใจ 

ไปในทางนั้น ว่าหมายความถึงการกระทำาใดๆ ก็ตามที่จะต้อง 

มีกฎหมายรองรับ กฎหมายนั้นต้องเป็นกฎหมายที่ดี ถ้ามี 

การฝ่าฝืนกฎหมายจะต้องมีการนำาตัวไปฟ้องศาล ศาลน้ันต้อง

เป็นศาลที่ตั้งขึ้นตามปกติมีมาตรฐานเดียว ไม่ใช่ศาลพิเศษ 

และหลกักฎหมายนัน้จะต้องมเีหตผุล มคีวามจำาเป็น มคีวามชอบ

ธรรม มีความเหมาะสม เป็นที่ยอมรับ คำาแค่นี้หลวมพอจนอะไร

ก็ได้ แต่อย่าคิดว่าอะไรก็เข้าหมด เพราะศาลตัดสินมาเยอะแล้ว

ว่าอันนั้นเข้าอันนี้ไม่เข้า 

วันนี้หลักนิติธรรมมีอภินิหาร ดังนั้นเวลาวิเคราะห์จะต้อง

คิดถึงเรื่องเหล่านี้ด้วย บางครั้งนิติกรคิดไม่ออก เจ้าหน้าที่

วเิคราะห์อืน่อาจจะมสีตสิมัปชญัญะดีกว่า ลองถามไปว่าจะเส่ียง

ต่อหลักนิติธรรมไหม ถ้าไม่แน่ใจก็ต้องให้คนอื่นช่วยตรวจสอบดู

หน่อย เพราะเรือ่งอย่างนีบ้างทีคนธรรมดาสามญัอาจจะคดิอะไร

ออกมาได้ดีกว่านกักฎหมายได้เหมือนกนั แต่อย่าไปตดัสนิเอง ให้
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คนที่รู ้จริงตัดสิน ถ้านิติกรไม่แน่ใจก็ไปถามสำานักงานคณะ

กรรมการกฤษฎีกา ถ้าผดิตามสำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ก็ยังปลอดภัย

กรอบทีส่อง: หลกัก�รบรหิ�รกจิก�รบ้�นเมอืงทีด่ี

 กรอบประการท่ีสอง ซึ่งเป็นกรอบสำาคัญในการทำางาน คือ 

หลกัการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่หีรอืธรรมาภบิาล ซึง่ประกอบ

