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ถ้าเป็นผู้ไม่สุจริต ย่อมเดือดร้อนในภายหลัง ว่าเคยโกง หรือ เคยส่อเสียด เคยดุร้าย เคยหยาบคาย  

ในกาลก่อน เพราะเหตวุ่า ขณะใดทีโ่กง ก�าลงักระท�าทจุรติ ขณะนัน้ย่อมไม่เห็นโทษ แต่ว่าโทษของทจุรติ  

ย่อมมี ไม่มีใครสรรเสริญ และผลของทุจริตนั้น ก็ย่อมเป็นไปตามกรรม แล้วแต่ว่า จะได้รับผลของทุจริต 

ในชาติปัจจุบันหรือในชาติต่อ ๆ ไป

ถ้าใครท�ากศุลกรรม ถงึคนอืน่จะไปขอร้องไม่ให้กศุลกรรมให้ผล กเ็ป็นไปไม่ได้ หรอืว่า ถ้าใครท�าอกศุลกรรม  

ถึงใครจะไปช่วยกันอ้อนวอน ขอร้องอย่าให้บุคคลนั้นได้รับผลของอกุศลกรรม ก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกัน  

เพราะฉะนั้น ผู้อื่นก็ไม่ควรจะมีจิตใจเดือดร้อนกับเรื่องราวของบุคคลอื่น กับกรรมของบุคคลอื่น  

เพราะบคุคลนัน้กย่็อมเป็นไปตามกรรมของเขา และในขณะเดยีวกนั กจ็ะได้พจิารณาถงึสภาพจติของตนเอง 

ด้วยว่า ถ้าเป็นอกศุลในขณะนัน้ กเ็ป็นการกระท�าตนเองให้เดอืดร้อน แล้วกส็ะสมอกศุล ความเศร้าหมอง 

ของจิตมากขึ้น ซึ่งจะเป็นโทษเพิ่มขึ้น

ทกุคนย่อมกระท�าสิง่ทีไ่ม่ควรและไม่เหมาะสมเพราะอวชิชาทัง้นัน้ ถ้าเป็นวชิชาแล้วจะไม่ท�าอย่างนัน้เลย  

แต่เมื่อเป็นอวิชชา ย่อมท�าทุกอย่างที่ไม่ถูก เพราะฉะน้ันทางแก้คือควรที่จะให้ทุกคนเกิดวิชชา  

มีความเข้าใจถูก เพื่อที่ว่าจะได้มีกาย วาจาและใจที่ถูกต้อง

การท�าความด ีไม่มใีครรูเ้ลยว่า ทกุคร้ังทีท่�า เป็นการสละความไม่ด ีและอยากไม่ดน้ีอยลงไหม กม็หีนทางเดยีว  

คือ ท�าดีขณะใด สละความไม่ดีขณะนั้น 

แสงส่องปัญญา



สลค.สาร2 ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๖๐
๔๓

๑๕  ___แนวทางการจัดท�าและการเสนอร่างกฎหมายตามบัญญัติ

มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๒๐  ___ เรื่องส�าคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๒๓  ___ บทความพิเศษ : การวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอ 

คณะรัฐมนตรีตามกรอบแนวทางการปฎิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

๓๔  ___ ไปไหนไปกัน

๓๕ ___ บทความพิเศษ : การเสนอเรื่องแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและ

คณะกรรมการต่อคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎมหายและหลักธรรมาภิบาล

๔๔  ___ แสงส่องปัญญา

๓  ___ พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐

๔  ___ บทความพิเศษ : องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ 

“ทรงงานสานต่อสร้างสุุขปวงประชา” 

๙  ___ แนวนโยบายของเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

ในการปฏิบัติราชการของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๑๓  ___ มติคณะรัฐมนตรีที่ส�าคัญ

๑๔  ___ ภาพรวมวันหยุดประจ�าปี ๒๕๖๐

บทความ/ข้อความ หรือความเห็นใด ๆ ที่ปรากฏใน “สลค.สาร” เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

ขอคุยด ้วย

สารบ ัญ

กองบรรณาธิการ

ท่ีปรึกษา  ธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สมโภชน์  ราชแพทยาคม รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ชนิตา  อ้ึงผาสุข รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ณัฐฎ์จารี  อนันตศิลป์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

บรรณาธิการ  อ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ  จิตตา  กิตติเสถียรนนท์, ทวีวัฒน์  อัครพลวงศ์, ประธาน  ผุดผ่อง, ปราณี  สาสน์ธรรมบท, วรรณวิมล  สินุธก, สมศรี  นาคจ�ารัสศรี

ฝ่ายประสานงาน  กานต์พิชชา  ปิ่นแก้ว

ฝ่ายพิสูจน์อักษร  ดารารัตน์  อินทโสภา, สมศรี  นาคจ�ารัสศรี

ฝ่ายจัดงานศิลป ์ เขมจิรา  ขันแก้ว, ธัญมน  สินส�าอาง

ฝ่ายประชาสัมพันธ ์ วัลภา  สุขผล

ฝ่ายจัดการทั่วไป  เขมจิรา  ขันแก้ว, ดวงกมล  แสงสุวรรณ, ธัญมน  สินส�าอาง, รวิกาญจน์  วงศ์แวว, สมภพ  กลิ่นหอม 

พิมพ์ที่  ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  โทร. ๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓

 เริ่มต้น ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๐ สลค.สาร ขอน�าเสนอ 

ภาพประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

แก่ปวงชนชาวไทยในพระราชพธิปีระกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 

บทความพเิศษเกีย่วกบัองค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ “ทรงงานสานต่อสร้างสขุปวงประชา” 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๐

 เมือ่วนัที ่๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ นายธรีะพงษ์  วงศ์ศิวะวลิาส รองเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี 

ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

สลค.สาร ฉบับนี้จึงขอน�าเสนอแนวนโยบายของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคนใหม่ในการปฏิบัติ

ราชการของ สลค. เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 นอกจากนี ้ยงัมบีทความทีน่่าสนใจอนัจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผูอ่้าน เช่น บทความเรือ่ง 

แนวทางการจัดท�าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย การวเิคราะห์และกลัน่กรองเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรตีามกรอบแนวทาง

การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ และการเสนอเร่ืองแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและ

กรรมการต่อคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล ซึ่งท่านสามารถติดตาม

รายละเอียดได้ภายในเล่ม

 ๓. ข้อห้ามตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติข้อห้าม 

ในการด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง และในองค์กรต่าง ๆ ดังนี้

 ๓.๑ การเสนอแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง

  มาตรา ๑๑๒ บัญญัตใิห้บุคคลผูเ้คยด�ารงต�าแหน่งสมาชิกวฒุสิภาและสมาชิกภาพ

สิน้สดุลงมาแล้วยงัไม่เกนิสองปี จะเป็นรฐัมนตรหีรอืผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงมไิด้ เว้นแต่เป็นสมาชกิ

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

  มาตรา ๑๘๑ บัญญัติให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมีต�าแหน่งหรือ 

เงนิเดือนประจ�าและมใิช่ข้าราชการการเมอืง จะเป็นข้าราชการการเมอืงหรอืผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง

อื่นมิได้

  มาตรา ๒๖๓ วรรคสี ่บัญญตัใิห้บทบัญญตัแิห่งกฎหมายใดท่ีห้ามมิให้บคุคลด�ารง

ต�าแหน่งทางการเมอืง มใิห้น�ามาใช้บงัคบัแก่การด�ารงต�าแหน่งรฐัมนตรตีามมาตรา ๒๖๔ และข้าราชการ

การเมืองที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๖๔

  มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดิน 

อยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่า

คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่

 ๓.๒ การเสนอแต่งตั้งพนักงานอัยการให้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ 

  มาตรา ๒๔๘ วรรคสามและวรรคสี่ บัญญัติให้การด�าเนินการขององค์กรอัยการ

ให้มีความเป็นอิสระ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยกฎหมายดังกล่าวต้องมีมาตรการป้องกันมิให้

พนกังานอัยการกระท�าการหรือด�ารงต�าแหน่งใดอันอาจมีผลให้การสัง่คดีหรอืการปฏบิติัหน้าท่ีไม่เป็นไป

โดยรวดเร็ว เที่ยงธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง หรืออาจท�าให้มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ทั้งนี้ 

มาตรการดังกล่าวต้องก�าหนดให้ชัดแจ้งและใช้เป็นการทั่วไป โดยจะมอบอ�านาจให้มีการพิจารณา 

เป็นกรณี ๆ ไปมิได้

 ดงันัน้ การด�าเนนิการในเรือ่งดงักล่าว จงึสามารถด�าเนนิการได้เท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแย้งกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่จะอนุวัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญต่อไปด้วย

 กล่าวโดยสรุป การจัดท�าแนวทางที่เป็นบรรทัดฐานในการเสนอเรื่องแต่งตั้งผู้บริหาร

สูงสุดและคณะกรรมการต่อคณะรัฐมนตรีได้มีการวิเคราะห์หลักการของกฎหมายจากหลักกฎหมาย

มหาชน กฎหมายปกครอง ค�าพิพากษาของศาล และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้ง  

ข้อห้ามตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติกฎหมายและ 

เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละฉบับ อันจะเป็น 

การสนับสนุนให้ผู้ที่จัดท�าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของกฎหมายใน 

เรือ่งนีม้ากยิง่ขึน้ และเพือ่ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ  มแีนวทางการปฏบิตัทิีต่รงตามบทบญัญตัิ

และเจตนารมณ์ของกฎหมายในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักธรรมาภิบาลต่อไป

เอกสารอ้างอิง

 - ค�าพิพากษาศาลปกครอง แหล่งข้อมูลส�านักงานศาลปกครอง

 - ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา แหล่งข้อมูลส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 - หลักควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�าทางปกครอง พันต�ารวจเอก อังกูร วัฒนรุ่ง ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

 - การใช้และการตีความกฎหมายมหาชน รศ. ดร. วรเจตน์  ภาคีรัตน์

 - หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์



3ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๖๐

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กําหนดการ 

พระราชพธิปีระกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ เมือ่วนัพฤหสับดทีี่ 

๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ พระที่น่ังอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จออก 

ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ หน้าพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์

ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉตัร พระบรมวงศานวุงศ์ องคมนตร ีคณะรฐัมนตร ีคณะทตู สมาชกิ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระ 

ข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรอืน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามตําแหน่งเป็นมหาสมาคม  

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เชญิรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วพระราชทานแก่นายกรัฐมนตรี 

จากนัน้เจ้าพนกังานอาลกัษณ์  กองอาลกัษณ์และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ สาํนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 

ประทับพระราชลัญจกรแล้วเชิญไปประดิษฐานบนพานทองที่เสาบัวหน้ามหาสมาคม และ

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลกัษณ์ กองอาลกัษณ์และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 

สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีอ่านกระแสพระราชปรารภประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่ออ่านจบแล้วเสด็จพระราชดําเนินกลับ การแต่งกาย เครือ่งแบบเตม็ยศ 

ไว้ทกุข์ สายสะพายนพรตันราชวราภรณ์ หรอืสายสะพายชัน้สูงสุด

พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐
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“ฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุด

ผ่านเข้าไปในป่าใหญ่ น่ากลัว ทึบ แผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด มืดและกว้าง

มีต้นไม้ใหญ่เหมือนหอคอยที่เข้มแข็ง

พ่อจ๋า... ลูกหิวจะตายและเหนื่อยด้วย

ดูซิจ๊ะ... เลือดไหลออกมาจากเท้าทั้งสองที่บาดเจ็บของลูก

ลูกกลัวงู เสือ และหมาป่า

พ่อจ๋า... เราจะถึงจุดหมายปลายทางไหม..?

ลกูเอ๋ย... ในโลกนีไ้ม่มทีีไ่หนดอกทีม่คีวามรืน่รมย์ และความสบายสาํหรบัเจ้า

ทางของเรามิได้ปูด้วยดอกไม้สวย ๆ

จงไปเถิด แม้มันจะเป็นสิ่งบีบคั้นหัวใจเจ้า

พ่อเห็นแล้วว่า หนามตําเนื้ออ่อน ๆ ของเจ้า

เลือดของเจ้า เปรียบดั่งทับทิมบนใบหญ้าใกล้น้ํา

นํ้าตาของเจ้าที่ไหลต้องพุ่มไม้สีเขียว

เปรียบดังเพชรบนมรกตที่แสดงความงดงามเต็มที่

เพื่อมนุษยชาติ จงอย่าละความกล้า

เมื่อเผชิญกับความทุกข์ ให้อดทนและสุขุม

และจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่า

ไปเถิด... ถ้าเจ้าต้องการ… เดินตามรอยเท้าพ่อ”

พระราชนิพนธ์ “เดินตามรอยเท้าพ่อ”

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่มา : คัดลอกและเรียบเรียงมาจากชุดเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดําร ทรงสานต่อสร้างสุขปวงประชา จัดพิมพ์โดย สํานักงาน กปร.

บทความพิเศษ : องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ

ทรงงานสานต่อสร้างสุขปวงประชา



5ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๖๐

 พระปรีชาและพระจริยวัตรอันงดงาม ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ประชาชน 

ชาวไทยมาช้านาน ทรงเป็นแบบอย่างดีเยี่ยมในทุกด้าน ทั้งความใฝ่รู้ใฝ่เรียน คุณธรรม จริยธรรม พระวิริยอุตสาหะในการทรงงาน 

ตลอดจนพระปณธิานแน่วแน่ในการช่วยแบ่งเบาพระราชภารกจิอนัหนกัของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร  

และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็น “เจ้าฟ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย” 

ผู้เป็นที่รักยิ่งของคนไทยทั้งประเทศ

 ความเป็น “เจ้าฟ้านกัพฒันา” ได้รบัการปลกูฝังจากการทรงดําเนนิตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร 

มหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่๙ และสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี  

ในการช่วยเหลือพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยทรงถือเป็นหน้าที่สําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  

ที่จะต้องบําบัดทุกข์บํารุงสุขเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

...สิ่งที่ฉันท�าเพื่อตนเองมีอยู่ ๒ อย่างคือ

กินกับเรียนหนังสือ นอกนั้นท�าเพื่อผู้อื่นหมดเลย...

พระราชด�ารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ในการทรงงานเพือ่พฒันาประเทศ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี จะทรงยึดแนวทางการทรงงานในพระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร เป็นหลกั คอื เน้นความ

เรยีบง่าย และสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม จากการทีไ่ด้ติดตามเสดจ็ไปทรง

เยีย่มราษฎร และทรงงานในทัว่ทกุภมูภิาคของประเทศ ทาํให้ทรงรบัทราบถึง

สภาพปัญหาอย่างแท้จริง และได้พระราชทานพระราชดําริในการแก้ไข 

ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งหากเรื่องใดที่พระองค์ไม่ทรงทราบ ก็จะทรงสอบถามกับ 

ผูท้ีอ่ยูใ่นพืน้ทีจ่รงิ หรอืกบันกัวชิาการทีมี่ความชาํนาญในเรือ่งนัน้ ๆ รวมถงึ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทําการทดลองในโครงการ 

ส่วนพระองค์เพือ่หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลอืให้ราษฎรมคีวามเป็นอยูด่ขีึน้เฉกเช่นเดยีวกบัแนวทางการทรงงานพัฒนาใน

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 คร้ังทรงพระเยาว์ ทรงจาํได้ว่าพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์  

พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่๙ จะทรงจดั “ทมีพฒันา” ออกไปเยีย่มราษฎร มหีน่วยแพทย์เคล่ือนที ่มกีารไปสํารวจความเป็นอยูข่องราษฎร  

โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  

จะทรงบนัทกึเรือ่งโน้นเรือ่งนีท้ีท่รงนกึขึน้ได้ว่าควรทําตามข้อสงัเกตในสถานทีเ่สดจ็พระราชดําเนนิใน “สมดุทอดพระเนตร” แม้ภายหลัง  

มีข้าราชบริพารรับผิดชอบจดไปแต่ละแผนก พระองค์ก็ยังทรงจดของพระองค์เองอยู่ สุดท้ายทรงให้บันทึกข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ด้วย  

ซึง่สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี ทรงรบัพระราชภาระในการสานต่องานพฒันาจากพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ มาโดยตลอด ในการเสด็จฯ  

ไปยงัพืน้ทีต่่าง  ๆทรงมคีวามสนพระราชหฤทยัเรยีนรู ้ทรงจดบนัทกึมาอย่างต่อเนือ่ง ทรงจดจําและสั่งสมประสบการณ์ ทําให้ทรงมีคลังข้อมูล

มากมาย ทรงนาํความรูท่ี้ได้จากการเสดจ็พระราชดาํเนนิไปในพืน้ทีต่่าง ๆ  มาใช้ในการสานต่องานพฒันาทีเ่ข้าถงึแก่นแท้ของความต้องการ
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ของประชาชน ทัง้ด้านการศกึษา การพัฒนาอาชีพ สิ่งแวดล้อมและสังคม  

อันนําไปสู่โครงการตามพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี กว่า ๘๐๐ โครงการ ทั่วประเทศ

 นอกจากนี้ ยังพระราชทานพระราชดําริไว้ว่า “...ข้าพเจ้า 

ได้ยึดหลักการด�าเนินงาน ซึ่งได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตามเสด็จ  

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร  

และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙” ดังนี้

 ๑. การพึง่พาตนเอง โดยเน้นให้ทกุคนได้ช่วยเหลือตนเองก่อน 

เป็นอันดับแรก เช่น การให้เมล็ดพันธุ์พืชผัก พันธุ์สัตว์ เพื่อผลิตอาหาร 

ไว้บริโภคเอง แทนที่จะให้อาหารโดยตรง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต่อไป  

เป็นต้น

 ๒. การมส่ีวนร่วม เน้นให้ผูท้ีจ่ะได้รบัผลประโยชน์จากการทาํโครงการ  

ได้มีส่วนในการช่วยคิดช่วยทํา อาทิ การที่ผู้ปกครองและเด็กต้องร่วมกัน

วางแผนและทาํการผลิตทางการเกษตร จดัเวรในการประกอบอาหารกลางวนั  

ซึ่งมีผลทําให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ได้เรียนรู้และเข้าใจ 