ด้วย (1) ความชอบด้วยกฎหมาย (2) ความโปร่งใส (3) การมี

ส่วนร่วม สลค. อาจจะทำางานด้านนี้น้อยไป ช่วยคิดหน่อยว่าจะ

สร้างระบบอย่างไรว่า เรื่องอะไรที่เราอาจจะให้คนที่เป็น Stake-

holder เข้ามีส่วนร่วมด้วย ทุกวันนี้ความเห็นเราก็ฟังแต่เฉพาะ

กระทรวง ทบวง กรม เราเคยคดิหรือไม่ว่าเราจะฟังสภาหอการค้า 

สภาอุตสาหกรรม สมาคม ชมรม กลุ่มอะไรที่รวมกันเป็นกลุ่ม 

บางทีกลุ่มต่างๆ ส่งหนังสือเข้ามา แต่เรายังไม่เอาเข้ามาใน

สำานวน ธรรมาภิบาลในวันนี้คงต้องทำาอย่างนั้น ถ้าไปถึงขั้นท่าน

รบัฟังความคดิเหน็อะไรเป็นในเวทเีลก็ๆ ได้ในเร่ืองใหญ่ ๆ  หน่อย

ก็จะเป็นการดี แล้วก็สรุปเสนอคณะรัฐมนตรี วันหนึ่งอาจจะ

พฒันาไปถงึขัน้ที ่Stakeholder มโีอกาสไปนัง่ชีแ้จงในการประชมุ

คณะรัฐมนตรีก็ได้ ซ่ึงวันนี้เราไม่ยอมเพราะเราให้แต่ภาครัฐ 

ความจริงบางเรื่องภาคเอกชนก็ต่อต้านคัดค้าน อย่างเช่น

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง หรือกรณีแพทย์ หากมี 

การรับฟังความเห็นก่อนก็จะเป็นการดี ส่วนจะทำาอย่างไรให้ไป

คิดดู เพราะธรรมาภิบาลเรียกร้องให้เรากำาหนดกติกาเรื่องการมี

ส่วนร่วม และความรับผิดรับชอบ หมายความว่า เมื่อสิ่งใดที่ผิด

เรารับไว้แก้ไข สิ่งใดที่ถูกเราชอบเราก็ยืนยันต่อไป นี่คือคำาว่า 

Accountability นอกจากนั้น ความคุ้มทุนคุ้มค่า ซึ่งก็เป็น 

ธรรมาภิบาล เวลาประเมินหรือวิเคราะห์ต้องบอกด้วยว่า แม้จะ

ดีแต่ไม่คุ ้ม ตัวอย่างเช่น กระทรวงคมนาคมเคยเสนอเรื่อง 

การเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงการขนส่ง เปลี่ยนจาก Ministry of 

Communication เป็น Ministry of Transportation หลังจาก 

ยกเหตุผลสารพัดแล้วลองคิดถึงความคุ้มทุนหน่อยว่า เปลี่ยนชื่อ

กระทรวงจะต้องหมดค่าป้าย ค่าอะไรไปสักเท่าไหร่ แล้วคุ้มหรือ

ไม่ที่จะทำาในเวลานี้ สิ่งเหล่านี้เราต้องใส่เอาไว้ในการวิเคราะห์ 

นั่นแปลว่าให้คิดถึงหลักธรรมาภิบาลด้วย

 สองหลกัใหญ่ หลกันติธิรรม และการบรหิารกจิการบ้านเมือง

ที่ดีหรือธรรมาภิบาลเป็นกรอบสำาคัญของการใช้อำานาจรัฐในการ

บรหิารราชการแผ่นดนิ ถ้าเราได้ทำาสิง่เหล่านีไ้ปแล้ว วเิคราะห์ไป

แล้ว บอกแล้ว เราก็หมดความรับผิดชอบ การตัดสินใจเป็นเรื่อง

ของรัฐบาล 

 ท้ังหมดท่ีเล่ามานีคื้อเนือ้หาของคำาว่า หลกัการบรหิารราชการ

แผ่นดนิ

 ค�ำถำม

 “การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหนึ่งของการบริหาร

ราชการแผ่นดิน องค์ประชุมที่กำาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการ

ประชุมคณะรัฐมนตรีกำาหนดไว้ 1 ใน 3 ขอถามทัศนะ ว่าควรจะ

เป็น 1 ใน 3 หรือควรจะเป็นครึ่งหนึ่ง หรือว่าควรจะเป็นเท่าไหร่

จึงจะเรียกว่าเป็นองค์ประชุม”

 ในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ว่า พระมหา

กษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีก 

ไม่เกนิ 35 คน ประกอบกนัเป็นคณะรฐัมนตร ีมหีน้าทีบ่รหิารราชการ

แผ่นดนิตามหลกัความรบัผดิชอบร่วมกนั คำาทีต้่องการจะเน้นคอื

คำาว่า ตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน เม่ือรัฐธรรมนูญเกณฑ์

ให้ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันเสียแล้ว ยิ่งพอไปดูมาตรา 178 

อกีมาตราหนึง่ จะเหน็ชดัว่า คณะรฐัมนตรจีะต้องบรหิารราชการ

แผ่นดินให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และตาม
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นโยบายท่ีแถลงต่อรัฐสภา รัฐมนตรีแต่ละคนต้องรับผิดชอบใน

งานในหน้าที่ของตน และต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งคณะต่อ

รัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี จะเห็นว่าสองมาตรา

นีใ้ช้คำาว่า “ร่วมกนั” แปลว่าตายหมู ่เพราะฉะนัน้จรงิๆ แล้วองค์

ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นไม่มีความสำาคัญหรอก จะมาหรือไม่มา  

จะมาน้อยหรือมามาก ถ้าคณะรัฐมนตรีประชุมไปได้ มติคณะ

รัฐมนตรีนั้นผูกมัดหมด ตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน 

แล้วต้องรบัผดิชอบต่อรฐัสภาคอืเปิดอภปิรายไม่ไว้วางใจได้หมด 

จะมาบอกว่าผมไม่อยู่ ผมไม่เกี่ยวไม่ได้ เพราะมีคำาว่าร่วมกันอยู่

ตั้ง 2 แห่งในรัฐธรรมนูญ เหตุผลนี้เอง จึงทำาให้ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 

เป็นต้นมา เราไม่เคยมีเรื่ององค์ประชุมคณะรัฐมนตรี แต่ในทาง

ปฏิบัติเป็นจริงเร่ืองจะประชุมเพียง 3 คนหรือ 5 คน ไม่มี 

เพราะว่าทกุคนจะมากนัให้ได้ เขาไม่อยากให้มายงัมาเลย เพราะ

ว่าถอืว่าเป็นความรบัผดิชอบร่วมกนัประการหนึง่ เป็นเกยีรตยิศ

ศกัดิศ์รทีีจ่ะมส่ีวนตดัสนิชะตากรรมประเทศประการหนึง่ ปกป้อง

ผลประโยชน์ของกระทรวงตนอีกประการหนึ่ง ไม่เช่นนั้นเดี๋ยวมี

วาระจรหลดุเข้าไปแล้วยบุกระทรวงนีจ้ะว่าอย่างไร จงึทำาให้ทกุคน

ต้องไป สดุท้ายกไ็ปกนัเกอืบครบ 

 ต่อมาภายหลงัรูส้กึว่ามนัควรจะต้องมกีารกำาหนดองค์ประชมุ 

เพราะว่าเราไม่รู้ว่าต่อไปภายหน้ามันจะเกดิเหตอุะไรขึน้ ธรรมา- 

ภิบาลเรียกร้องให้การประชุมคณะรัฐมนตรีต้องมีคนมามากพอ 

ถงึแม้จะไม่มากต้็องรับผดิชอบ แต่เราไม่อยากได้แค่ความรบัผดิ

ชอบ อยากได้ Contribution คอืการแสดงความคดิเหน็อกีด้วย 

ในเมือ่ต้องรบัผดิชอบและต้องแสดงความเหน็จงึควรต้องมามาก

หน่อย คำาว่ามาประชุม ผมหมายความว่า ภายใต้ข้อแม้ว่าคุณ

จะต้องส่งหนังสือเชิญประชุมหมดทุกคนนะ เลือกเชิญไม่ได้ 

หากเชญิหมดแล้วยงัไม่มากเ็ป็นเรือ่งของเขา เพราะถกูเหมาเป็น

องค์ประชมุไปหมดแล้ว ซึง่เป็นเรือ่งในอดตี ภายหลงัท่ีมธีรรมา- 

ภิบาลเรียกร้องให้มาให้เห็นหน้าเห็นตากันมากหน่อย ข้อสำาคัญ

ที่สุดคือเมื่อประมาณ 10 ปีมานี้ เราคิดจะปฏิรูประบบราชการ 

มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ในขณะนั้นไปศึกษาดูงาน ณ 

ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งผมไปกับคุณจุลยุทธ์ หิรัณยะวสิต ต่อมา 

ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และคุณสุรชัย  ภู่ประเสริฐ ก็เคยไปกัน

มาแล้ว และเห็นตรงกันว่า ประเทศออสเตรเลียมีกติกาการ

ประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่ององค์ประชุม ซึ่งดูจะเป็นประเทศเดียว

ในโลกท่ีมี เรื่ององค์ประชุมคณะรัฐมนตรีในออสเตรเลียดูด ี

เข้าท่า ผมก็เลยให้อาจารย์บวรศักด์ิฯ กำาหนดเรื่ององค์ประชุม 

ครั้นจะเขียนองค์ประชุมมากเกินไป เกินกึ่งหนึ่ง ในที่สุดก็ไม่พ้น

ต้องมีข้อยกเว้นอยู่ดี เราไม่ห่วงตอนเริ่มมาประชุม เราห่วงตอน

ประชุมแล้วค่อยหายๆ ไป ถ้าเป็นการประชุมเกินกึ่งหนึ่ง 

มันจะทำาให้การประชุมล้มเหลว จากเดิมไม่มีองค์ประชุม ถ้าจะ

เริ่มมีขอเริ่มจากหนึ่งในสามก่อน เป็นแค่พระราชกฤษฎีกา ต่อ

ไปจะขยบัไปกึง่หนึง่กไ็ม่ยาก แต่กใ็ส่ข้อยกเว้นเอาไว้ว่า ถ้าจำาเป็น

ฉุกเฉินเร่งด่วนอะไรก็ตามที มีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น ตอน 