ในกิจกรรมที่ทํา

 ๓. การพัฒนาแบบองค์รวมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู ้  

โดยเน้นการพัฒนาในทุก ๆ ด้านไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ กลุ่มเป้าหมาย 

จะต้องได้รบัความรูจ้ากกจิกรรมทีท่าํ และสามารถนาํความรูท้ีไ่ด้ไปประยกุต์ 

ใช้ในการดาํรงชวีติต่อไป อาท ิโครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั มวีตัถุประสงค์ 

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหาร มีการดําเนินกิจกรรมให้ความรู ้ 

ด้านเกษตรกรรมและกลุม่เป้าหมายได้ปฏบิตัจิรงิ ทัง้การปลกูและประกอบ 

อาหาร

 ๔. การพัฒนาระบบประสานงานความร่วมมือจากทุกส่วน  

ในการช่วยเหลือจากภาครัฐบาลและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  

มีการจัดทําแผนงานหลักของโครงการทุก ๆ ระยะ ๖ ปี เพื่อให้ทุกส่วน

ท่ีเกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางทําให้งานต่าง ๆ มีความก้าวหน้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ

 ๕. การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้และประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน โดยมีการอบรมการประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน  

เพื่อให้ความรู้และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

โครงการเป็นประจํา รวมทั้งมีการประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน

เป็นระยะ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ และ

สามารถนําไปปรับปรุงการดําเนินงานได้
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เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๖๐

 ๖. การยึดหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ จะต้อง 

คํานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนําภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้

 จากการที่เสด็จพระราชดําเนินไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทําให้ทรงได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาที่นําไปสู่ความก้าวหน้า 

หรอืความเปลีย่นแปลงให้ดีขึน้และนาํมาซึง่ข้อคิดบางประการคอื การพฒันาทีไ่ม่สมดลุและไม่ยัง่ยนื อาจจะก่อปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา  

เช่น การเพาะปลูกใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงที่เป็นพิษจํานวนมากเกินพอดี เป็นอันตรายต่อสุขภาพของทั้งคนและสัตว์ในพื้นที่บริเวณนั้น  

อาจจะทําให้ดินเสียเพาะปลกูไม่ได้มากเท่าเดมิ การพฒันาจึงต้องรกัษาสมดุลกบัการอนุรกัษ์ เช่น ในการสร้างเขือ่นกกัเกบ็น้ําต้องดวู่า 

จะเสยีทรพัยากรอืน่ ๆ ที่ควรรักษาไว้หรือไม่ อย่างไร เป็นต้น

 จุดเริ่มต้น “โครงการตามพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” มาจากการที่ได้ทอดพระเนตร 

สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ในโอกาสที่โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภาคของประเทศไทย สิ่งที่ทรงสังเกตเห็นก็คือ  

ความยากจน เด็ก ๆ เจ็บป่วย ขาดอาหาร ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ 

 ดงันัน้ จงึพระราชทานแนวพระราชดาํริให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรบัไปดาํเนินงาน โดยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้ความชํานาญ จัดทําเป็นโครงการต่าง ๆ ที่นําแนวพระราชดําริไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งมีหลักการส�าคัญ 

ในสองแนวทาง คือ แนวทางการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทุกข์ยากเฉพาะหน้าที่ราษฎรกําลังประสบอยู่ และแนวทาง 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ที่มุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาจนสามารถพึ่งตนเองได้

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสานต่อพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ และโครงการ 

ที่เกิดจากพระองค์เองมาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริแล้วกว่า ๕๒๘ โครงการ (กันยายน ๒๕๕๗)  

ในภมูภิาคต่าง ๆ ของประเทศ โดยจะเสดจ็พระราชดําเนนิทอดพระเนตรพืน้ทีต่่าง ๆ ด้วยพระองค์เอง เมือ่มพีระราชดํารใินการพฒันาแล้ว 

จะทรงตดิตามและให้การสนบัสนนุอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึจะทรงติดตามพระราชกิจอันเก่ียวเนือ่งกับการพฒันาอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และโครงการพัฒนาเพื่อสงเคราะห์พสกนิกรในโครงการ

ส่วนพระองค์เองอันเป็นการทรงงานที่ล้วนแล้วแต่มุ่งประโยชน์เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชาวไทยทั้งสิ้น
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 เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พสกนิกรทั่วประเทศมาโดยตลอดว่า  

ทรงสนพระทัยและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลาย  

มีขอบข่ายพัฒนาครบทุกด้าน นับตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ยากไร้ให้มีการส่งเสริมการศึกษา 

ในทุกระดับ และการมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงมีภาวะโภชนาการท่ีดี 

พร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญของประเทศ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม ทรงนําเทคโนโลยีอย่างง่ายด้วยธรรมชาติแก้ไขธรรมชาต ิ

จากแนวพระราชดาํรใินพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  

บรมนาถบพิตร มาใช้ในการดําเนินโครงการฯ และยังทรงอนุรักษ์ศิลป 

วัฒนธรรมไทยทุกแขนง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงคุณค่าและยังสืบสานต่อ  

อีกทั้งยังทรงริเริ่มโครงการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม และทรงดูแลติดตาม 

ความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด จนได้รับการยกย่องจากหลายองค์การระดับ

นานาชาติให้ทรงเป็นผู้นําผู้รู้จริงจากการปฏิบัติในการพัฒนาการศึกษา 

ให้ถ้วนทัว่แก่ทุกกลุ่มชนในถิ่นทุรกันดารและผู้ด้อยโอกาส สอดคล้องกับ 

เป้าหมายขององค์การยูเนสโกที่รณรงค์เรื่องการศึกษาเพื่อทุกคน

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเป็นสมเดจ็

เจ้าฟ้าที่ทรงงานหนัก แม้จะต้องตรากตรําพระวรกายเพียงใด  

กไ็ม่เคยปรากฏเลยสกัครัง้ทีจ่ะแลเหน็ความท้อแท้จากพระองค์ จงึทรงได้รบั

การยกย่องจากนานาชาติ ตลอดจนประชาชนคนไทยโดยทั่วไปว่า  

ทรงเป็นเจ้าฟ้านกัพฒันาและทรงสานต่องานพฒันาจากพระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร สมเดจ็พระนางเจ้า 

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี ให้บังเกิดความยั่งยืนสืบไป อันสะท้อนให้เห็นถึง 

พระปรชีาสามารถและพระอจัฉรยิภาพในการประกอบพระราชกรณยีกจิ

เพื่อประชาชนและประเทศชาติ 

 ทรงเป็นที่รักและสถิตเป็นมิ่งขวัญอยู่ในหัวใจของไทยทั้งปวง
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 เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส  

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘  

กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มอบแนวนโยบายในการปฏบิตัริาชการ 

ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ในอนาคต ให้แก่บุคลากร สลค.  

สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้

 สลค. มภีารกจิหลกัในการสนบัสนนุการบรหิารราชการแผ่นดนิของ

คณะรัฐมนตรีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีภารกิจในด้านต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ภารกิจการประสานราชการในพระองค์ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐสภา และการให้บริการประชาชน ที่ผ่านมา สลค. ได้มีการปรับบทบาท 

การท�างานเพือ่ตอบสนองการท�างานของคณะรฐัมนตรอียูเ่สมอ โดยอยูบ่นพืน้ฐาน

ของความถูกต้องแม่นย�าตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตร ี

ที่เกี่ยวข้อง 

แนวนโยบายของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ในการปฏิบัติราชการของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี*

* เรียบเรียงจากการประชุมชี้แจงแนวนโยบายของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของ

 สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ระหว่างวนัที ่๑๘-๑๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๐ ณ อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา

บทบาทของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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 อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อจากนี้เป็นต้นไป รัฐบาลภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญแก่การขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 

และการสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน

ตามกรอบการปฏรูิปประเทศ ยทุธศาสตร์ชาต ิและการสร้างความสามคัคีปรองดอง โดยเรยีกย่อ  ๆว่า ป.ย.ป. ขึน้ 

เพือ่เป็นกลไกในการเร่งรดัขับเคลือ่นการดาํเนนิการด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน การปฏิรูปประเทศ 

ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ดังนั้น ในโอกาสนี้ สลค. ในฐานะหน่วยงานหลัก

ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สลค. 

จะตอ้งมีการปรบับทบาทครัง้ส�าคญัเพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานตอบสนองต่อภารกิจ ป.ย.ป. รวมทั้ง

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และประเทศไทย ๔.๐ ตามแนวนโยบายของ

นายกรฐัมนตรด้ีวย โดยกลไกส�าคญัในการขบัเคลือ่นการท�างานภายใน สลค. คอื บคุลากร ระบบงาน 

และแผนงานต่าง ๆ ที่จะต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน

 ทั้งนี้ จากกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ซึ่งประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์นั้น ในบทบาท

ของ สลค. จะมีจุดเน้นในการสนับสนุนการขับเคลื่อนในยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖ คือ ยุทธศาสตร์ด้าน 

การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั ซึง่ สลค. จะมกีารทบทวนยทุธศาสตร์ของ สลค. 

ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นด้วย

กา สลค. ได้มกีารจดัท�าแผนงานในภารกจิหลกัของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยแผนงานดังกล่าว

มกีรอบการดําเนนิงาน ๒ แผนงานหลกั คอื (๑) การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มปีระสิทธภิาพ 

เพือ่รองรบัการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติและประเทศไทย ๔.๐ และ (๒) การสร้างและพฒันาบคุลากร 

สลค. ให้เป็น Intelligence Agent ดังนั้น ในระยะต่อจากนี้เป็นต้นไป สลค. จะขับเคลื่อนการทํางาน

ภายใต้แผนงานดังกล่าว ผ่านความเป็นอันหนึ่งอันเดียว และร่วมมือที่ดีของบุคลากรในสังกัด

 เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมลูทีท่นัสมยั มข้ีอมลูครบถ้วน และง่ายต่อการใช้งานจะเป็น

เครือ่งมอืสาํคัญทีจ่ะช่วยให้การทาํงานของเจ้าหน้าทีเ่ป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ ดงันัน้ สลค. จะมกีารพฒันา

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและฐานข้อมลูให้มข้ีอมลูทีถ่กูต้องครบถ้วน เป็นปัจจบุนั ง่ายต่อการใช้งาน 

และเป็นไปในแนวทางหรือระบบเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบงานที่ใช้งานภายใน สลค. และ

ให้บริการประชาชน เช่น ระบบสืบค้นข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ระบบราชกิจจานุเบกษา และระบบฐาน

ข้อมูลทะเบียนฐานันดร เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของ สลค. ในการสนับสนุนการบริหาร

ราชการแผ่นดนิของคณะรฐัมนตร ีการให้บรกิารแก่ส่วนราชการและประชาชนทัว่ไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

และเกิดประโยชน์สูงสุด

 ในการปฏิบัติราชการของ สลค. ซ่ึงต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ มีการพัฒนาตนเอง 

อยู่เสมอ ควบคู่ไปกับการที่ สลค. จะจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรเช่นกัน ทั้งนี้ ในการพัฒนาบุคลากร 

สลค. จะเน้นการพัฒนาและใช้องค์ความรู้ควบคู่กับการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน โดยเฉพาะ

ภารกิจการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีท่ีมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน จําเป็นต้องใช้

องค์ความรู้ที่มีความหลากหลายและเป็นสหวิทยามากขึ้น ในส่วนภารกิจการติดตามผลการดําเนินการ

ตามมติคณะรฐัมนตรจีาํเป็นต้องมกีารปรบักระบวนการทาํงานเพือ่ให้สามารถตอบสนองความต้องการ

ของคณะรัฐมนตรีที่ต้องการผลักดันการติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญของรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป ทั้งนี้ จะมีการพัฒนาบุคลากร สลค. ให้เป็นก�าลังคนคุณภาพที่ให้ 

ความสําคัญแก่การรักษาคนคุณภาพของบุคลากร สลค. อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเรียนรู้และพัฒนาคน

การพัฒนาส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในระยะต่อไป



11ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๖๐

สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ท้ังจากการศึกษาหาความรู้โดยตรงและการเรียนรู้จากประสบการณ ์

ในการทํางาน ดังนั้น การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท�าให้บุคลากรสามารถ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนงานต่าง ๆ  ของ สลค. ได้หลากหลายมากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา

องค์กรและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันต่อไป

 นอกจากนี้ ในส่วนของการบริหารงานภายในหรืองานสนับสนุนภารกิจหลักของ สลค.  

กม็ส่ีวนส�าคญัอย่างยิง่ทีจ่ะเสรมิให้ภารกจิหลกัของ สลค. เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ มคีวามเป็นมอือาชพี เช่น  

การจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีจะต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในเรื่องของการอํานวย 

ความสะดวกภายในห้องประชมุคณะรฐัมนตร ีการดแูลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ 

และระบบไฟฟ้าระหว่างการประชุม เพื่อให้การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ดงัทีก่ล่าวมาขา้งต้น จะเห็นไดว้า่ทกุสว่นของ สลค. ล้วนเป็นองค์ประกอบที่จะต้องขับเคลือ่น

ไปข้างหน้าพร้อม ๆ กัน ด้วยระบบงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยความร่วมมือที่ดีของบุคลากร และ 

ด้วยการบริหารงานของผู้บริหารในระดับต่าง ๆ  ซึ่งจะต้องดูแลเอาใจใส่ทั้งผลสัมฤทธิ์ของงานเบื้องหน้า 

และงานเบือ้งหลงั การทํางานของบคุลากรในสงักดั และสภาพแวดล้อมและคณุภาพชวีติทีด่ขีองบคุลากร

เพื่อรักษาคนที่มีคุณภาพให้อยู่ในองค์กร อันจะส่งผลให้ สลค. เป็นหน่วยงานที่สามารถดําเนินภารกิจ

ในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

มีความเป็นมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับของคณะรัฐมนตรี ส่วนราชการอื่น และประชาชนได้ในที่สุด
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๔  กันยายน  ๒๕๐๗

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๗

๒๕๕๘  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๒๕๕๗  ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒๕๕๖  ผูอ้าํนวยการสาํนกัวเิคราะห์เรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี

๒๕๕๒  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

๒๕๕๑  ผู้อํานวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี

๒๕๕๙-ปัจจบุนั  กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการพฒันาวทิยาศาสตร์ 

             และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๒๕๕๘  มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

๒๕๕๕  ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

วัน เดือน ปีเกิด

การศึกษา

ประวัติการท�างาน

การด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการอื่น ๆ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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เรื่อง

การก�าหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคม

ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ

เรื่อง

การพิจารณาก�าหนดวันหยุด

ราชการประจ�าปีเพิ่ม

เรื่อง

การจัดงานพระราชพิธี 

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช

 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ลงมติว่า

 ๑. รับทราบประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดวันสําคัญของชาติไทย 

ที่กําหนดว่า วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสําคัญของชาติไทย ดังนี้

  ๑.๑ เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  ๑.๒ เป็นวันชาติ

  ๑.๓ เป็นวันพ่อแห่งชาติ

 ๒. เห็นชอบให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ

ที่มา : หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๗๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 ในคราวประชมุคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ คณะรฐัมนตรีได้พจิารณา

เกี่ยวกับเรื่องการพิจารณากําหนดวันหยุดราชการประจําปีเพิ่มแล้ว ลงมติเห็นชอบกําหนด 

วันหยุดราชการประจําปีเพิ่ม ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้

 ๑. กําหนดให้มีวนัหยุดราชการประจาํปี อกี ๒ วนั ในวนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม เนือ่งจาก

เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

และวันที่ ๑๓ ตุลาคม เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 ๒. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๐๐ [เรื่อง ประกาศกําหนด

เวลาทาํงานและวนัหยดุราชการ (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๐๐] ในส่วนท่ีกาํหนดให้วนัที ่๕ พฤษภาคม

ของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ

ทีม่า : หนงัสอืส�านกัเลขา.ธกิารคณะรฐัมนตร ีด่วนทีส่ดุ ที ่นร ๐๕๐๗/ว ๑๗๘ ลงวนัที ่๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

 ด้วยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้เสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

 ๑. รับทราบเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสรุป ดังนี้

  ๑.๑ หมายกําหนดการพระราชพธิถีวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช จํานวน ๕ วัน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ (การพระราชกุศล 

ออกพระเมรุมาศ เชญิพระบรมศพไปพระเมรมุาศ ถวายพระเพลงิพระบรมศพ เกบ็พระบรมอฐั ิพระราชกศุล

พระบรมอฐั ิเลีย้งพระ เชญิพระโกศพระบรมอฐัขิึน้ประดษิฐานพระวมิาน และบรรจพุระบรมราชสรรีางคาร)

  ๑.๒ การจัดทาํภาพประดบัซุม้ถวายดอกไม้จนัทน์ของประชาชนเป็นภาพพระบรมฉายาลกัษณ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมภาพพระบรมโกศ

  ๑.๓ การจัดนทิรรศการภายหลงังานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช จํานวน ๓๐ วนั ระหว่างวนัที ่๑-๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ โดยกระทรวงวฒันธรรม

เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงาน

 ๒. เห็นชอบการกําหนดให้วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันพระราชพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันหยุดราชการ

 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ลงมติรับทราบและเห็นชอบ 

ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ

ที่มา : หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๕ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

มติคณะรัฐมนตรีที่ส�าคัญ

๔  กันยายน  ๒๕๐๗

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๗

๒๕๕๘  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๒๕๕๗  ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒๕๕๖  ผูอํ้านวยการสาํนกัวเิคราะห์เรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี

๒๕๕๒  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

๒๕๕๑  ผู้อํานวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี

๒๕๕๙-ปัจจบุนั  กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการพัฒนาวทิยาศาสตร์ 

             และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๒๕๕๘  มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

๒๕๕๕  ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
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ภาพรวมวันหยุดประจ�าปี ๒๕๖๐