คณะรัฐมนตรีหนีไปโคราช สมัยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 

ไปตั้งคณะรัฐมนตรีอยู่ที่กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา 

ตอนนั้น 6 - 7 คนเขาก็นั่งประชุมกันแล้ว แล้วมีมติออกมาผูกมัด

คณะรัฐมนตรีท้ังหมด 49 คน แสดงว่าความจำาเป็นมันม ี

แม้แต่คณะรัฐมนตรีถ้าเคร่งครัดว่าต้องกึ่งหนึ่งเกิดมีรัฐมนตร ี

เดินออกทำาให้องค์ประชุมไม่ถึงครึ่ง ตอนเดินออกไปแปลว่าล้ม 

การประชมุ พอล้มเสรจ็ทุกคนกลบับ้าน ส่วนคนท่ีไม่อยูต่อนแรก

ก็กลับมา ถึงกลับมาก็ประชุมกันไม่ได้แล้ว อีกประการหน่ึง 

คณะรัฐมนตรีอาจมีภารกิจระหว่างการประชุมได้ เช่น เรื่องต้อง

ไปรับเสด็จฯ ส่งเสด็จฯ หรือผลัดเวรเฝ้าฯ หรือบางทีสภามีเรื่อง

ต้องเรียกตัวไป เราให้ ส.ส. เป็นรัฐมนตรีได้ก็ต้องไปสภา เริ่มต้น

ว่าเอา 1 ใน 3 ต่อไปอาจจะเป็นสักกึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นกึ่งหน่ึงด ี

หรอืไม่ คดิว่าถ้าเราชนิกบัเรือ่งการมาประชมุแล้ว เราไม่มปัีญหา

เรื่ององค์ประชุมอยู ่แล้ว โดยอัตโนมัติเกินกึ่งหนึ่งอยู ่แล้ว 

ผมไม่ขดัข้องจะใส่กึง่หนึง่เพราะว่าในท่ีสดุข้อยกเว้นกต้็องมอียูด่ี 

ถ้าคิดว่าข้อยกเว้นมีอยู่จะใส่เท่าไหร่ก็ได้ ไม่แปลกอะไร 

ตอนทีอ่อกพระราชกฤษฎกีานีม้า นายกรฐัมนตร ี(พนัตำารวจโท 

ทักษิณ ชินวัตร) ท่านก็ไม่รู ้เรื่องพระราชกฤษฎีกานี้ เมื่อทำา 

เสร็จก็เสนอคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ก็เสนอ

นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีก็ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 

จากนั้นก็ประกาศใช้ รุ ่งขึ้นหนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงข่าวคณะ

รัฐมนตรีลักไก่ประชุม 3 คนก็ได้ มีนายกรัฐมนตรี 1 คน 
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รองนายกรัฐมนตรี 1 คน รัฐมนตรี 1 คน แค่นี้ก็ประชุมมีมติ 

ทุกอย่างได้ ประกาศสงครามโลกก็ได้ ทีนี้ตื่นเต้นไปกันใหญ ่

ความเป็นจริงคือเมื่อก่อนมันได้จริงๆ แต่พอพระราชกฤษฎีกา

ออกมา มีการกำาหนดองค์ประชุมว่า ต้อง 1 ใน 3 เว้นแต่กรณี

ฉกุเฉนิ เวลาอ่านเขาไม่ได้อ่านวรรคหนึง่ทีบ่อกว่าองค์ประชมุของ

คณะรัฐมนตรีคือ 1 ใน 3 เขาจงใจหยิบเอาวรรคสองที่บอกว่ามี

ข้อยกเว้น ซึ่งข้อยกเว้นตอนนั้นสามคนก็ประชุมได้จริงๆ แต ่

ข้อยกเว้นไม่ได้เกิดข้ึนง่ายๆ กลายเป็นว่าคณะรัฐมนตรีลักไก ่

บ้านอื่นเมืองอื่น คณะกรรมการอ่ืน แค่บอร์ดรัฐวิสาหกิจเขายัง

ต้องใช้กรรมการกึง่หนึง่คณะรฐัมนตรไีทยจะประชมุกนัแค่ 3 คน

หรือ 2 คนก็ได้ เขาก็ต่อว่าไปที่นายกรัฐมนตรี ท่านเรียกผมไป

แล้วก็บอกให้ปลดเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพราะว่าทำาให้ท่าน

เดือดร้อน ผมเห็นใจท่านจริง ๆ เพราะท่านไม่รู้เรื่องจริง ๆ 

ผมเรียนไปว่า ปลดเลขาธิการคณะรัฐมนตรียาก คำาว่าปลด 

เหมอืนจะง่าย แต่ความหมายกค็อืว่าถ้าไล่ออก ปลดออก ให้ออก

หรือย้าย ต้องตั้งกรรมการสอบ สอบเสร็จเขาอุทธรณ์ ถ้าท่าน

ย้ายเข้ามาประจำาทำาเนียบ กว่าจะตั้งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

คนใหม่ก็อาจจะยาว ที่ท่านทำาได้ง่ายและได้เร็วที่สุดคือปลดรอง

นายกรัฐมนตรี ท่านบอกว่า คุณสองคนพี่น้องเป็นคนผูกก็ต้อง

เป็นคนแก้ ผมไม่คิดว่ามีอะไรต้องแก้ คดิไว้ว่าวนัหนึง่จะต้องเป็น

ผลดี เพราะพระราชกฤษฎีกาไม่ได้มีเฉพาะเร่ืององค์ประชุม  

ยงัมอีกีหลายมาตรา และพระราชกฤษฎีกานีค้อืธรรมาภบิาลของ 

Cabinet ถ้านายกรัฐมนตรียืนยันอีก เราค่อยคิดว่าเราจะทำา

อย่างไร เช่น ลาออก หรือแก้ หรือยกเลิกพระราชกฤษฎีกา ถ้า

นายกรฐัมนตรไีม่พดูถงึแล้วกจ็บไป แล้วท่านกไ็ม่พดูอะไรอกีเลย 

จึงใช้มาเรื่อย

 หลังจากยึดอำานาจเป็นต้นมามีการฟ้องร้องคณะรัฐมนตรี

หลายเรื่อง ศาลได้ยกฟ้องหรือไม่รับฟ้องไปบางเรื่อง เพราะ 

พระราชกฤษฎีกาฉบบันี ้เช่น มาตรา 10 เขยีนว่า การทีค่ณะรฐัมนตรี

มีมตเิหน็ชอบในเรือ่งใด ไม่ได้หมายความว่าจะเหน็ชอบลงไปใน

รายละเอียดของเรื่องนั้น หน่วยราชการต่างๆ มีหน้าที่ต้องไป

ปฏิบัติรายละเอียดให้ถูกตามกฎหมาย จะถือเอาการที่คณะ

รฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกัการว่าอนญุาตลงไปถงึรายละเอียด

ด้วยไม่ได้ มาตรานี้ได้เซฟคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีไว้

เพราะถือว่าคณะรัฐมนตรีมีมติในหลัก พอถึงเวลาปฏิบัติ คุณไป

ปฏบัิตกินัผดิกฎหมายเอง อย่างนีเ้รยีกว่า ธรรมาภบิาลของคณะ

รัฐมนตรีซึ่งจำาเป็นต้องมี คุณถามประเด็นเรื่ององค์ประชุม ผม

ว่ามันใช้มานานแล้ว ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงบัดนี้ ถ้าจะขยับเป็น 

กึ่งหนึ่งหรือ 2 ใน 3 ยังได้ มันไม่แปลกอะไรแล้ววันนี้ ตราบใด 

ที่มีข้อยกเว้น และไม่ได้เป็นอุปสรรค

 ค�ำถำม

 “หลักความรับผิดชอบร่วมกันของคณะรัฐมนตรีรวมถึงกรณี

ทีร่ฐัมนตรบีางท่านไม่เข้าประชมุแล้วมกีารจดรายงานการประชมุ

อย่างถูกต้อง เคร่งครัดหรือไม่”

 ค

คำาว่า “ความรับผิดชอบร่วมกัน” หมายความว่า หนึ่งถูก

ผกูมดัตามมตคิณะรฐัมนตรทีัง้หมด ไม่ว่าตวัจะเหน็ชอบด้วยหรอื

ไม่เหน็ด้วยกต็าม ไม่ว่าตวัจะเข้าประชมุหรอืไม่เข้าประชมุกต็าม 

เว้นแต่เมือ่ใดท่ีได้ทำาความเห็นแย้งเอาไว้จนปรากฏในรายงานการ

ประชมุจงึจะเรยีกว่าไม่ต้องรบัผดิตามกฎหมาย แต่ยงัต้องรบัผดิ

ทางการเมอืง ความหมายคอืแค่นี ้เพราะฉะนัน้ ถ้ารฐัมนตรคีนใด

ไม่เข้าประชุมหรือเข้าประชุมแต่ไม่เห็นชอบ ถ้ายังไม่เห็นชอบ 

ต้องให้จดเอาไว้ ซึ่งเคยมีรัฐมนตรีบางคนเคยทำา แต่ Liability 

ทางการเมืองยังมีอยู่ดี ในทางกฎหมายถ้าเกิดการฟ้องร้อง ท่าน

อาจรอดพ้นไป ความรับผิดของคนมีความรับผิดทางการเมือง 
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ความรับผิดทางแพ่ง ความรับผิดทางอาญา ความรับผิดทาง