วันขึ้นปีใหม่

มกราคม

วันหยุดราชการที่กําหนดเพิ่ม

เป็นกรณีพิเศษ (วันปีใหม่) 
(มติ ครม. ๒๒ พ.ย. ๕๙)

๑

๓

กุมภาพันธ์

วันมาฆบูชา๑๓

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์๖

เมษายน

๑๓   -   ๑๕ วันสงกรานต์

วันรัฐพิธีพืชมงคล

จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

วันวิสาขบูชา

พฤษภาคม

๑๐

๑๒

วันเข้าพรรษา

วันอาสาฬหบูชา

กรกฎาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร 
(มติ ครม. ๑๑ เม.ย. ๖๐)

๘

๙

๒๘

วันรัฐธรรมนูญ

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
(มติ ครม. ๗ ก.พ. ๖๐)

ธันวาคม

วันสิ้นปี

๕

๑๐

๓๑

วันสวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร 
(มติ ครม. ๑๑ เม.ย. ๖๐)

วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
(มติ ครม. ๒๕ เม.ย. ๖๐)

วันปิยมหาราช

ตุลาคม

๑๓

๒๓

๒๖

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ 

ในรัชกาลที่ ๙

สิงหาคม

๑๒



15ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๖๐

 โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางเกีย่วกบัการร่างกฎหมาย การตรวจพจิารณาร่างกฎหมาย และแนวทาง

การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทําร่างกฎหมาย รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงาน

ของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางการดําเนินการในการจัดทําร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ 

มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ส่วนที่ ๑
หลักเกณฑ์การร่างกฎหมายและการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ

 ในการจัดทําร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังต่อไปนี้

 ๑. ร่างกฎหมายต้องสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

  ๑.๑ ในกรณีที่กฎหมายที่มีอยู่ขัดหรือแย้งต่อหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบมีหน้าที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม

หรือยกเลิกกฎหมายนั้นในโอกาสแรก

  ๑.๒ การร่างกฎหมายเพื่อกําหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องดําเนินการในเรื่องใด ร่างกฎหมายในเรื่องนั้นต้องมีมาตรฐาน

สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด

  ๑.๓ การร่างกฎหมายที่จํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ต้องยึดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

   (๑) ในกรณีที่สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้รับการรับรองไว้โดยชัดแจ้งในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ให้หน่วยงาน

ของรัฐพิจารณาเงื่อนไขหรือเหตุในการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด โดยพิจารณาประกอบคําพิพากษาหรือ 

คําวินิจฉัยของศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด หรือศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย

   (๒) การร่างกฎหมายต้องไม่ขดัต่อหลักนติิธรรม ไม่เพ่ิมภาระหรอืจํากดัสิทธิหรอืเสรภีาพของบุคคลเกนิสมควร

แก่เหต ุไม่กระทบต่อศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ ไม่เลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม รวมทัง้ต้องระบเุหตผุลความจาํเป็นในการจาํกัดสทิธแิละ

เสรีภาพไว้ด้วย

แนวทางการจัดท�าและการเสนอร่างกฎหมาย
ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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   (๓) ร่างกฎหมายต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่ใช้บังคับแก่กรณีหนึ่งกรณีใดหรือแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด

เป็นการเฉพาะเจาะจง เว้นแต่มกีฎหมายในรปูแบบบางประเภททีร่ฐัธรรมนญูบญัญตัใิห้กระทําได้ เช่น กฎหมายเวนคนือสงัหารมิทรพัย์

โดยระบุเจาะจงอสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามความจําเป็น หรือกฎหมายโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

  ๑.๔ การร่างกฎหมายต้องสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งกับแนวนโยบายแห่งรัฐ

 ๒. ร่างกฎหมายต้องสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

  การร่างกฎหมายต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นเป้าหมายของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก 

ธรรมาภบิาล และต้องคาํนงึถงึแนวทางการปฏริปูประเทศตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนญู และแผนการปฏรูิปประเทศ

ตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ

 ๓. การร่างกฎหมายต้องค�านงึถงึหรอืพจิารณาด�าเนนิการให้สอดคล้องกบัหลกัการและสาระส�าคญัของพระราชบญัญตัิ

การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘

  ๓.๑ การร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต การกําหนดระยะเวลา หรือขั้นตอนในการพิจารณาคําขออนุญาต 

การดําเนินการต่าง ๆ ต้องคํานึงถึงหลักการและสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

  ๓.๒ การร่างกฎหมายต้องคํานึงถึงหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

  ๓.๓ หน่วยงานของรัฐต้องยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจําเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์  

หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘

 ๔. ร่างกฎหมายต้องสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ

  ๔.๑ การจัดให้มีกฎหมาย ให้กระทําได้เพียงเท่าที่จําเป็น 

  ๔.๒ ในการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความจําเป็นในการตรากฎหมาย 

อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจําเป็นในการตราพระราชบัญญัติ และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

วิเคราะห์และเสนอความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็นในการตรากฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และในกรณีที ่

คณะรฐัมนตรีมีมตส่ิงร่างกฎหมายให้สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา ให้สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจสอบ

อกีครัง้หนึง่ด้วยว่ามคีวามจาํเป็นต้องตรากฎหมายฉบบันัน้หรือไม่ และการเสนอร่างกฎหมายกลบัไปยงัคณะรัฐมนตรี ให้คณะกรรมการ

กฤษฎีกาซึ่งตรวจพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวให้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็นและประโยชน์ที่จะเกิดจากร่างกฎหมายนั้นด้วย

  ๔.๓ การร่างกฎหมายเพื่อให้มีระบบอนุญาต ให้กระทําได้เพียงเท่าที่จําเป็น เช่น กรณีเพื่อรักษาความมั่นคง 

แห่งราชอาณาจกัร ความปลอดภยัสาธารณะ หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรือเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมัน่คงทางเศรษฐกจิ

และสังคมของประเทศ และในกรณีจําเป็นต้องกําหนดให้มีระบบอนุญาตไว้ในร่างกฎหมาย ให้ยึดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

   (๑) ต้องระบุวัตถุประสงค์ในการอนุญาตไว้ในการเสนอร่างกฎหมายโดยชัดแจ้ง

   (๒) ต้องบัญญตัหิลกัเกณฑ์และระยะเวลาการอนุญาตหรือไม่อนุญาตไว้ในร่างพระราชบญัญัตใิห้ชดัเจน และ

กําหนดกรอบหลักเกณฑ์ในการออกกฎหมายลําดับรองไว้ด้วย

   (๓) หน่วยงานของรัฐที่พิจารณาอนุญาตต้องแสดงหลักฐานความพร้อมและศักยภาพท่ีจะตรวจสอบ 

ให้การกระทํานั้นเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตได้อย่างแท้จริง

   (๔) ให้กําหนดอายุการได้รับอนุญาตเฉพาะกรณีที่จําเป็น และในกรณีที่มีการกําหนดอายุการได้รับอนุญาต

และการต่ออายุการได้รับอนุญาต ต้องแสดงเหตุผลของการขอต่ออายุการได้รับอนุญาต และต้องมีการตรวจสอบการดําเนินการ 

ตามที่ได้รับอนุญาตที่ผ่านมาด้วย ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอต่ออายุ 

ใบอนุญาต ซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘



17ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๖๐

   (๕) ให้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่ออํานวยความสะดวกในการขออนุญาต และการบังคับการ 

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการอนุญาตนั้น

  ๔.๔ การร่างกฎหมายเพื่อให้มีระบบคณะกรรมการ ให้กระทําได้เพียงเท่าที่จําเป็น กรณีจําเป็นเช่นว่านั้น เช่น  

การกําหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นเพื่อทําหน้าที่

   (๑) วางกฎเกณฑ์ในการกํากับควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

   (๒) วินิจฉัยชี้ขาด

   (๓) ให้คาํปรึกษาทางเทคนคิหรอืเป็นเรือ่งซึง่ต้องการความรูค้วามเชีย่วชาญเฉพาะด้านประกอบการตดัสนิใจ

ของผู้มีหน้าที่และอํานาจตามกฎหมาย

   (๔) พิจารณาหาข้อยุติที่ได้รับการยอมรับร่วมกัน โดยมีตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ๔.๕ ในกรณีที่จําเป็นต้องมีระบบคณะกรรมการ ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

   (๑) การกําหนดขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการต้องไม่เป็นการเพิ่มพระราชภาระโดยไม่จําเป็น

   (๒) คณะกรรมการซึ่งทําหน้าที่วางกฎเกณฑ์หรือคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด ต้องไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง 

ทางการเมอืง หรอืผูแ้ทนหน่วยงานของรฐัทีอ่าจจะต้องอยูภ่ายใต้กฎเกณฑ์นัน้ หรอือาจเป็นคูก่รณใีนเรือ่งนัน้ และต้องมกีารแยกหน้าที่

ระหว่างผู้วางกฎเกณฑ์หรือผู้กํากับควบคุมออกจากผู้ปฏิบัติ

   (๓) ไม่กําหนดให้นายกรฐัมนตรเีป็นประธานกรรมการ เว้นแต่เป็นคณะกรรมการทีกํ่าหนดนโยบายระดบัชาติ

   (๔) กรรมการโดยตําแหน่งพงึมตีามความจําเป็น และการกําหนดให้ผูดํ้ารงตําแหน่งบางตําแหน่งเป็นกรรมการ

สมควรพิจารณากําหนดเท่าท่ีจําเป็น เช่น ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาต ิเลขาธกิาร ก.พ. เนือ่งจากตาํแหน่งดงักล่าวมีหน้าทีต้่องให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรฐัมนตรใีนเรือ่งทีเ่กีย่วข้อง

อยู่แล้ว และในกรณีที่มีกรรมการโดยตําแหน่ง เมื่อคณะกรรมการนั้นมีมติในเรื่องใด มติดังกล่าวย่อมผูกพันองค์กรที่กรรมการ 

โดยตําแหน่งผู้นั้นดํารงตําแหน่งอยู่ด้วย เว้นแต่กรรมการผู้นั้นได้แสดงความไม่เห็นด้วย โดยวิธีการลงคะแนนคัดค้าน หรือบันทึก 

ข้อไม่เห็นด้วยในรายงานการประชุมแล้ว

   (๕) การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในเรื่องซ่ึงเป็นหน้าที่และ

อํานาจของคณะกรรมการอย่างแท้จริง และห้ามแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีลักษณะการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในการกําหนดวาระ 

การดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องสอดคล้องกับหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการนั้นด้วย

  ๔.๖ การร่างกฎหมายเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดําเนินการ

ตามขั้นตอนต่าง ๆ ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

   (๑) การใช้ดุลพินิจต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักการสําคัญที่รัฐธรรมนูญรับรอง

   (๒) การใช้ดุลพินิจต้องสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

   (๓) การใช้ดลุพนิิจต้องพจิารณาอย่างรอบคอบ โดยอาจปรกึษาหารอืหรอืรบัฟังข้อมลูเพิม่เตมิจากผูท้ีเ่กีย่วข้อง 

และต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบให้ข้อมูลและโต้แย้งคัดค้านได้ และต้องแสดงเหตุผลประกอบการใช้ดุลพินิจนั้นไว้ด้วย

   (๔) การใช้ดุลพินิจต้องคํานึงถึงหลักความพอสมควรแก่เหตุ และประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับกับประโยชน์

ที่เอกชนต้องเสียไป รวมทั้งความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เอกชน

   (๕) เจ้าหน้าทีซ่ึง่ใช้อํานาจดลุพนิจิต้องไม่มส่ีวนได้เสยีหรอืมผีลประโยชน์ทบัซ้อนกบัการใช้อํานาจดลุพนิจินัน้ 

เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน และหากปล่อยให้ล่าช้าจะเกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคล 

โดยไม่มีทางแก้ไขได้

   (๖) การกาํหนดรปูแบบ ข้ันตอน และวธิกีาร ตลอดจนระยะเวลา สาํหรับการดาํเนนิการในส่วนทีเ่ป็นสาระสาํคญั 

และกรอบการใช้ดุลพินิจต้องชัดเจน สําหรับรายละเอียดที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติอาจกําหนดไว้ในกฎหมายลําดับรองได้

   (๗) ให้กําหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
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ส่วนที่ ๒
แนวทางการรบัฟังความคดิเหน็ประกอบการจัดท�าร่างกฎหมายและการวเิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนจากกฎหมาย

 ในการรบัฟังความคิดเหน็ประกอบการจดัทาํร่างกฎหมายในระดบัพระราชบญัญตัแิละการวเิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้

จากกฎหมาย ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังต่อไปนี้

 ๑. การจัดทําร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ

  ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐจดัให้มีการรบัฟังความคดิเหน็เพือ่ประกอบการจดัทาํร่างกฎหมายในระดบัพระราชบญัญตัิ 

โดยในการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยต้องรับฟังผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐน้ัน หรือผ่านเว็บไซต์  

www.lawamendment.go.th หรือจะใช้วิธีอื่นใดด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

  ๑.๒ ในการรับฟังความคิดเห็น ให้หน่วยงานของรัฐประกาศวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด

ในการรบัฟังความคดิเหน็ รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูประกอบการรบัฟังความคดิเหน็ ซึง่อย่างน้อยประกอบด้วย (๑) สภาพปัญหาและสาเหตุ

ของปัญหา (๒) ความจําเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ัน (๓) หลักการอันเป็นสาระสําคัญของกฎหมายที่จะตราขึ้น  

และ (๔) ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือร่างพระราชบัญญัติที่จะรับฟังความคิดเห็น

  ๑.๓ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 

โดยในรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย (๑) วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น (๒) จํานวนครั้ง 

และระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง (๓) พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น (๔) ประเด็นที่มีการแสดง

ความคิดเห็น (๕) ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น และ (๖) คําช้ีแจงเหตุผลรายประเด็น  

และ (๗) การนําผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทําร่างกฎหมาย

  ๑.๔ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําคําชี้แจงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจําเป็นในการตราพระราชบัญญัติ  

(Checklist) ท้ายระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ได้ปรับปรุง และคณะรัฐมนตร ี

มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และในการส่งเรื่องไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอร่างกฎหมายที่ได้จัดทําขึ้น

ให้เสนอพร้อมรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นด้วย

  ๑.๕ ให้สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรวีเิคราะห์ผลการรบัฟังความคดิเหน็ทีห่น่วยงานของรฐัได้จัดทําขึน้และวเิคราะห์

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจําเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) เพื่อประกอบ

การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

  ในกรณีที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบการดําเนินการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทําร่างกฎหมายของ 

หน่วยงานของรัฐ และตรวจสอบการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจําเป็นในการ

ตราพระราชบัญญัติ (Checklist) แล้วเห็นว่าจําเป็นต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นหรือการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก

กฎหมายเพิ่มเติม ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องคืนเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เสนอเรื่องดําเนินการเพิ่มเติมโดยให้ระบุ 

การดําเนินการให้ชัดเจนด้วย และเมื่อดําเนินการเสร็จแล้วให้ส่งเรื่องไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป

  ๑.๖ ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติส่งร่างกฎหมายให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ให้สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกานําผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐ 

ได้จัดทําขึ้นมาประกอบการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย

  ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบการดําเนินการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทําร่างกฎหมาย 

ของหน่วยงานของรัฐ และตรวจสอบการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจําเป็น 

ในการตราพระราชบญัญตั ิ(Checklist) แล้วเหน็ว่าจาํเป็นต้องจดัให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็เพิม่เตมิ สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา

อาจดาํเนนิการดังกล่าวเอง หรือจะขอให้หน่วยงานของรฐัเจ้าของเรือ่งเป็นผูด้าํเนนิการกไ็ด้ และเมือ่ได้ดาํเนนิการแล้ว ให้จดัทาํรายงาน

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วย สําหรับกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าจําเป็นต้องมีการวิเคราะห ์

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเพิ่มเติม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจดําเนินการดังกล่าวเอง หรือจะขอให้หน่วยงาน

ของรัฐเจ้าของเรื่องเป็นผู้ดําเนินการดังกล่าวเพิ่มเติมก็ได้ เพื่อนํามาประกอบการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายต่อไป
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เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๖๐

  ๑.๗ ในกรณทีีร่่างกฎหมายทีผ่่านการตรวจพิจารณาของสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีามกีารแก้ไขเพ่ิมเตมิเนือ้หา

ของร่าง และสมควรแก้ไขการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเพิ่มเติมตามประเด็นที่มีการแก้ไข ให้สํานักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎกีาแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของเรือ่งดาํเนินการดังกล่าว และให้ส่งคาํชีแ้จงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจาํเป็น

ในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ท่ีได้ดําเนินการดังกล่าวแล้วมาพร้อมกับการยืนยันให้ความเห็นชอบร่างกฎหมาย เพื่อให้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 ๒. การดําเนินการกรณีร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

  ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว้ในข้อ ๑.๕

 ๓. การดําเนินการกรณีร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

  ให้สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาพจิารณาดาํเนนิการตามแนวทางทีก่าํหนดไว้ในข้อ ๑.๖ หรอืข้อ ๑.๗ สาํหรบักรณี

การดําเนินการตามข้อ ๑.๗ หากหน่วยงานของรัฐได้มีหนังสือยืนยันให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายแล้ว ให้สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกามีหนังสือขอให้หน่วยงานของรัฐที่เสนอร่างกฎหมายดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑.๗ ได้

 ๔. การดําเนินการกรณีร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและอยู่ระหว่าง 

การดําเนินการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  ในกรณีที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นว่า ร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกามีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาของร่างจนแตกต่างจากร่างที่หน่วยงานของรัฐเสนอ และสมควรแก้ไขการวิเคราะห์ผลกระทบ 

ท่ีอาจเกดิขึน้จากกฎหมายเพิม่เตมิตามประเดน็ทีม่กีารแก้ไข ให้สาํนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของเร่ืองดาํเนนิการ

ดงักล่าว และให้ส่งคําช้ีแจงตามหลกัเกณฑ์การตรวจสอบความจําเป็นในการตราพระราชบญัญตั ิ(Checklist) ทีไ่ด้ดําเนนิการดงักล่าวแล้ว

มายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการต่อไป

 ๕. ในกรณร่ีางกฎหมายใดมคีวามจําเป็นเร่งด่วนหรอืต้องดําเนนิการเป็นการลบัหน่วยงานของรฐัเจ้าของเรือ่งจะดําเนนิการ

รับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทําร่างกฎหมายให้แตกต่างจากแนวทางตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑.๑ หรือข้อ ๑.๒ ก็ได้ แต่หน่วยงาน

ของรัฐเจ้าของเรื่องต้องแสดงเหตุผลความจําเป็นดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไป

 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ลงมติ

 ๑. เหน็ชอบแนวทางการจดัทําและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบญัญตัมิาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

ที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทําขึ้น และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ต่อไป

 ๒. เห็นชอบหลกัเกณฑ์ในการตรวจสอบความจําเป็นในการตราพระราชบญัญตั ิ(checklist) ทีสํ่านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี

ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุงขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทําและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ

มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามข้อ ๑ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ [เรื่อง นโยบาย 

การปฏิรูปกฎหมายในส่วนท่ีเกี่ยวกับฝ่ายบริหาร] โดยให้เป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจําเป็นในการตราพระราชบัญญัต ิ

ท้ายระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ต่อไป (download checklist ได้ที่ www.soc.go.th)

ที่มา : หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๑๖๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐
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รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา 

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

พ.ศ. ๒๕๖๐

 เพ่ือเป็นการปรบัปรงุมาตรการและเครือ่งมอืส่งเสรมิการลงทนุให้มคีวามหลากหลายและมปีระสทิธภิาพ

มากขึ้น เพื่อที่จะสามารถดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศให้สูงขึ้น ซึ่งจะผลักดันให้ประเทศไทยสามารถก้าวพ้นจากประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางได้

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๙ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่องส�าคัญที่ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา



21ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

 เพื่อกําหนดให้มีคณะกรรมการราชทัณฑ์ กําหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารงานราชทัณฑ์และ

ปรบัปรงุกฎหมายให้สามารถแก้ไข บาํบดั ฟ้ืนฟู และพัฒนาพฤตนิสิยัของผูต้้องขงั กบัทัง้เป็นเคร่ืองมอืในการแก้ไข

ปัญหาอื่นในการบริหารจัดการกระบวนงานของกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๑ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

 เพือ่ให้การดําเนนิการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐัมกีรอบการปฏบิตัทิีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้น 

การเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชนให้มากทีส่ดุ เพือ่ให้เกดิความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มกีารแข่งขนัอย่างเป็นธรรม

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก หน้า ๑๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐

 เพ่ือดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนที่จะสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศ  

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแขง็ ส่งเสรมิการเพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนัของอตุสาหกรรมศกัยภาพ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

 เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 

กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต

และกฎหมายว่าด้วยการจดัสรรเงนิภาษสีรุา ไม่สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป จงึสมควร

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตทั้งระบบเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๒ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

 แก้ไขเพิ่มเติมการกําหนดกรอบระยะเวลาการบังคับโทษปรบัโดยให้รวมถงึเรื่องการอายดัสิทธิเรียกร้อง

ในทรัพย์สินเพ่ือใช้ค่าปรับด้วย และเนื่องจากบทบัญญัติเกี่ยวกับอัตราโทษปรับในประมวลกฎหมายอาญา 

ยังไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน จึงสมควรปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับ

สภาวการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งสมควรปรับปรุงความผิดที่มีโทษทางอาญาซึ่งไม่มีโทษปรับให้มีโทษปรับด้วย

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๒ ก หน้า ๕๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
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ระเบียบ

ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

 กําหนดข้ันตอนและวิธีการการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงกําหนดฐานความผิด อัตราโทษและอัตราค่าปรับ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๘๖ ง หน้า ๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

ระเบยีบกรมสรรพากรว่าด้วยการจดัท�า ส่งมอบ และเกบ็รกัษาใบก�ากบัภาษอีเิลก็ทรอนกิส์ผ่านระบบ e - Tax 

Invoice by Email พ.ศ. ๒๕๖๐

 เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริการภาครัฐ โดยเฉพาะ 

ในด้านการจัดเก็บภาษีอากรให้สอดคล้องกับระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) และเพื่อให้

ผู้ประกอบการจดทะเบียนสามารถจัดทําใบกํากับภาษีที่มีการจัดทําข้อความข้ึนเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้

ระบบ e - Tax Invoice by Email

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๘๙ ง หน้า ๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ค�าสั่ง

ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้

กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

 ปรับปรุงกลไกและกําหนดมาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกเพิ่มเติม เพื่อให้เกิด 

ความเข้มงวดในการบังคบัใช้กฎหมาย โดยให้ผูข้บัขีร่ถยนต์ต้องรดัร่างกายด้วยเขม็ขดันริภยัไว้กบัทีน่ัง่ในขณะขบัขี่

รถยนต์ และต้องจดัให้คนโดยสารรถยนต์รดัร่างกายไว้กบัทีน่ัง่ด้วยเขม็ขดันริภยัขณะโดยสารรถยนต์ และคนโดยสาร

รถยนต์ดังกล่าวต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะโดยสารรถยนต์ด้วย

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๘๕ ง หน้า ๓๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสาร

สาธารณะ

 กาํหนดมาตรการเพิม่เตมิเกีย่วกบัรถโดยสารสาธารณะ เพือ่ให้ผูโ้ดยสารและผูใ้ช้รถใช้ถนนมคีวามปลอดภยั

สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงสภาพของรถโดยสาร การควบคุมผู ้ประกอบการขนส่งและผู้ขับรถ 

ให้ปฏบิติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครดั รวมทัง้กําหนดมาตรการเพ่ิมเตมิเพ่ือให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องนําไปดาํเนนิการ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๘๕ ง หน้า ๔๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mratchakitcha.soc.go.th
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เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๖๐

บทน�า

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐  

และได้มีคําปรารภส่วนหนึ่งที่กล่าวถึงความสําคัญและความจําเป็นของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศไว้ และยังกําหนดให้มี

กฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติไว้ในหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ และบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไว้ในหมวด ๑๖ 

ของรัฐธรรมนูญ 

 ในส่วนยุทธศาสตร์ชาติได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๕ ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

อย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�าแผนต่าง ๆ  โดยการจัดท�า การก�าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุ

เป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมี

บทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย

บทความพิเศษ :

วรรณวิมล  สินุธก

การวิเคราะหแ์ละกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามกรอบแนวทาง
การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
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 ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕๗ มาตรา ๒๕๘ มาตรา ๒๕๙ มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ 

โดยในมาตรา ๒๕๙ บัญญัติให้การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด�าเนินการ 

ปฏริปูประเทศ ซ่ึงก�าหนดให้เริม่ด�าเนนิการปฏริปูในแต่ละด้านภายในหนึง่ปีนบัแต่วนัประกาศใช้รฐัธรรมนญูนี ้รวมตลอดทัง้ผลสมัฤทธิ ์

ทีค่าดหวงัว่าจะบรรลใุนระยะเวลาห้าปี ท้ังนี ้ให้ด�าเนนิการตรากฎหมาย และประกาศใช้บงัคับภายในหนึง่ร้อยยีสิ่บวันนบัแต่วันประกาศ

ใช้รัฐธรรมนูญนี้

 เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบ 

ในหลกัการร่างพระราชบญัญตัแิผนและขัน้ตอนการดําเนนิการปฏรูิปประเทศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการจดัทํายุทธศาสตร์ชาติ 

พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล้วให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

ต่อไป และต่อมาเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ และให้เสนอต่อ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องด่วนต่อไป

 ดังนั้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจสําคัญในการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจของ

คณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในมิติใหม่ ที่มีพันธกิจหลากหลายด้านเพิ่มขึ้น คือ (๑) กรอบพันธกิจเกี่ยวกับ

การปฏิรูปประเทศ (๒) การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ และ (๓) การสร้างความสามัคคีปรองดอง ในการนี้ สลค. จึงมีความจําเป็นที่จะต้อง

เพิ่มขีดความสามารถ หรือศักยภาพของระบบงานในการศึกษาวิเคราะห์ และกลั่นกรองเรื่อง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ 

คณะรฐัมนตรใีห้สอดคล้องกับบทบัญญตัแิละเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญู รวมทัง้เตรยีมการศกึษาแนวทางการวเิคราะห์เรือ่งเพือ่เสนอ

ต่อคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ 

เพื่อให้การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามกรอบแนวทางการปฏิรูป

ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

 กระบวนการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องและการจัดทําบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตามกรอบแนวทางการปฏิรูป

ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้ได้ผลสรุปของการตัดสินใจที่ดีหรือเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่มีผลสัมฤทธิ์ จะพิจารณาใน ๓ มิติ ดังนี้ 

 ๑. มติเินือ้หา (Content) : เป็นการจดัทําเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏริปูประเทศและยทุธศาสตร์ชาตเิสนอคณะรฐัมนตรขีอง 

คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาต ิกระทรวง กรม หรอืหน่วยงานต่าง ๆ  ซึง่จะต้องเป็นเรือ่งตามร่างพระราชบัญญตักิารจดัทํายุทธศาสตร์ชาติ 

พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... และ/หรือเรื่องที่อยู่ในประเภทเรื่องที่เสนอ

คณะรฐัมนตรไีด้ และมรีายละเอยีดสาระสําคญัของเรือ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยการเสนอเรือ่งและการประชมุคณะรฐัมนตรี 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

 ๒. มติด้ิานขัน้ตอนกระบวนการ (Process) : เป็นการจดัทําข้อมลูบนัทกึเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรขีอง สลค. เพือ่สนบัสนนุ

การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี โดยการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่อง การสรุปสาระสําคัญของเรื่อง ข้อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตร ี

ที่เป็นเรื่องเดิมและมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหลักการ การจัดทําประเด็นข้อพิจารณา ข้อสังเกต ผลกระทบ และข้อเสนอแนะทางเลือก

และแนวทางการตัดสินใจต่อคณะรัฐมนตรี

 ๓. มิติด้านผลลัพธ์ (Result/Consequence) : เป็นข้ันตอนในการจัดทํามติคณะรัฐมนตรีในเร่ืองท่ีคณะรัฐมนตร ี

ได้พิจารณา และมีมติอนุมัติ เห็นชอบ รับทราบ หรือสั่งการใด ๆ ตลอดจนการมีหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีไปยังคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ชาติ ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดําเนินการต่อไป



25ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๖๐

กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
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หลักการและแนวทางการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามกรอบแนวทาง 

การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

 การวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ได้อาศัยหลักการ แนวคิด 

ทฤษฎี องค์ความรู้ทางวิชาการ ดังนี้

 ๑. หลักวิธีการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

  การวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องอย่างหลากหลายแง่มุม และครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรอบพันธกิจ 

ในด้านกรอบการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการบริหารราชการตามปกติจะทําให้สามารถเข้าใจเรื่อง

ได้อย่างถ่องแท้ และมองเห็นประเด็นสําคัญของเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีว่า มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

ของรฐับาล หรอืมปัีญหาและผลกระทบในด้านต่าง ๆ  ทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการตดัสนิใจของคณะรฐัมนตร ีในการนี ้การเตรยีมความพร้อม

ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๓ ด้านหลัก ดังนี้

  ๑.๑ ด้านเชิงวิชาการหรือหลักการ

   ภารกิจการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยการศึกษาและทําความเข้าใจบทบัญญัติและ

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในกรอบหน้าท่ีและอํานาจ หรือพันธกิจของคณะรัฐมนตรีที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกรอบการปฏิรูปประเทศ 

และการมียุทธศาสตร์ชาติ ว่าเกี่ยวข้องกับหน้าที่และอํานาจของคณะรัฐมนตรีที่จะต้องดําเนินการ ทั้งในระดับบทบัญญัติ

ตามรัฐธรรมนูญ และในระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลกระทบต่างๆ ในการบริหารราชการแผ่นดิน

ของคณะรฐัมนตรี ให้เป็นไปโดยถกูต้อง ชอบด้วยรฐัธรรมนญูและกฎหมาย รวมท้ังหลกัธรรมาภิบาลของการใช้อํานาจรฐัในฝ่ายบรหิาร 

  ๑.๒ ด้านเชิงกฎหมายและนโยบาย

   การติดตามนโยบายและข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรีต่าง ๆ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนบทบาทขององค์กร หรือ

หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจัดตั้งขึ้นก่อนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ และภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ แล้ว จะดําเนินการต่อหรือ 

สืบเนื่องประการใด โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อํานาจของคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งในส่วน 

หมวดต่าง ๆ และบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการบริหารราชการแผ่นดินในระยะเปลี่ยนผ่านในช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น  

การเกิดขึ้นของคณะกรรมการต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐมนตรีต้องอนุมัติ แต่งตั้ง หรือเห็นชอบการดําเนินงาน

  ๑.๓ ด้านเชิงการด�าเนินงานหรือการปฏิบัติงาน

   การมีโครงสร้างระบบและกลไกต่าง ๆ เพื่อรองรับระบบงานในการศึกษา วิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอ

คณะรัฐมนตรี โดยมีระบบการกลั่นกรองและวิเคราะห์เร่ืองและระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 

เนือ่งจากเป็นเรือ่งทีม่คีวามสําคัญต่อการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศภายใต้รฐัธรรมนญูใหม่ และต้องคาํนงึถงึปัจจยัการเปลีย่นแปลง

ในระดบัรฐัธรรมนญู กฎหมายทีเ่กีย่วข้องในส่วนทีเ่กีย่วกบักรอบยทุธศาสตร์ชาตแิละการปฏริปูประเทศด้วย รวมทัง้ส่วนทีอ่ยู่ในอํานาจ

ของคณะรัฐมนตรีในการให้ความเห็นชอบ อนุมัติ หรือดําเนินการ ไว้ล่วงหน้าตลอดจนบทบาทในการเร่งรัด กํากับ และติดตาม 

การบริหารราชการแผ่นดินในกรอบของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 

 ๒. แนวทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

  แนวทางการปฏิรปูประเทศและยทุธศาสตร์ชาตติามร่างพระราชบญัญตัแิผนและขัน้ตอนการดาํเนนิการปฎริปูประเทศ พ.ศ. .... 

และร่างพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ... ถือเป็นเนื้อหาที่มีความสําคัญต่อการดําเนินการวิเคราะห์กลั่นกรอง

เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้

  ๒.๑ แนวทางปฏิรปูประเทศ ให้จดัทาํแผนการปฏรูิปประเทศในด้าน (๑) ด้านการเมอืง (๒) ด้านการบรหิารราชการ

แผ่นดิน (๓) ด้านกฎหมาย (๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม (๕) ด้านการศึกษา (๖) ด้านเศรษฐกิจ (๗) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม (๘) ด้านสาธารณสขุ (๙) ด้านสือ่สารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ (๑๐) ด้านสงัคม และ (๑๑) ด้านอืน่ตามทีค่ณะรฐัมนตรี

กําหนด

  ๒.๒ ยทุธศาสตร์ชาต ิอย่างน้อยต้องประกอบด้วย (๑) วสิยัทศัน์การพฒันาประเทศ (๒) เป้าหมายการพฒันาประเทศ

ในระยะยาว (อย่างน้อยต้องมีเป้าหมายในด้านความมัน่คงของประเทศ ด้านคณุภาพและความเป็นอยูข่องประชาชน และด้านบทบาท

ของรัฐทีม่ต่ีอประชาชน) กาํหนดระยะเวลาทีต้่องดําเนนิการเพือ่ให้บรรลุเป้าหมาย และตวัชีว้ดัการบรรลุเป้าหมาย และ (๓) ยทุธศาสตร์ด้านต่าง ๆ  



27ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๖๐

 ๓. บทบญัญตัสิาระส�าคญัเกีย่วกบัการปฏริปูประเทศและยทุธศาสตร์ชาต ิ ตามนยัของรฐัธรรมนญู มกีรอบแนวทาง 

ของร่างพระราชบญัญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  

พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกฎหมายที่อนุวัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ สรุปได้ดังนี้

เนื้อหา

(Content)

ขั้นตอน

(Process)

กลไกการด�าเนินการ

ในส่วนของ สลค.

ผลลัพธ์

(Result/Consequence)

ร่างพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....

๑. ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ให้มี คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ  

ซ่ึงนายกรฐัมนตรเีป็นประธานกรรมการ 

มีหน้าที่และอํานาจในการจัดทํา

ยุทธศาสตร์ชาติ โดยในส่วนกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.)  

เป็นผู้แต่งตั้ง

เมื่อ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ

ดําเนินการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ

เสร็จแล้ว ให้เสนอต่อ ครม.  

เพื่อพิจารณา ในกรณีที่ ครม.  

เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องใด  

ให้ส่งคืน คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ 

ดําเนินการ

ให้ ครม. นําร่างยุทธศาสตร์ชาติ 

เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรภายใน 

๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับ

๑. วิเคราะห์ กลั่นกรอง 

และเสนอเรือ่งตามระยะเวลา

ที่กฎหมายกําหนด

๒. จัดทําระบบข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ 

กลั่นกรองเรื่อง และระบบ

ข้อมูล คกก. 

มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย

ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็น 

กรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ  

ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน  

อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดัน 

ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

๒. แผนแม่บทเพื่อบรรลุ

เป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้

ในยุทธศาสตร์ชาติ

เมื่อมีพระบรมราชโองการ

ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว  

ให้ คกก. จัดทํายุทธศาสตร์ชาต ิ

แต่ละด้านจัดทําแผนแม่บทฯ เสนอ

ต่อ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ ครม.

แผนแม่บทและแผนการปฏิรูป

ประเทศตามกฎหมายว่าด้วยแผน

และขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูป

ประเทศต้องมีความสอดคล้องกัน

ในกรณีที่ คกก. จัดทํา

ยุทธศาสตร์ชาติเห็นว่าจําเป็นต้อง

แก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บท ให้ขอความ

เห็นชอบจาก คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ

และ ครม. ก่อน แล้วจึงแก้ไขเพิ่มเติม

ต่อไป

วิเคราะห์ กลั่นกรอง 

และเสนอเรื่องต่อ ครม. 