ปกครอง การให้จดความเห็นไว้ทำาให้พ้นความรับผิดทางแพ่ง 

ทางอาญา แต่ไม่พ้นความรับผิดทางปกครอง และความรับผิด

ทางการเมือง เพราะฉะนั้นก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกัน หลักนี้

แม้แต่ในบรษิทัมหาชนกม็ ีแต่หลกัในบรษิทัมหาชนรนุแรงเกนิไป 

กฎหมายบริษัทมหาชนเขียนไว้ว่า เมื่อมีการประชุมบอร์ดบริษัท 

กรรมการบรษิทัไม่ว่าจะเข้าประชมุหรอืไม่กต็าม ไม่ว่าจะเห็นชอบ

ตามมตินั้นหรือไม่ก็ตาม ถ้ามตินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายจะต้อง

ถกูผกูมดัและรบัผดิชอบตามนัน้หมด ความรบัผดิรวมท้ังทางแพ่ง

และอาญา เว้นแต่ถ้าได้ทำาบันทึกกลับมาภายใน 3 วันนับตั้งแต่

สิ้นสุดการประชุมว่าตนไม่เห็นด้วยกับเรื่องใด จึงถือว่าพ้นจาก

ความรับผิด หลักนี้ควรจะ Apply เอามาใช้โดยอนุโลมกับคณะ

รฐัมนตรว่ีาให้จดบนัทกึความเหน็ค้านไว้ ไม่ว่าจะค้านในเวลานัน้

หรือค้านในเวลาต่อมา อาจทำายาก ใครค้านอย่างนี้ ถ้าเป็นคณะ

รฐัมนตร ีนายกรัฐมนตรีกจ็ะเพ่งเลง็ว่าไม่ควรจะอยู ่ถ้าเป็นบรษิทั

บอร์ดคนใดค้านก็จะเกิดการซุบซิบว่าคนนี้ก็ไม่ควรท่ีจะอยู่ใน

บอร์ด แต่ต้องเสี่ยงตรงนี้เอาเอง ความอันตรายของกฎหมาย

บริษัทมหาชนคือให้ค้านภายใน 3 วันตั้งแต่การประชุมสิ้นสุดลง 

มีเรื่องเกิดข้ึนเร่ืองหนึ่งมีการเรียกประชุมบอร์ดฉุกเฉิน เร่งด่วน 

กรรมการคนหนึ่งไม่รู้ว่ามีการเรียกประชุมก็เลยไปอังกฤษ พอ

ประชมุเสรจ็กย็งัไม่รูว่้ามีการประชมุเพราะยงัไม่เห็นมีรายงานการ

ประชมุ 7 วนัต่อมากลบัมาจากประเทศองักฤษแล้วจงึทราบว่ามกีาร

ประชุมไปแล้ว และมีมติอย่างนั้น ก็ตกใจทำาหนังสือประท้วงไป 

ตอนหลงัเวลาฟ้องกฟ้็องยกบอร์ด เพราะกฎหมายให้ท้วงใน 3 วัน

นบัตัง้แต่วนัประชมุ กไ็ม่สามารถท้วงได้เพราะไม่รูว่้ามกีารประชมุ 

ถ้าให้เวลา 3 วันนับตั้งแต่วันท่ีมีการส่งรายงานการประชุม 

ค่อยยังชั่วหน่อย แต่กฎหมายเขียนอย่างนี้ กฎหมายอย่างน้ี 

แรงไป เห็นหรือไม่ว่าในกิจการเอกชน ธรรมาภิบาลเขายงัไปไกล

ขนาดนัน้ เราเป็นหน่วยงานภาครฐั กฎหมายยงัไม่ออกมาสร้าง 

ธรรมาภิบาล เราควรจะต้องเร่งสร้างกันขึ้นมาเอง ถ้าคนอื่นสร้าง

เม่ือไหร่จะไปไกลกว่านี้ ต้องเตือนคณะรัฐมนตรีว่าถ้าท่านท้วง  

เราต้องจด หรือท่านท้วงเราควรจะมีมารยาทในการจะถามท่าน

ว่าจะให้จดไว้หรือไม่ จะได้เซฟท่านได้ในบางเรื่อง

                        







ภ�คผนวก
ประมวลภ�พกิจกรรมที่สำ�คัญ

ส่วนที่ 5 
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ประมวลภ�พกิจกรรมที่สำ�คัญ

Dr. Stefan Friedrich
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักเอเชียและแปซิฟิก

มูลนิธิคอนร�ด อ�เดน�วร์ สำ�นักง�นใหญ ่

ประเทศเยอรมนีเข้�เยี่ยมค�รวะเลข�ธิก�ร 

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มิถุน�ยน 2553

ณ ห้องทวี บุณยะเกต  สำ�นักเลข�ธิก�ร 

คณะรัฐมนตรี



รายงานประจำาปี 2553  สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี 189

ปคร.สัมพันธ์ (รัฐสภา) 

เมื่อวันพุธที่ 22 กันย�ยน 2553 ณ ห้องบอลรูม  

โรงแรมคอนร�ด กรุงเทพฯ

เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุน�ยน 2553 ณ รัฐสภ�

การสัมมนาเพ่ือพัฒนาระบบผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา (ปคร.) 
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ประมวลภ�พกิจกรรมที่สำ�คัญ

การสัมมนาเพ่ือประเมินผลระบบสารสนเทศ 
การประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันย�ยน 2553  ณ ห้องแม่นำ้� 
แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแม่นำ้�ร�ม�ด�พล�ซ่� 
กรุงเทพฯ
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เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบนโยบาย 
เมื่อวันพุธที่ 4 ตุล�คม 2553 ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบ�ล
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ประมวลภ�พกิจกรรมที่สำ�คัญ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
ของสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันพุธที่ 16 ตุล�คม 2553  ณ โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
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3. นางสาวลักขณา กำาเหนิดพันธุ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 สำานักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

1. นางสาววัลภา สุขผล
 ผู้อำานวยการกลุ่มที่ 1
 สำานักส่งเสริมและ
 ประสานงานคณะรัฐมนตรี

4. นางสาวนันท์นภัส สังวรประเสริฐ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 สำานักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

2. นางสิริพร เลิศธรรมเทวี
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ

 สำานักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 

1. รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ปรึกษาคณะทำางาน
 (นายวิชัย  วิทวัสการเวช)

2. รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ปรึกษาคณะทำางาน
 (นายโกศล  วิชิตธนาฤกษ์)

3. รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ปรึกษาคณะทำางาน
 (นายธวัชชัย  สวัสดิ์สาลี)

4. รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประธานคณะทำางาน
 (นางสาวสิบพัน  วนวิสุทธิ์)

5. ผู้อำานวยการสำานักและกอง หรือผู้แทน คณะทำางาน

6. ผู้อำานวยการสำานักพิมพ์คณะรัฐมนตร ี คณะทำางาน
 และราชกิจจานุเบกษา หรือผู้แทน

7. ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คณะทำางาน
 หรือผู้แทน  

8. ผู้อำานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะทำางาน
 หรือผู้แทน

9. ผู้อำานวยการกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา คณะทำางาน
 สำานักนิติธรรม หรือผู้แทน 

คณะทำ�ง�นจัดทำ�หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี 2553

ฝ่�ยเลข�นุก�รคณะทำ�ง�น

 
10. นางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ คณะทำางาน
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการพิเศษ 
 สำานักบริหารงานสารสนเทศ 
 รักษาการในตำาแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ 
 (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)

11. ผู้อำานวยการกลุ่มที่ ๒ คณะทำางานและ
 สำานักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตร ี เลขานุการ

12. นางสิริพร  เลิศธรรมเทวี คณะทำางานและ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ
 สำานักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 

13. นางสาวลักขณา  กำาเหนิดพันธุ ์ คณะทำางานและ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ
 สำานักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

14. นางสาวนันท์นภัส  สังวรประเสริฐ คณะทำางานและ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ
 สำานักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 







สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

The  Secretariat of the Cabinet