โดยพจิารณาบรบิทแวดล้อม

ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย

กําหนด

แผนแม่บทที่ ครม. ให้ความ 

เห็นชอบและประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้มีผลผูกพัน

หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง

ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้ง 

การจัดทํางบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณต้องสอดคล้อง

กับแผนแม่บทด้วย
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เนื้อหา

(Content)

ขั้นตอน

(Process)

กลไกการด�าเนินการ

ในส่วนของ สลค.

ผลลัพธ์

(Result/Consequence)

๓. ความเห็นของ คกก.

ยุทธศาสตร์ชาติต่อ ครม. 

ในเรื่องการด�าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ

คกก. ยุทธศาสตร์ชาติมีหน้าที่

และอํานาจเสนอความเห็นต่อ ครม. 

ในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ

วิเคราะห์ กลั่นกรอง 

และเสนอเรื่องต่อ ครม.

ยุทธศาสตร์ชาติได้รับการ 

ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล

๔. ร่างระเบียบเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์และวิธีการ 

การตดิตาม การตรวจสอบ 

และการประเมินผล 

การด�าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ  

(ตามข้อเสนอแนะของ 

คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ)

ให้ ครม. วางระเบียบเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์และวิธีการการติดตาม 

การตรวจสอบ และการประเมินผล

การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ตามข้อเสนอแนะของ คกก.

ยุทธศาสตร์ชาติ

การวางระเบียบเกี่ยวกับ 

การดําเนินงานขององค์กรในฝ่าย

นิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ 

หรือองค์กรอัยการ ให้ คกก. 

ยุทธศาสตร์ชาติประสานและปรึกษา

กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของ

องค์กรดังกล่าวด้วย

วิเคราะห์ กลั่นกรอง 

และเสนอเรื่องต่อ ครม.

มีระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

และวิธีการการติดตาม การตรวจสอบ 

และการประเมินผลการดําเนินการ

ตามยทุธศาสตร์ชาต ิตามเจตนารมณ์

ของ พ.ร.บ. การจดัทาํยทุธศาสตร์ชาติ 

พ.ศ. ....

๕. รายงานสรุปผล 

การด�าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติประจ�าปี

ให้ สศช. จัดทํารายงานสรุปผล

การดําเนินการประจําปีเสนอต่อ 

คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ ครม. หัวหน้า

หน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๒๓ 

วรรคสอง (ร่าง พ.ร.บ. การจัดท�า

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....) และรัฐสภา

ทราบภายใน 90 วนั นบัแต่วนัทีไ่ด้รบั

รายงานจากหน่วยงาน ทัง้นี ้รายงานฯ 

อย่างน้อยต้องระบุความก้าวหน้าของ

การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ในการดําเนินการให้เป็นไปตาม

ยุทธศาสตร์ชาติด้วย

๑. เร่งรัด ติดตาม 

การดําเนินงานให้เป็นไป

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๒. จัดทําระบบข้อมูล 

ผลการดําเนินงานของ

หน่วยงานของรัฐ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ

๓. วิเคราะห์ กลั่นกรอง 

และเสนอเรื่องต่อ ครม

ครม. ได้รับทราบความก้าวหน้า

ของการดาํเนนิการตามยทุธศาสตร์ชาติ 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ในการดําเนินการให้เป็นไปตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ



29ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๖๐

เนื้อหา

(Content)

ขั้นตอน

(Process)

กลไกการด�าเนินการ

ในส่วนของ สลค.

ผลลัพธ์

(Result/Consequence)

๖. รายงานในกรณีที่

หน่วยงานของรัฐ 

ไม่ด�าเนินการแก้ไข

ปรับปรุงหรือไม่แจ้ง 

การด�าเนนิการให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติ หรือ

แผนแม่บทเพื่อบรรลุ 

เป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้

ในยุทธศาสตร์ชาติ

ในกรณีที่การดําเนินการใด 

ของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท  

ให้ คกก. จดัทํายทุธศาสตร์ชาตแิจ้งให้

หน่วยงานของรัฐนั้นทราบถึงความ 

ไม่สอดคล้องและข้อเสนอแนะในการ

แก้ไขปรับปรุงและเมื่อหน่วยงาน 

ของรัฐดําเนินการประการใดแล้ว  

ให้แจ้งให้ คกก. จดัทํายทุธศาสตร์ชาติ 

ทราบภายใน 60 วันนับแต่ 

วันที่ได้รับแจ้ง

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ 

ไม่ดําเนินการแก้ไขหรือไม่แจ้งให้ 

คกก. จัดทํายุทธศาสตร์ชาติทราบ

ภายในกําหนดเวลา ให้ คกก. จัดท�า

ยุทธศาสตร์ชาติรายงานให้ คกก.

ยุทธศาสตร์ชาติทราบเพื่อพิจารณา

เสนอต่อ ครม. เพื่อทราบและสั่งการ

ต่อไป เว้นแต่หน่วยงานของรัฐที่เป็น

องค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ 

หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กร

อัยการ ให้แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐขององค์กรดังกล่าว  

เพื่อพิจารณาดําเนินการตามหน้าที่

และอํานาจต่อไป

วิเคราะห์ กลั่นกรอง 

และเสนอเรื่องต่อ ครม.

ทาํให้หน่วยงานของรฐัในฝ่ายบรหิาร 

จะสามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุง

การดําเนินงานให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทเพื่อ

บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ใน

ยุทธศาสตร์ชาติ



สลค.สาร30

เนื้อหา

(Content)

ขั้นตอน

(Process)

กลไกการด�าเนินการ

ในส่วนของ สลค.

ผลลัพธ์

(Result/Consequence)

ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....

๗. ร่างแผนการปฏิรูป

ประเทศ

ให้มีคณะกรรมการปฏิรูป

ประเทศ ซ่ึง ครม. แต่งตัง้ รวม ๑๐ ด้าน 

และด้านอื่นตามที่ ครม. กําหนด  

เพื่อทําหน้าที่จัดทําร่างแผนการ

ปฏิรูปประเทศ

การจัดทําแผนการปฏิรูป

ประเทศแต่ละด้าน จะทําเป็นแผน

เดียวกันหรือแยกเป็นแผนแต่ละด้าน

หรือหลายด้านรวมกันก็ได้ แต่ทั้งนี้

ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท 

เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้

ในยุทธศาสตร์ชาติ 

ให้ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ 

เสนอร่างแผนการปฏิรูปประเทศ 

ที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อ ครม.  

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 

๓๐ วัน และเมื่อได้รับความเห็นชอบ

จาก ครม. และรายงานต่อรัฐสภา 

เพื่อทราบแล้ว ให้ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป

๑. วิเคราะห์ กลั่นกรอง 

และเสนอเรื่องต่อ ครม.

๒. เร่งรัด และติดตามการ

ดําเนินงานของหน่วยงาน

ของรัฐให้เป็นไปตาม

แผนการปฏริปูประเทศ

๓. จัดทําระบบข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ 

กลั่นกรองเรื่อง และระบบ

ข้อมูล คกก. 

มีแผนการปฏิรูปประเทศ 

เพือ่กาํหนดกลไก วธิกีาร และขัน้ตอน

การดําเนินการปฏิรูปประเทศในด้าน

ต่าง ๆ หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย

มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การ

ปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการ

ปฏิรูปประเทศ ให้เป็นหน้าที่ของ 

ครม. ที่จะกํากับดูแลและสนับสนุนให้

หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยดําเนินการ

ให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ

๘. ข้อเสนอแนะ 

หรือร่างกฎหมายในการ

แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 

เพื่อด�าเนินการตามมาตรา 

๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการ

ยุติธรรม (๔) หรือ จ. ด้าน

การศึกษา ของรัฐธรรมนูญ

การปฏิรูปประเทศ 

ด้านกระบวนการยุติธรรมและ 

ด้านการศึกษาตามมาตรา ๘ วรรคสี่ 

ให้ คกก. ตามมาตราดังกล่าว 

ดําเนินการโดยอิสระตามแนวทาง 

ที่เห็นสมควร และให้ส่งข้อเสนอแนะ

หรอืร่างกฎหมายในการแก้ไขปรบัปรงุ 

กฎหมายเพื่อดําเนินการตามมาตรา 

๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม 

(๔) หรือ จ. ด้านการศึกษา ของ

รัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี เพื่อให้ 

คกก. ยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา 

ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ

ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่กําหนดไว ้

ในยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจน 

ความสอดคล้องและบูรณาการกับ

๑. วิเคราะห์ กลั่นกรอง 

และเสนอเรื่องต่อ ครม.

๒. เร่งรัด ติดตาม 

การดาํเนนิงานของหน่วยงาน

ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

ทาํให้หน่วยงานของรฐัดาํเนนิการ

ปฏิรูปประเทศตามร่างรัฐธรรมนูญฯ  

มาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการ

ยุติธรรม (๔) หรือ จ. ด้านการศึกษา 

ได้อย่างรวดเร็ว ภายหลังจากที่ ครม.  

เห็นชอบข้อเสนอแนะหรือร่าง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว



31ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๖๐

เนื้อหา

(Content)

ขั้นตอน

(Process)

กลไกการด�าเนินการ

ในส่วนของ สลค.

ผลลัพธ์

(Result/Consequence)

แผนการปฏิรูปประเทศด้านอื่น ๆ 

เพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม. 

และเมื่อ ครม. ให้ความเห็นชอบแล้ว 

ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ

ดงักล่าวโดยพลนั ทัง้นี ้ตามระยะเวลา

ที่มาตรา ๒๖๐ หรือมาตรา ๒๖๑ 

ของรัฐธรรมนูญกําหนด

๙. ความเห็นของที่ประชุม

ร่วมกันของประธาน

กรรมการปฏิรูปทุกคณะ 

(ที่เสนอต่อ คกก. 

ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเสนอ

แนะต่อ ครม. ในเรื่องการ

ด�าเนินการตามแผนการ

ปฏิรูปประเทศ)

ให้ที่ประชุมร่วมกันของประธาน

กรรมการปฏิรูปทุกคณะ มีหน้าที่ 

และอํานาจเสนอความเห็นต่อ คกก. 

ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเสนอแนะต่อ

รัฐสภา ครม. หรือหน่วยงานของรัฐ

อื่นที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องเกี่ยวกับ 

การดําเนินการตามแผนการปฏิรูป

ประเทศ

วิเคราะห์ กลั่นกรอง 

และเสนอเรื่องต่อ ครม.

ครม. มีมติต่อความเห็นของ 

ทีป่ระชมุร่วมกนัของประธานกรรมการ

ปฏิรูปทุกคณะ ในเรื่องเกี่ยวกับ 

การดําเนินการตามแผนการปฏิรูป

ประเทศ

๑๐. ร่างระเบียบเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์และวิธีการ 

การตดิตาม การตรวจสอบ 

และการประเมินผล 

การด�าเนินการตามแผน 

การปฏรูิปฯ ตามข้อเสนอแนะ 

ของ คกก. ยทุธศาสตร์ชาติ

ให้ ครม. วางระเบียบเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์และวิธีการ การติดตาม 

การตรวจสอบ และการประเมินผล

การดําเนินการตามแผนการปฏิรูป

ประเทศตามข้อเสนอแนะของ คกก. 

ยุทธศาสตร์ชาติ

วิเคราะห์ กลั่นกรอง 

และเสนอเรื่องต่อ ครม.

ร่างระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

และวธิกีาร การตดิตาม การตรวจสอบ 

และการประเมินผลการดําเนินการ

ตามแผนการปฏิรูปประเทศ  

ที่บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของ 

ร่าง พ.ร.บ. แผนและขั้นตอน 

การดาํเนนิการปฏริปูประเทศ พ.ศ. ....

๑๑. รายงานสรุปผล 

การด�าเนินการ 

ตามแผนการปฏิรูป

ประเทศ

ให้ สศช. จัดทํารายงานสรุปผล

การดําเนินการประจําปีเสนอต่อ 

ที่ประชุมร่วม เพื่อให้ความเห็นชอบ 

และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว  

ให้ สศช. เสนอรายงานต่อ คกก. 

ยทุธศาสตร์ชาต ิครม. หวัหน้าหน่วยงาน

ของรัฐตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง 

และรัฐสภาทราบภายใน 90 วัน 

นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัรายงานจากหน่วยงาน

๑. เร่งรัดและติดตามการ

ดําเนินงานให้เป็นไปตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ

๒. จัดทําระบบข้อมูลผล

การดําเนินงานของ 

หน่วยงานของรัฐ 

ตามแผนการปฏิรูปฯ

๓. วิเคราะห์ กลั่นกรอง 

และเสนอเรื่องต่อ ครม.

ครม. ได้รับทราบความก้าวหน้า

ของการดําเนินการตามแผนการ

ปฏิรูปประเทศ ปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา



สลค.สาร32

เนื้อหา

(Content)

ขั้นตอน

(Process)

กลไกการด�าเนินการ

ในส่วนของ สลค.

ผลลัพธ์

(Result/Consequence)

๑๒. รายงานในกรณีที่มี

ปัญหาอุปสรรคไม่อาจ

ด�าเนินการตามแผน 

การปฏิรูปประเทศได้ 

และเป็นเรื่องเร่งด่วน  

หรือในกรณีมีเหตุอื่นใด

เป็นการเร่งด่วนเฉพาะเรือ่ง

ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรค 

ไม่อาจดําเนินการตามแผนการปฏิรูป

ประเทศได้และเป็นเรื่องเร่งด่วน หรือ

ในกรณีมีเหตุอื่นใดเป็นการเร่งด่วน

เฉพาะเรือ่ง ให้ สศช. โดยความเหน็ชอบ

ของ คกก. ปฏิรูปที่เกี่ยวข้องรายงาน

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

การแก้ไขปัญหาให้ ครม. คกก. 

ยุทธศาสตร์ชาติ หัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง 

หรอืรฐัสภาทราบโดยด่วน เพือ่พจิารณา

ดําเนินการต่อไป

๑. วเิคราะห์ กล่ันกรอง และ

เสนอเรื่องต่อ ครม.

๒. จัดทําระบบข้อมูล 

หน่วยงานของรฐัทีไ่ม่สามารถ

ดําเนินการตามแผน 

การปฏิรูปฯ

ทําให้ฝ่ายบริหารหรือ ครม. 

สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหา

อุปสรรคในการดําเนินการ 

ตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

ที่เป็นเรื่องเร่งด่วน หรือกรณีที่มีเหตุ

อื่นใดเป็นการเร่งด่วนเฉพาะเรื่องได้

๑๓. รายงานความคบืหน้า

ในการด�าเนินการ 

ตามแผนการปฏรูิปประเทศ

ต่อรัฐสภาเพื่อทราบ 

ทุก ๓ เดือน

ในระหว่างระยะเวลาที่ ครม. 

ต้องแจ้งความคบืหน้าในการดําเนนิการ

ตามแผนการปฏริปูประเทศต่อรฐัสภา

เพื่อทราบทุก 3 เดือนตามมาตรา 

๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ ให้เป็นหน้าที่

ของ สศช. ในการจัดทํารายงาน 

ดังกล่าวเสนอต่อ ครม. ไม่ช้ากว่า 

 10 ก่อนครบกําหนด 3 เดือน 

ดังกล่าว

วิเคราะห์ กลั่นกรอง 

และเสนอเรื่องต่อ ครม.  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และระยะเวลาที่กําหนด

ครม. ดําเนินการให้เป็นไปตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 

๒๗๐

กรณีที่กระทรวง หน่วยงานของรัฐ ด�าเนินการตามบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... 

และร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....

๑๔. เรื่องที่กระทรวง 

หน่วยงานของรัฐ  

เสนอเรื่องต่อ ครม.  

ตามยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนแม่บทเพื่อบรรลุ 

เป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้

ในยุทธศาสตร์ชาติ/

แผนการปฏิรูปประเทศ

กระทรวง หน่วยงานของรัฐ 

ที่มีหน้าที่และอํานาจที่เกี่ยวข้อง 

นําเสนอเรื่องต่อ ครม.

วิเคราะห์ กลั่นกรอง 

และเสนอเรื่องต่อ ครม.

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 

เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้

ในยุทธศาสตร์ชาติ และ/หรือ

แผนการปฏิรูปประเทศ ได้รับการ

ดําเนินการโดยกระทรวง หน่วยงาน

ของรฐั ทีม่หีน้าทีแ่ละอาํนาจทีเ่กีย่วข้อง

กับเรื่องนั้น ๆ



33ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๖๐

 กล่าวโดยสรุป หน้าที่และอ�านาจของคณะรัฐมนตรีในกรอบร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการ

ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... มีบทบัญญัติถ้อยคําเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีไว้ประมาณ ๒๖ แห่ง/ที่ โดยเป็นการกล่าวถึงอํานาจของ 

คณะรัฐมนตรีในแง่มุมต่าง ๆ อาทิ การให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ การให้เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะกํากับดูแล

และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดําเนินการ ตลอดจนให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และการจําแนกแยกด้าน 

การปฏิรูปประเทศ นอกเหนือจากที่รัฐธรรมนูญกําหนด

 ส่วนในร่างพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... ท่ีเกี่ยวข้องกับหน้าท่ีและอํานาจของคณะรัฐมนตรี  

ได้มีบทบัญญัติถ้อยคําเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีไว้ประมาณ ๓๖ แห่ง/ที่ เป็นต้นว่า การกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของ

คณะรฐัมนตรต้ีองสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเพือ่บรรลเุป้าหมายตามทีกํ่าหนดไว้ในยทุธศาสตร์ชาตต้ิองให้คณะรฐัมนตรี

ให้ความเห็นชอบและให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นอํานาจ

ของคณะรัฐมนตรีที่จะแต่งตั้ง ตลอดจนวางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล 

การดําเนนิงานตามยุทธศาสตร์ชาติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาต ิรวมทัง้ให้คณะรฐัมนตรพีจิารณาร่างยทุธศาสตร์ชาติ

และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ตลอดจนรับผิดชอบต่อมติคณะรัฐมนตรีหรือการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรี

ในปัญหาเกีย่วกบัการปฏบัิตหิน้าทีโ่ดยชอบด้วยกฎหมายหรอืไม่ หากมกีรณดีงักล่าวให้วฒุสิภามมีตเิสนอเรือ่งให้ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยั 

รวมทั้งส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดําเนินการต่อไป หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า 

มติคณะรัฐมนตรีหรือการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 บทบาทภารกิจของ สลค. ในฐานะหน่วยงานศึกษา วิเคราะห์ และกลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินใจ

ในการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ มีภารกิจที่มี

ความสําคัญเพิ่มขึ้นหลายพันธกิจ ซึ่งหากได้มีการเพิ่มศักยภาพในการรองรับ  และเตรียมการให้สอดคล้องกับบริบทของรัฐธรรมนูญ

ฉบบัปัจจบุนั โดยเฉพาะในมติขิองการปฏริปูประเทศและยทุธศาสตร์ชาต ิโดยมกีรอบของร่างพระราชบญัญตักิารจดัทํายทุธศาสตร์ชาติ 

พ.ศ. .... และกรอบร่างพระราชบญัญตัแิผนและข้ันตอนการดําเนนิการปฏริปูประเทศ พ.ศ. ....  ทีจ่ะอนวุตัใิห้เป็นไปตามรฐัธรรมนญูแล้ว 

จะส่งผลให้การบรหิารราชการแผ่นดนิในกรอบของยทุธศาสตร์ชาตแิละการปฏริปูประเทศ เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ประเทศและประชาชน

ส่วนรวม และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป
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 สวสัดผู้ีอ่านทกุท่าน ไปไหนไปกนั ฉบบันี ้ขอเชิญชวนไปสัมผัสน้ําตก เกาะแก่ง แอ่งน้ํา  

และโขดหนิธรรมชาตทิีส่วยงาม ณ อุทยานแห่งชาตนิ�า้ตกสีขี่ด ตัง้อยูใ่นแนวทวิเขานครศรธีรรมราช 

ทีส่งูชนัสลบัซบัซ้อน มสีนัปันนํา้เป็นแนวแบ่งเขตจงัหวดันครศรธีรรมราชและจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  

ในอดีตผืนป่าบริเวณน้ีหนาทึบและมีสัตว์ป่าชุกชุม ชาวบ้านจึงเรียกด้วยชื่อน่าสะพรึงกลัวว่า  

“ผีขีด” ภายหลังจึงเพี้ยนเป็น “สี่ขีด” พื้นที่ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาตินํ้าตกสี่ขีด ซึ่งเป็น 

เขาหินปูน ก่อให้เกิดนํ้าตกหินปูนที่สวยงาม และยังมีถํ้าที่น่าพิศวงมากมายหลายแห่ง

 อุทยานแห่งชาติน้ําตกสี่ขีดมีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ๘๕๔ กิโลเมตร  

สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ รถโดยสารประจําทาง รถไฟ และเครื่องบิน สถานที่ท่องเที่ยว 

ทีน่่าสนใจ ได้แก่ น�า้ตกสีข่ดี ถ�า้เขาพบัผ้า ถ�า้โคร่า ถ�า้สวนปราง เทอืกเขาคโีหมด เทอืกเขานาง  

น�้าตกภูริน น�้าตกส�านักเนียน น�้าตกห้วยโหมด น�้าตกหน่อตง ซึ่งมีพันธุ์ไม้นานาชนิดเช่น  

ทุง้ฟ้า ห้อกา พงัแหร่ใหญ่ ปอหชู้าง ก�ายาน หวัเต่า บงัตาน ก่อใบเอยีด ก่อเขา และสตัว์ป่า 

นานาชนดิ เช่น เลยีงผา สมเสรจ็ กวางป่า นกเงอืก เหมาะอย่างยิง่แก่การเข้ามาเยี่ยมเยือน

ที่มา http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1095

 https://th.wikipedia.org/wiki/อุทยานแห่งชาตินํ้าตกสี่ขีด

อุ ทยานแห ่ งช าติน�้ า ตกสี่ ขี ด
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ไปไหนไปกัน

กันย์นี
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เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๖๐

การจัดท�าเรือ่งการแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการเสนอต่อคณะรฐัมนตรี 

เป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญ เนื่องจากเป็นการแต่งตั้งบุคคลในระดับสูง

ของหน่วยงาน ได้แก่ ผู้บริหารและคณะกรรมการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ

หน่วยงานอื่นของรฐั รวมทัง้ข้าราชการการเมอืง และกรรมการผูช่้วยรฐัมนตร ี ซึง่เป็นบคุคลทีจ่ะเข้าไป

เป็นผู้บริหารของหน่วยงาน กําหนดนโยบายขององค์กร และเป็นผู้ที่สามารถผลักดันการดําเนินงาน

ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามทีกํ่าหนดไว้ หากมกีารแต่งตัง้บคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถทีม่คีวามเหมาะสม 

และมีคุณภาพ ย่อมส่งผลถึงความสําเร็จในการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี

 โดยทีก่ารเสนอเรือ่งดงักล่าว เป็นเรือ่งทีก่ฎหมายกาํหนดให้คณะรฐัมนตรมีีอาํนาจในการแต่งตัง้

หรอืให้ความเหน็ชอบการแต่งตัง้ กฎหมายจงึเป็นทัง้แหล่งทีม่าแห่งอาํนาจและข้อจํากดัการใช้อาํนาจต่าง ๆ 

ของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนญู พระราชกําหนด พระราชกฤษฎกีา ระเบยีบ รวมตลอดทัง้คําพพิากษาขององค์กร

ศาลต่าง ๆ  และความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎกีาทีเ่ป็นบรรทดัฐานในการใช้อาํนาจของคณะรฐัมนตรี

๑. ค�าพิพากษาของศาล

 คาํพพิากษาหรอืคําวนิจิฉยัของศาลเป็นการใช้และการตคีวามกฎหมาย โดยนํากฎหมาย

มาปรบักบัข้อเทจ็จรงิในคดแีต่ละคดแีล้ววนิิจฉัยชีข้าดในประเดน็แห่งคดทีีฟ้่องต่อศาล ซึง่ต้องใช้กฎหมาย

เท่านัน้เป็นเกณฑ์ชีข้าด และจะต้องแสดงเหตผุลของข้อเทจ็จรงิ และข้อกฎหมายทกุกรณใีนคําพพิากษา 

ซึ่งสรุปสาระส�าคัญหลักปฏิบัติราชการจากค�าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดได้ ดังนี้

การเสนอเรื่องแต่งตั้งผู ้บริหารระดับสูง

และคณะกรรมการต่อคณะรัฐมนตรี 

ที่ชอบด้วยกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล
วรรณวิมล  สินุธก

บทความพิเศษ : 
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 ๑.๑ กรณีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ

  ๑.๑.๑ หลักการปฏิบัติราชการ

  ๑.๑.๑.๑ การใช้ดลุพนิจิของฝ่ายปกครองในการบงัคบัการให้เป็นไป

ตามกฎหมายมิได้หมายความว่าฝ่ายปกครองจะสามารถใช้อํานาจได้ตามอําเภอใจ  

หากแต่การใช้ดลุพนิจินัน้ต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึง่หมายถงึต้องใช้ดลุพนิิจ 

โดยชอบด้วยเหตุผลเพือ่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยเฉพาะการสบัเปลีย่น

หน้าท่ี โอนหรือย้าย และแต่งตัง้ข้าราชการ ผูบ้งัคบับญัชาผูม้อี�านาจจะต้องใช้ดลุพนิจิ 

อย่างถกูต้อง เหมาะสม และมีเหตผุลสมควรเพียงพอ ท้ังจะต้องใช้ดลุพินจิให้สอดคล้อง

กับหลักคุณธรรม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันเป็นแนวนโยบายพื้นฐาน

แห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ และจะต้องด�าเนินการให้ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย 

โดยเฉพาะการแต่งตัง้ โอน ย้าย สับเปล่ียนหน้าทีข้่าราชการนอกฤดกูาลหรอืนอกช่วงเวลา

แต่งตั้ง โอน ย้ายปกติประจําปี หรือนอกเหนือหลักเกณฑ์ทั่วไป ตามที่มีกฎหมายหรือ

กฎที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ ผู ้บังคับบัญชาจะต้องมีเหตุผล 

ท่ีเหมาะสมหรือสมควรอย่างยิ่ง และเหตผุลนัน้จะต้องชัดเจนเพียงพอ อนัแสดงให้เหน็ว่าเป็นกรณทีีม่ี

ความจาํเป็นเพือ่ประโยชน์ของทางราชการ

   ๑.๑.๑.๒ การใช้ดุลพินจิในการออกค�าสัง่ คณะรฐัมนตรใีนฐานะ 

ฝ่ายบรหิารที่ใช้อํานาจทางปกครองในการแต่งต้ัง โยกย้าย โอน สับเปลี่ยนหน้าท่ีข้าราชการที่ดํารง

ตําแหน่งผู้บริหารระดบัสูง ซึง่เป็นการใช้อํานาจทางบริหารของรัฐตามพระราชบัญญตัใินการออกคําสัง่  

จะใช้ดลุพนิจิออกค�าส่ังให้ข้าราชการโอนไปด�ารงต�าแหน่งในต่างกระทรวง ทีม่ลีกัษณะเป็นการลดบทบาท 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และโอกาสความก้าวหน้าในสายงาน รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการนั้น

พึงได้รับให้ลดน้อยลง ย่อมถือว่า เป็นการใช้อ�านาจโดยไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนด

   ๑.๑.๑.๓ การพิจารณาตกลงยินยอมการให้โอน

    (๑) การท่ีมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบยีบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ บญัญตัใิห้ผูม้อีาํนาจสัง่บรรจแุต่งตัง้ทัง้สองฝ่ายได้ตกลงยนิยอม 

ในการโอนก่อนนัน้ กเ็พือ่ให้ผูม้อีาํนาจสัง่บรรจแุต่งตัง้ได้พจิารณาเปรยีบเทยีบถงึผลด ีผลเสยี และประโยชน์

ที่ทางราชการจะได้รับจากการพิจารณาให้โอนข้าราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนราชการ 

ทีเ่ป็นฝ่ายตกลงยนิยอมให้โอนข้าราชการ ซึง่ต้องเสยีอตัรากําลงัและผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถออกจาก

หน่วยงานไป จึงมีความจําเป็นที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วน

    (๒) ผูม้อีาํนาจในการโอนจาํเป็นต้องพจิารณาว่า การโอน

ผู้ที่ดํารงตําแหน่งซ่ึงเป็นตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง เช่น รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีมีฐานะเป็น 

รองหวัหน้าส่วนราชการระดบักระทรวงทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ปฏบิตัริาชการแทนปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี

ในการกาํกบัดแูลส่วนราชการในสงักดั จะทาํให้เกดิปัญหาในการปฏบิตัริาชการหรอืไม่ โดยเฉพาะจะต้อง

พิจารณาถึงปัญหาความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการของผู้ที่ถูกโอนย้ายเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย 

แก่ราชการ การทีต้่องสรรหาบคุคลทีม่คีวามเหมาะสมมาดาํรงตําแหน่งแทน และการคํานงึถงึผลกระทบ

หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับการบริหารราชการของหน่วยงานที่ให้โอน

    (๓) ตามมติคณะรฐัมนตรีเมือ่วนัที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ 

กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งต้ังข้าราชการระดับ ๑๐ หรือระดับ ๑๑ ให้ดํารงตําแหน่งที ่

ยังไม่ว่างในขณะท่ีออกคําสั่ง โดยให้คําสั่งมีผลใช้บังคับเมื่อตําแหน่งดังกล่าวว่างลงแล้วนั้น สมควรให้

กระทําได้เฉพาะกรณีที่จําเป็น เช่น แต่งตั้งข้าราชการให้ไปดํารงตําแหน่งต่างจังหวัด ต่างประเทศ หรือ

เป็นการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งแทนผูเ้กษยีณอายหุรอืผูท้ีล่าออกจากราชการและเป็นตําแหน่งทีจํ่าเป็น

ต้องมีผู้ปฏิบัติต่อเนื่อง โดยการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนผู้เกษียณอายุราชการ หากจะขอแต่งตั้งให้

มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนกันยายน



37ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๖๐

 

  ๑.๑.๒ กรณีค�าพิพากษาของศาล

   ศาลปกครองสูงสุดได้มีคําพิพากษาที่ อ.๒๒๙/๒๕๕๔ กรณี 

คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้โอนผู้ฟ้องคดีท่ีดํารงตําแหน่งรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไปดํารงตําแหน่ง 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เสนอแต่งตั้งผูู้ฟ้องคดีให้ดํารงตําแหน่ง

เพียงรายเดียวทั้งที่มีตําแหน่งผู้ตรวจฯ ว่างอยู่หลายตําแหน่ง แต่เนื่องจากตําแหน่งดังกล่าวไม่จําเป็น

ต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง และไม่ปรากฏเหตุผลว่า หากไม่เสนอแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีในวันดังกล่าว  

จะเป็นผลให้เกดิความเสยีหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการ และยงัไม่พอฟังได้ว่า ผูต้กลงยนิยอมในการโอน 

ได้มีการพิจารณาอย่างรอบด้านและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ กรณีีจึงไม่อาจถือได้ว่า 

การพิจารณาตกลงยินยอมให้โอนผู้ฟ้องคดี เป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย

 ๑.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกค�าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  ๑.๒.๑ หลักการปฏิบัติราชการ

   ๑.๒.๑.๑ เง่ือนไขความสมบรูณ์ของการจดัท�าค�าสัง่ทางปกครอง 

ประกอบด้วย (๑) อ�านาจของเจ้าหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายบญัญตัไิว้ (๒) แบบและขัน้ตอนทีเ่ป็นสาระส�าคญั

ของการทําคาํสัง่ทางปกครอง (๓) วตัถปุระสงค์ทีเ่ป็นไปเพือ่ประโยชน์สาธารณะและไม่ขดัต่อวตัถปุระสงค์

ที่กฎหมายเฉพาะนั้น ๆ  กําหนด (๔) ไม่บกพร่องเรื่องเจตนา ต้องไม่เกิดจากการถูกฉ้อฉล ไม่สําคัญผิด 

หรือไม่ถูกข่มขู่ และ (๕) เงื่อนไขอื่น ๆ กรณีที่กฎหมายกําหนดเงื่อนไขว่าต้องดําเนินการในเรื่องใดไว้ 

จะต้องมีการดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด

   ๑.๒.๑.๒ ผู้ที่มีตําแหน่งในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและผูบั้งคบับัญชา

สูงสุดของข้าราชการประจาํของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภมูภิาค ย่อมมอีาํนาจดลุพนิจิในการ

บริหารงานบุคคล หมุนเวียนสับเปลี่ยนบทบาทหรือการทําหน้าที่ของข้าราชการเพื่อให ้

การบรหิารราชการแผ่นดนิเป็นไปตามแนวนโยบายทีไ่ด้แถลงไว้ต่อรฐัสภา แต่การใช้ดลุพนิจิในการออกคําสัง่

โอนย้ายข้าราชการจะต้องคํานึงถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายและอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมาย  

รวมทั้งจะต้องมีเหตุผลรองรับที่มีอยู่จริงและอธิบายได้ โดยเฉพาะเหตุผลเกี่ยวกับความเหมาะสม 

ในการปฏบิตัหิน้าทีน่ัน้ ต้องมข้ีอเทจ็จรงิที่ชัดเจน

  ๑.๒.๒ กรณีค�าพพิากษาของศาล

   ๑.๒.๒.๑ ศาลปกครองสูงสุดได้มีคําพิพากษาที่ อ.๓๓/๒๕๕๗  

กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติให้โอนผู้ฟ้องคดีที่ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ ไปดํารง

ตาํแหน่งทีป่รกึษานายกรฐัมนตรฝ่ีายข้าราชการประจาํ ศาลปกครองสงูสดุมคีาํสัง่ให้คนืตาํแหน่งเลขาธกิาร

สภาความมัน่คงแห่งชาตใิห้กบัผู้ฟ้องคด ีภายในเวลา ๔๕ วนั นบัแต่วนัทีม่คีาํพพิากษา เนือ่งจากผูอ้อกคําสัง่

ใช้อํานาจโดยมิชอบ และไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมรองรับการโยกย้ายดังกล่าว โดยการออกคําสั่งโอนย้าย

ดังกล่าวไม่มีความชัดเจนในเหตุผลข้อเท็จจริงเก่ียวกับความเหมาะสมและการปฏิบัติหน้าที่ไม่มี

ประสทิธภิาพ มข้ีอบกพร่องหรอืไม่สนองนโยบายรฐับาล จงึถอืว่าเป็นการกระทาํทีไ่ม่ชอบโดยกฎหมาย

   ๑.๒.๒.๒ ศาลปกครองสงูสดุได้มคีาํพิพากษา คดหีมายเลขแดงที่  

อ.๑๙๗/๒๕๕๙ ให้  ๑) เพกิถอนมตขิองคณะรฐัมนตร ีผูถ้กูฟ้องคดทีี ่๑ เมือ่วนัที ่๒๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๑ 

และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ให้ย้ายผู้ฟ้องคดีซึ่งดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร

และยา ไปดํารงตําแหน่งผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตัง้แต่วนัทีม่ีคาํสั่งเป็นต้นไป  ๒) เพิกถอน

คําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ผู้ฟ้องคดีไปรักษาราชการในตําแหน่ง 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันที่มีคําสั่งเป็นต้นไป เนื่องจากเป็นการออกคําสั่งที่ไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย โดยเป็นการลดบทบาทและอํานาจหน้าที่อย่างมีนัยสําคัญ ประกอบกับไม่ปรากฏเหตุผล

อันสมควรที่ผู้บังคับบัญชาจะปรับย้ายผู้ฟ้องคดีไปดํารงตําแหน่งอื่นได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการปรับย้าย

นอกฤดูกาลโยกย้ายปกติและกระทําอย่างเร่งรีบ

   ๑.๒.๒.๓ ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ 

๑๒๖๗/๒๕๕๘ กรณกีารขอให้เพกิถอนคําสัง่ให้พ้นจากตําแหน่งผูอํ้านวยการองค์การเภสชักรรมว่า การที่
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ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติเลิกจ้างผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทําโดยมีพยานหลักฐานที่แสดงข้อเท็จจริงแห่ง 

การกระทาํความผดิ เนือ่งจากพฤตกิรรมของผูฟ้้องคดเีกีย่วกบัการสัง่ซ้ือวัตถุดิบยา เข้าลักษณะเป็น 

การประมาทเลนิเล่อเป็นเหตใุห้ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่ ๑ เสยีหายอย่างร้ายแรง ตามสญัญาจ้างผูบ้รหิาร นอกจากนี้ 

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้เห็นชอบแล้วกับมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้เลิกจ้างผู้ฟ้องคดีตามขั้นตอนของ

กฎหมาย ดังนั้น การเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

 ๑.๓ การขอทุเลาการบังคับตามค�าสั่งทางปกครอง

  ๑.๓.๑ หลักการปฏิบัติราชการ

   ๑.๓.๑.๑ ค�าสัง่ทางปกครองทีท่�าเป็นหนงัสอื ต้องจดัให้มีเหตผุลไว้ด้วย 

ซ่ึงเหตุผลนัน้จะต้องประกอบด้วย ข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั ข้อกฎหมายทีอ้่างองิ ข้อพจิารณาและ

ข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ บางกรณีก็สามารถมีข้อยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วยก็ได้

   ๑.๓.๑.๒ การออกค�าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค�าส่ัง 

ทางปกครองของศาลปกครอง มอียู ่๓ ประการ คอื ๑) กฎหรอืคาํสัง่ทางปกครองทีเ่ป็นเหตแุห่งการฟ้องคด ี

น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ๒) การให้กฎหรือคําสั่งทางปกครองมีผลใช้บังคับต่อไปจะทําให้เกิด 

ความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง และ ๓) การทุเลาการบังคับตามกฎ

หรือคําสั่งทางปกครองนั้นไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ

   ๑.๓.๑.๓ อ�านาจในการให้ประธานกรรมการและกรรมการ 

พ้นจากต�าแหน่งก่อนถงึวาระ กรณกีฎหมายบญัญตัเิหตแุห่งการพ้นจากตาํแหน่งของประธานกรรมการ

และกรรมการไว้ โดยให้อํานาจแก่คณะรัฐมนตรีในการที่จะให้ประธานกรรมการและกรรมการพ้นจาก

ตําแหน่งก่อนถึงวาระ ซึ่งกฎหมายมิได้จํากัดเหตุผลของการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการและมิได้

กาํหนดเงือ่นไขในการใช้อาํนาจดงักล่าวไว้ จงึเป็นกรณทีีก่ฎหมายให้เป็นอาํนาจดลุพนิจิของคณะรฐัมนตรี

ที่จะพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีย่อมจะต้องรับผิดชอบทางบริหารหรือทางการเมืองต่อการใช้ดุลพินิจ

ของตน

  ๑.๓.๒ ค�าสัง่ศาลปกครองสงูสดุ ศาลปกครองสงูสดุได้มคีาํสัง่ ท่ี ๗๙๔/๒๕๕๑ 

ให้ยกคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากคณะรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดี 

ที่ ๑ มีอํานาจตามกฎหมายที่ให้อํานาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการ 

ในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายให้เป็นอํานาจดุลพินิจที่จะพิจารณา  

โดยมิได้บัญญัติว่า จะต้องมีการให้เหตุผลในการมีมติดังกล่าว

 ๒. ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา

  คณะกรรมการกฤษฎกีามอํีานาจหน้าทีรั่บปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงาน

ของรัฐหรือตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือมติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้มีความเห็นของคณะกรรมการ

กฤษฎกีาทีเ่กีย่วกบัการแต่งตัง้ผูบ้รหิาร และคณะกรรมการของส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ องค์การมหาชน 

และหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ เป็นจํานวนมากที่ได้วางบรรทัดฐานในทางปฏิบัติในการพิจารณา 

หลักกฎหมายในเรื่องดังกล่าวไว้ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๒ กําหนดว่า  

“เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในทางกฎหมายเป็นประการใดแล้ว โดยปกติให้เป็นไปตาม

ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น”

  ๒.๑ การก�าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

   หลักการของกฎหมาย กรณีที่กฎหมายให้อํานาจคณะรัฐมนตรีในการแต่งตั้ง

ผูท้รงคณุวฒุเิป็นกรรมการ โดยไม่ได้กําหนดขัน้ตอนการคัดเลอืกหรอืวธิกีารแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุไิว้ 

อ�านาจในการแต่งต้ังจึงเป็นของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการคัดเลือกหรือ 

วิธีการแต่งตั้งใด ๆ หากจะมีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการคัดเลือกบุคคลก็ต้องเป็นเร่ืองที ่

คณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้กําหนด (เรื่องเสร็จที่ ๘๔๑/๒๕๕๔)
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เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๖๐

  ๒.๒ การแต่งตั้งกรรมการจากภาคเอกชน

   ค�าว่าผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน มีความหมายว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในส่วนอืน่ ๆ  ของทางเศรษฐกจิทีไ่ม่ใช่ภาครฐั เช่น ราชการ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานของรฐั ซึง่หมายความถงึ 

ผู้ประกอบธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระ ไม่ว่ากระท�าเป็นการส่วนตัว หรือกระท�าอยู่ในหน่วยงาน 

ที่มิใช่หน่วยงานในภาครัฐ เช่น ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม มูลนิธิ หรือสหกรณ์ ดังนั้น จึงไม่อาจ

เสนอแต่งตั้งข้าราชการบ�านาญที่มิได้ประกอบธุรกิจหรือวิชาชีพหรือมิได้ท�างานอยู่ในหน่วยงาน 

ของภาคเอกชนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนได้ (เรื่องเสร็จที่ ๗๑๖/๒๕๓๕)

  ๒.๓ การแต่งตั้งกรรมการโดยระบุชื่อบุคคล

   ๒.๓.๑ หลักกฎหมาย บัญญัติว่า “กฎหมายนั้นต้องใช้ในบรรดากรณ ี

ซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใด ๆ แห่งกฎหมายตามตัวอักษร หรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้น ๆ” 

ความมุ่งหมายของกฎหมายนอกจากจะสื่อออกมาในตัวอักษรแล้วยังอาจสื่อออกมาในรูปแบบอ่ืนอีก 

ถ้อยคําหรือตัวอักษรเป็นจุดเริ่มต้นการตีความเท่านั้น

   ๒.๓.๒ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

    ๒.๓.๒.๑ การพจิารณาถงึความมุง่หมายของกฎหมาย การแต่งตัง้

กรรมการผูท้รงคณุวฒุจิะต้องพจิารณาถงึคณุวฒุ ิ คณุสมบตั ิ และการไม่มลีกัษณะต้องห้ามของบคุคลนัน้

เป็นการเฉพาะตัว ซึ่งจะเกิดขึ้นได้แต่เฉพาะแก่บุคคล ไม่อาจเกิดขึ้นแก่ตําแหน่งได้ การที่จะแต่งตั้ง

กรรมการผูท้รงคณุวฒุโิดยใช้ชือ่ตําแหน่งจงึไม่ตรงกบัความมุง่หมายของกฎหมาย จงึต้องแต่งตัง้กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิโดยการระบุชื่อบุคคลและไม่สามารถแต่งตั้งโดยระบุชื่อต�าแหน่งได้ (เรื่องเสร็จ 

ที่ ๑๑๙/๒๕๓๐)

    ๒.๓.๒.๒ การแต่งตั้ง “กรรมการอื่น” กรณีที่กฎหมายกําหนด

คุณวุฒิและลักษณะต้องห้ามของผู้ซึ่งจะดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอื่นและกําหนด

เหตุที่จะพ้นจากตําแหน่งด้วยแล้ว จะเห็นได้ว่า "กรรมการอื่น" ก็หมายความถึงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ซึ่งลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากตําแหน่ง ล้วนแต่จะเกิดขึ้นได ้

แต่เฉพาะกับตัวบุคคล ดังนั้น การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นดังกล่าว จะกระทําได้ก็แต่

โดยการแต่งตั้งตัวบุคคลเท่านั้น ซึ่งจะระบุชื่อตําแหน่งที่บุคคลนั้นดํารงอยู่กํากับไว้ด้วยก็ย่อมกระทําได้ 

[(เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง 

(มิถุนายน ๒๕๓๔)]

  ๒.๔ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

   กรณีกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ ก�าหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของกรรมการไว้แตกต่างจากกฎหมายเฉพาะ 

ที่จัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ (เรื่องเสร็จที่ ๑๗๑/๒๕๔๗)

   พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ.  ๒๕๑๘ เป็นกฎหมายทัว่ไปทีก่าํหนดคณุสมบัตแิละลกัษณะต้องห้ามของผูป้ฏบัิตหิน้าทีใ่นรฐัวสิาหกจิ

ทุกแห่งเพื่อให้เป็นแนวมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น ถ้ากฎหมายเฉพาะที่จัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ  ก�าหนด

คณุสมบตัหิรือลกัษณะต้องห้ามไว้ย่อหย่อนกว่า กต้็องบงัคับตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบตัมิาตรฐาน

ส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ แต่ถ้ากฎหมายเฉพาะที่จัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ก�าหนด

คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามไว้เช่นเดียวกันหรือเข้มงวดกว่าก็ต้องบังคับตามกฎหมายเฉพาะนั้น  

ไม่ว่ากฎหมายเฉพาะนั้นจะเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาก็ตาม

   สําหรับรัฐวิสาหกิจที่กฎหมายเฉพาะจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น มีการกําหนดข้อห้าม

กรณีดํารงตําแหน่งทางการเมืองไว้เข้มงวดกว่ากฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรณีีต้องบังคับตามกฎหมายเฉพาะนั้น
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  ๒.๕ องค์ประกอบของคณะกรรมการ

   กรณีที่กฎหมายกําหนดให้แต่งตั้งผู้แทนกลุ่มองค์กรหรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  

เข้ามาเป็นกรรมการ และหากตัวแทนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพ้นจากตําแหน่งทั้งหมดในคณะกรรมการ  

เช่น ผู้แทนโรงงานลาออกจากการเป็นกรรมการทั้งหมด ต้องถือว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการนั้น

ไม่ครบถ้วน ดงัน้ัน กรรมการทีเ่หลอือยูจ่งึไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการได้ แม้ว่าจํานวนกรรมการ

ทีเ่หลืออยูมี่เกินกว่ากึง่หนึง่ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดในคณะกรรมการนัน้ ๆ กต็าม แต่องค์ประกอบ 

ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนที่จะประชุมได้ (เรื่องเสร็จที่ ๑๖๐/๒๕๔๒)

  ๒.๖ การพ้นจากการเป็นกรรมการ

   ๒.๖.๑ การพ้นจากการเป็นกรรมการทีแ่ต่งตัง้โดยระบชุือ่บคุคลและต�าแหน่ง

หรือส่วนราชการ (เรื่องเสร็จที่ ๖๔๔/๒๕๔๓)

    ๒.๖.๑.๑ การแต่งตั้งโดยระบุเพียงต�าแหน่งหน้าที่ มุ่งหมายถึง 

ความรับผิดชอบตามตําแหน่งที่ระบุไว้ ฉะนั้น บุคคลที่ดํารงตําแหน่งดังกล่าวอยู่ ย่อมเป็นกรรมการ 

ในฐานะนี้เสมอ

    ๒.๖.๑.๒ การแต่งตั้งโดยระบุเพียงชื่อบุคคล มุ่งหมายที่ต้องการ

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ หรือความเหมาะสมอันเป็นคุณสมบัติของบุคคลนั้นในฐานะ 

ส่วนบุคคลโดยเฉพาะ และจะยังคงเป็นกรรมการตลอดไปจนหมดวาระหรือพ้นไปเพราะเหตุคุณสมบัติ

ของบุคคลนั้นเอง

    ๒.๖.๑.๓ การแต่งตั้งกรรมการโดยระบุชื่อตัวบุคคลและระบุ

ต�าแหน่งของบุคคลนั้นไว้พร้อมกัน มุ่งหมายที่ต้องการคุณสมบัติของบุคคลนั้นและอํานาจหน้าที่ 

ในตาํแหน่งทีด่าํรงตาํแหน่งอยู ่ทัง้ ๒ ประการประกอบกนั ด้วยเหตนุี ้ในกรณทีีผู่ไ้ด้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

พ้นจากตาํแหน่งทีร่ะบใุนคาํสัง่แต่งตัง้ จงึย่อมพ้นจากการเป็นกรรมการไปด้วย เพราะไม่ครบองค์ประกอบ

ที่ระบุในคําสั่ง เว้นแต่เป็นการเปลี่ยนชื่อตําแหน่ง เนื่องจากได้เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นแต่ยังคงมีอํานาจ

หน้าที่ในลักษณะเช่นเดิม กรณีเช่นนี้ย่อมยังคงอยู่ในตําแหน่งกรรมการต่อไป

    ๒.๖.๑.๔ ค�าส่ังแต่งตัง้กรรมการระบุทัง้ชือ่บุคคลและส่วนราชการ 

มีเหตุผลเช่นเดียวกันกับการระบุชื่อบุคคลและตําแหน่งดังกล่าว เมื่อบุคคลนั้นพ้นจากส่วนราชการ 

ที่ระบุไว้ย่อมพ้นจากการเป็นกรรมการไปด้วย

   ๒.๖.๒ การพ้นจากต�าแหน่งกรณมีีการยกเลกิบทบญัญตัเิก่ียวกับคณะกรรมการ

    ๒.๖.๒.๑ เมื่อพระราชบัญญัติฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่ 

ได้มีการยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติฉบับเดิม โดยได้กําหนด 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการขึ้นใหม่แทน ซึ่งไม่มีบทเฉพาะกาลรองรับเก่ียวกับ 

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดเดิมไว้ จึงมีผลทําให้คณะกรรมการชุดเดิมทั้งหมด 

ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในขณะที่พระราชบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่มีผลใช้บังคับ ต้องพ้นจากตําแหน่ง

นับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตัฉิบบัใหม่มผีลใช้บงัคบั (เรือ่ง ปัญหาข้อกฎหมายเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิทธิบัตร/เมษายน ๒๕๔๓)

    ๒.๖.๒.๒ กรณีกฎหมายท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับบทบัญญัติ 

คณะกรรมการได้บัญญัติรองรับให้คณะกรรมการตามกฎหมายฉบับเดิม ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่

กฎหมายทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิใหม่มีผลใช้บังคบั คงอยูใ่นต�าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

และในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวมิให้นําบทบัญญัติของกฎหมายฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมมาใช้บังคับ  

โดยให้นําบทบัญญัติก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมมาใช้บังคับแทน ดังนั้น กรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม

องค์ประกอบของกฎหมายฉบับเดิมได้ลาออกจากตําแหน่ง จึงต้องเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อื่น 

ดาํรงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวฒุแิทนผู้ท่ีพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามองค์ประกอบเดมิ โดยยงัไม่อาจ

แต่งตั้งบุคคลใดให้มาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตามองค์ประกอบใหม่ได้ (เรื่องเสร็จที่ ๓๕๗/๒๕๕๓)



41ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๖๐

  ๒.๗ การนับวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ

   การนบัวาระกรณกีารแต่งตัง้ให้เข้าไปแทนและการแต่งตัง้ใหม่ทัง้หมด การท่ีกฎหมาย

กาํหนดให้กรรมการซึง่ได้รบัแต่งตัง้ในภายหลงัไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัง้เพิม่หรอืแต่งตัง้แทนตาํแหน่งทีว่่าง 

มวีาระเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการทีไ่ด้แต่งตัง้ไว้แล้ว เนือ่งจากมวีตัถปุระสงค์เพือ่มใิห้กรรมการ

ทีไ่ด้รบัแต่งตัง้มวีาระเหลือ่มลํา้กนั การทีจ่ะนบัเวลาการดาํรงตาํแหน่งจงึต้องขึน้อยูก่บัว่าการแต่งตัง้นัน้

มีลักษณะการแต่งตั้งให้เข้าไปแทนหรือเป็นการแต่งตั้งใหม่ทั้งหมด

  - ถ้าเป็นการแต่งตั้งแทนที่กัน ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งย่อมมีวาระเท่าที่เหลืออยู่

ของผู้ซึ่งตนแทน

  - ถ้าเป็นการแต่งตั้งใหม่ทั้งหมด วาระการด�ารงต�าแหน่งต้องนับหนึ่งใหม่

พร้อมกันทั้งหมด

[เรื่อง วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การสื่อสารมวลชน 

แห่งประเทศไทย (กันยายน ๒๕๓๙)]

 ๒.๘ การแต่งตั้งกรรมการให้มีผลย้อนหลัง

  กรณีที่กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติใดที่ให้อํานาจ 

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้มีผลย้อนหลังได้ การแต่งตั้งย้อนหลังจะทําให้เกิด 

ความเหลือ่มกนัในเรือ่งระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งของกรรมการ เมือ่กฎหมายไม่ได้มวีตัถปุระสงค์ 

ให้แต่งต้ังกรรมการให้มีผลย้อนหลังได้ คณะรัฐมนตรีจึงไม่อาจแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้มีผล 

ย้อนหลังได้ (เรื่องเสร็จที่ ๕๙๖/๒๕๔๕)  

 ๒.๙ การด�าเนนิการตามกระบวนการแต่งตัง้ผูบ้รหิารสงูสดุให้มผีลสมบรูณ์ตามกฎหมาย

  กรณีกฎหมายบัญญตัใิห้คณะกรรมการของหน่วยงานของรฐัแต่งตัง้ผูอ้�านวยการ

ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี บทบัญญัติในลักษณะดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะให ้

คณะรัฐมนตรีสามารถกลั่นกรองการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารองค์กรของรัฐได้ ดังนั้น การได้รับ 

ความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรจึีงเป็นข้ันตอนหรอืวิธีการอันเป็นสาระส�าคัญทีก่ฎหมายก�าหนดไว้

ส�าหรับการแต่งตั้งผู้อ�านวยการ

  การที่คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐได้มีมติแต่งตั้งให้ผู้อํานวยการท่ีจะ 

พ้นจากตําแหน่ง รักษาการแทนผู้อํานวยการ โดยที่หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นไม่ได้ออกข้อบังคับว่าด้วย 

การบริหารงานของหน่วยงานเพื่อให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการในช่วงที่ผู้อํานวยการ 

พ้นจากตําแหน่ง การดําเนนิการดงักล่าวจงึไม่สอดคล้องกบัหลกัการแต่งตัง้ผูร้กัษาการแทน กล่าวคอื 

ในกรณทีี่ไม่มีข้อบังคับขององค์กรก�าหนดในเรื่องนี้ไว้ จะต้องเป็นไปตามหลักการบริหารราชการ

แผ่นดินเกี่ยวกับการรักษาการแทน โดยให้รองผู้อ�านวยการรักษาการแทน

  อย่างไรก็ตาม เมื่อคณะรัฐมนตรียังมิได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งดังกล่าว 

ก็สามารถดําเนินการให้ถูกต้องได้ ซึ่งหากคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการต้องมี

คําสั่งแต่งตั้งผู้อํานวยการที่พ้นจากตําแหน่งให้ดํารงตําแหน่งในวาระที่สอง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเพื่อให้การแต่งตั้งมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

  ส่วนการนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง หากผู้อํานวยการที่พ้นจากตําแหน่ง 

ยงัคงปฏบิตัหิน้าทีผู่อ้าํนวยการมาโดยตลอด ดงันัน้ เพือ่ประโยชน์ในการนบัระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง 

จึงต้องนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในวาระแรก ระยะเวลาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้อํานวยการ 

หน่วยงานของรัฐ ระยะเวลาที่รักษาการแทน และระยะเวลาการดํารงตําแหน่งตามการแต่งตั้ง ทั้งน้ี  

รวมกนัแล้วต้องไม่เกนิสองวาระ เช่น กฎหมายกาํหนดให้ผูอ้าํนวยการมวีาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสามปี 

จะต้องนับเวลารวมกันแล้วไม่เกินหกปี

(เรื่องเสร็จที่ ๒๕๘/๒๕๕๔)



สลค.สาร42

 ๒.๑๐ ความหมายของค�าว่า “ข้าราชการการเมอืง” และ “ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง”

  ๒.๑๐.๑ คําว่า “ข้าราชการการเมือง” หมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ 

ตามทีก่ฎหมายกาํหนดไว้ให้เป็นข้าราชการการเมอืง เช่น นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี ทีป่รึกษาประจาํรฐัสภา 

หรือเลขานุการประธานรัฐสภา เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือเลขานุการประธานสภา

กรุงเทพมหานคร

  ๒.๑๐.๒ สําหรบั “ผู้ด�ารงต�าแหน่งการเมอืง” หรอื “ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง” 

รวมทั้งถ้อยคําอื่นในลักษณะเดียวกัน หมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่งที่มีหน้าที่อํานวยการบริหารประเทศ 

หรือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงผู้ที่รับผิดชอบงานด้านการเมือง ได้แก่ คณะรัฐมนตรี 

สมาชกิรฐัสภา และผูด้าํรงตําแหน่งอืน่ทีม่อํีานาจหน้าทีใ่นทาํนองเดยีวกนั เช่น ผูซ้ึง่ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยรฐัมนตรี

(ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดํารงตําแหน่งทางการเมืองของกรรมการและผู้บริหาร

รัฐวิสาหกิจ และ เรื่อง ฐานะและการดํารงตําแหน่งของผู้ช่วยรัฐมนตรี เรื่องเสร็จที่ ๑๓๙/๒๕๔๗)

 ๒.๑๑ การพ้นจากต�าแหน่งของข้าราชการการเมือง ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

  ๒.๑๑.๑ กรณีคณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากต�าแหน่ง

   กรณีที่คณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตําแหน่ง แต่คณะรัฐมนตรี

ต้องอยูใ่นตาํแหน่งเพ่ือดาํเนนิงานต่อไปจนกว่าคณะรฐัมนตรทีีต่ัง้ข้ึนใหม่จะเข้ารบัหน้าที ่ข้าราชการการเมอืง

ที่รัฐมนตรีแต่งตั้งจะพ้นจากตําแหน่งพร้อมกับการสิ้นสุดการอยู่ในตําแหน่งของรัฐมนตรีผู้แต่งตั้ง และ

ข้าราชการการเมืองที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจะพ้นจากตําแหน่งพร้อมกับการสิ้นสุดการอยู่ในตําแหน่ง

ของนายกรฐัมนตรผีูแ้ต่งตัง้ รวมทัง้คณะกรรมการหรอืคณะทีป่รกึษาทีค่ณะรฐัมนตรหีรอืนายกรฐัมนตรี

แต่งตั้ง จะพ้นจากตําแหน่งพร้อมกับการสิ้นสุดการอยู่ในตําแหน่งของคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี

ผู้แต่งตั้ง โดยจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่ (เรื่องเสร็จที่ ๕๑๑/๒๕๓๓)

  ๒.๑๑.๒ การออกจากต�าแหน่งทีป่รึกษารัฐมนตรีและผูช่้วยเลขานุการรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวง

   ตามกฎหมายบญัญตัใิห้ข้าราชการการเมอืงนอกจากตําแหน่งรฐัมนตรี

ออกจากตําแหน่งเมื่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้สั่งแต่งตั้งออกจากตําแหน่ง ดังนั้น กรณีรัฐมนตรี 

ช่วยว่าการกระทรวงพ้นจากตาํแหน่งจงึไม่เป็นเหตใุห้ข้าราชการการเมอืงทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้จากรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวง เช่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ต้องออกจากตําแหน่ง โดยจะออกจาก

ตาํแหน่งในวนัทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงต้องออกจากตาํแหน่ง เช่น เมือ่มคีาํวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนญู

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต้องพ้นจากตําแหน่ง (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๗/ ๒๕๕๑)

 ๒.๑๒ สรุปหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมาย

  ๒.๑๒.๑ ในการจัดท�าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีผู้ใช้และตีความกฎหมาย 

จะต้องมีศิลปะในการใช้กฎหมายไม่ให้เกิดผลอันขัดกับสามัญสํานกึ และจะตดิอยูกั่บถ้อยคําตามตวัอกัษร

เพยีงอย่างเดยีวไม่ได้ เคลซสุ (Celsus) นกันติศิาสตร์โรมนัได้เคยกล่าวไว้ว่า “การทําความเข้าใจกฎหมาย 

ไม่ได้หมายความถงึการยดึตดิอยู่กับถ้อยคํา แต่หมายถึงการหยั่งรู้พลังและอํานาจของถ้อยคํานั้น” เช่น 

การแต่งตั้ง “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” และ “กรรมการอ่ืน” จะต้องพิจารณาถึงความมุ่งหมายของ

กฎหมาย ถ้าหากประสงค์จะให้แต่งตั้งบุคคลเป็นการเฉพาะตัวก็จะต้องแต่งตั้งโดยระบุชื่อบุคคล

  ๒.๑๒.๒ การค้นหาความหมายของบทบัญญัติกฎหมายจะต้องตีความ 

ให้สอดคล้องกนัอย่างเป็นระบบ โดยการพจิาณาจากเหตุผลแวดล้อมของบทกฎหมาย และความสมัพนัธ์

เชิงเหตผุลของบทกฎหมายนัน้กบักฎหมายอืน่ ๆ ทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งหรอืเชือ่มโยงกนั เช่น กรณกีารพ้นจาก

ตาํแหน่งของข้าราชการการเมืองเม่ือคณะรฐัมนตรท้ัีงคณะต้องพ้นจากตําแหน่ง จะต้องนําบทบญัญตัขิอง

รฐัธรรมนญูมาพจิารณาประกอบ โดยกรณทีีค่ณะรฐัมนตรต้ีองอยูป่ฏบิตัหิน้าทีต่่อไป ข้าราชการการเมอืง

จะพ้นจากตาํแหน่งพร้อมกบัการสิน้สดุการอยูใ่นตาํแหน่งของคณะรฐัมนตรคีอื เมือ่คณะรฐัมนตรทีีแ่ต่งตัง้

ใหม่เข้ารบัหน้าที่



สลค.สาร2 ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๖๐
๔๓

๑๕  ___แนวทางการจัดท�าและการเสนอร่างกฎหมายตามบัญญัติ

มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๒๐  ___ เรื่องส�าคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๒๓  ___ บทความพิเศษ : การวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอ 

คณะรัฐมนตรีตามกรอบแนวทางการปฎิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

๓๔  ___ ไปไหนไปกัน

๓๕ ___ บทความพิเศษ : การเสนอเรื่องแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและ

คณะกรรมการต่อคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎมหายและหลักธรรมาภิบาล

๔๔  ___ แสงส่องปัญญา

๓  ___ พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐

๔  ___ บทความพิเศษ : องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ 

“ทรงงานสานต่อสร้างสุุขปวงประชา” 

๙  ___ แนวนโยบายของเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

ในการปฏิบัติราชการของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๑๓  ___ มติคณะรัฐมนตรีที่ส�าคัญ

๑๔  ___ ภาพรวมวันหยุดประจ�าปี ๒๕๖๐

บทความ/ข้อความ หรือความเห็นใด ๆ ที่ปรากฏใน “สลค.สาร” เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

ขอคุยด ้วย

สารบ ัญ

กองบรรณาธิการ

ท่ีปรึกษา  ธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สมโภชน์  ราชแพทยาคม รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ชนิตา  อ้ึงผาสุข รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ณัฐฎ์จารี  อนันตศิลป์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

บรรณาธิการ  อ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ  จิตตา  กิตติเสถียรนนท์, ทวีวัฒน์  อัครพลวงศ์, ประธาน  ผุดผ่อง, ปราณี  สาสน์ธรรมบท, วรรณวิมล  สินุธก, สมศรี  นาคจ�ารัสศรี

ฝ่ายประสานงาน  กานต์พิชชา  ปิ่นแก้ว

ฝ่ายพิสูจน์อักษร  ดารารัตน์  อินทโสภา, สมศรี  นาคจ�ารัสศรี

ฝ่ายจัดงานศิลป์ เขมจิรา  ขันแก้ว, ธัญมน  สินส�าอาง

ฝ่ายประชาสัมพันธ ์ วัลภา  สุขผล

ฝ่ายจัดการทั่วไป  เขมจิรา  ขันแก้ว, ดวงกมล  แสงสุวรรณ, ธัญมน  สินส�าอาง, รวิกาญจน์  วงศ์แวว, สมภพ  กลิ่นหอม 

พิมพ์ที่  ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  โทร. ๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓

 เริ่มต้น ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๐ สลค.สาร ขอน�าเสนอ 

ภาพประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

แก่ปวงชนชาวไทยในพระราชพธิปีระกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ 

บทความพเิศษเกีย่วกบัองค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ “ทรงงานสานต่อสร้างสขุปวงประชา” 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๐

 เมือ่วนัที ่๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ นายธรีะพงษ์  วงศ์ศิวะวลิาส รองเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี 

ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

สลค.สาร ฉบับนี้จึงขอน�าเสนอแนวนโยบายของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคนใหม่ในการปฏิบัติ

ราชการของ สลค. เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 นอกจากนี ้ยงัมบีทความทีน่่าสนใจอนัจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผูอ่้าน เช่น บทความเรือ่ง 

แนวทางการจัดท�าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย การวเิคราะห์และกลัน่กรองเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรตีามกรอบแนวทาง

การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ และการเสนอเร่ืองแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและ

กรรมการต่อคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล ซึ่งท่านสามารถติดตาม

รายละเอียดได้ภายในเล่ม

 ๓. ข้อห้ามตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติข้อห้าม 

ในการด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง และในองค์กรต่าง ๆ ดังนี้

 ๓.๑ การเสนอแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง

  มาตรา ๑๑๒ บัญญัตใิห้บุคคลผูเ้คยด�ารงต�าแหน่งสมาชิกวฒุสิภาและสมาชิกภาพ

สิน้สดุลงมาแล้วยงัไม่เกนิสองปี จะเป็นรฐัมนตรหีรอืผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงมไิด้ เว้นแต่เป็นสมาชกิ

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

  มาตรา ๑๘๑ บัญญัติให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมีต�าแหน่งหรือ 

เงนิเดือนประจ�าและมใิช่ข้าราชการการเมอืง จะเป็นข้าราชการการเมอืงหรอืผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง

อื่นมิได้

  มาตรา ๒๖๓ วรรคสี ่บัญญตัใิห้บทบัญญตัแิห่งกฎหมายใดท่ีห้ามมิให้บคุคลด�ารง

ต�าแหน่งทางการเมอืง มใิห้น�ามาใช้บงัคบัแก่การด�ารงต�าแหน่งรฐัมนตรตีามมาตรา ๒๖๔ และข้าราชการ

การเมืองที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๖๔

  มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดิน 

อยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่า

คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่

 ๓.๒ การเสนอแต่งตั้งพนักงานอัยการให้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ 

  มาตรา ๒๔๘ วรรคสามและวรรคสี่ บัญญัติให้การด�าเนินการขององค์กรอัยการ

ให้มีความเป็นอิสระ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยกฎหมายดังกล่าวต้องมีมาตรการป้องกันมิให้

พนกังานอัยการกระท�าการหรือด�ารงต�าแหน่งใดอันอาจมีผลให้การสัง่คดีหรอืการปฏบิติัหน้าท่ีไม่เป็นไป

โดยรวดเร็ว เที่ยงธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง หรืออาจท�าให้มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ทั้งนี้ 

มาตรการดังกล่าวต้องก�าหนดให้ชัดแจ้งและใช้เป็นการทั่วไป โดยจะมอบอ�านาจให้มีการพิจารณา 

เป็นกรณี ๆ ไปมิได้

 ดงันัน้ การด�าเนนิการในเรือ่งดงักล่าว จงึสามารถด�าเนนิการได้เท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแย้งกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่จะอนุวัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญต่อไปด้วย

 กล่าวโดยสรุป การจัดท�าแนวทางที่เป็นบรรทัดฐานในการเสนอเรื่องแต่งตั้งผู้บริหาร

สูงสุดและคณะกรรมการต่อคณะรัฐมนตรีได้มีการวิเคราะห์หลักการของกฎหมายจากหลักกฎหมาย

มหาชน กฎหมายปกครอง ค�าพิพากษาของศาล และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้ง  

ข้อห้ามตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติกฎหมายและ 

เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละฉบับ อันจะเป็น 

การสนับสนุนให้ผู้ที่จัดท�าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของกฎหมายใน 

เรือ่งนีม้ากยิง่ขึน้ และเพือ่ให้ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ  มแีนวทางการปฏบิตัทิีต่รงตามบทบญัญตัิ

และเจตนารมณ์ของกฎหมายในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักธรรมาภิบาลต่อไป

เอกสารอ้างอิง

 - ค�าพิพากษาศาลปกครอง แหล่งข้อมูลส�านักงานศาลปกครอง

 - ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา แหล่งข้อมูลส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 - หลักควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�าทางปกครอง พันต�ารวจเอก อังกูร วัฒนรุ่ง ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

 - การใช้และการตีความกฎหมายมหาชน รศ. ดร. วรเจตน์  ภาคีรัตน์

 - หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
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ถ้าเป็นผู้ไม่สุจริต ย่อมเดือดร้อนในภายหลัง ว่าเคยโกง หรือ เคยส่อเสียด เคยดุร้าย เคยหยาบคาย  

ในกาลก่อน เพราะเหตวุ่า ขณะใดท่ีโกง ก�าลงักระท�าทจุรติ ขณะนัน้ย่อมไม่เห็นโทษ แต่ว่าโทษของทจุรติ  

ย่อมมี ไม่มีใครสรรเสริญ และผลของทุจริตนั้น ก็ย่อมเป็นไปตามกรรม แล้วแต่ว่า จะได้รับผลของทุจริต 

ในชาติปัจจุบันหรือในชาติต่อ ๆ ไป

ถ้าใครท�ากศุลกรรม ถงึคนอืน่จะไปขอร้องไม่ให้กศุลกรรมให้ผล กเ็ป็นไปไม่ได้ หรอืว่า ถ้าใครท�าอกศุลกรรม  

ถึงใครจะไปช่วยกันอ้อนวอน ขอร้องอย่าให้บุคคลนั้นได้รับผลของอกุศลกรรม ก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกัน  

เพราะฉะนั้น ผู้อื่นก็ไม่ควรจะมีจิตใจเดือดร้อนกับเรื่องราวของบุคคลอื่น กับกรรมของบุคคลอื่น  

เพราะบคุคลนัน้กย่็อมเป็นไปตามกรรมของเขา และในขณะเดยีวกนั กจ็ะได้พจิารณาถงึสภาพจติของตนเอง 

ด้วยว่า ถ้าเป็นอกศุลในขณะนัน้ กเ็ป็นการกระท�าตนเองให้เดอืดร้อน แล้วกส็ะสมอกศุล ความเศร้าหมอง 

ของจิตมากขึ้น ซึ่งจะเป็นโทษเพิ่มขึ้น

ทกุคนย่อมกระท�าสิง่ทีไ่ม่ควรและไม่เหมาะสมเพราะอวชิชาทัง้นัน้ ถ้าเป็นวชิชาแล้วจะไม่ท�าอย่างนัน้เลย  

แต่เมื่อเป็นอวิชชา ย่อมท�าทุกอย่างที่ไม่ถูก เพราะฉะน้ันทางแก้คือควรที่จะให้ทุกคนเกิดวิชชา  

มีความเข้าใจถูก เพื่อที่ว่าจะได้มีกาย วาจาและใจที่ถูกต้อง

การท�าความด ีไม่มใีครรู้เลยว่า ทกุคร้ังทีท่�า เป็นการสละความไม่ด ีและอยากไม่ดน้ีอยลงไหม กม็หีนทางเดยีว  

คือ ท�าดีขณะใด สละความไม่ดีขณะนั้น 

แสงส่องปัญญา


