แสงส่องปัญญา

ถ้าเป็นผู้ไม่สุจริต ย่อมเดือดร้อนในภายหลัง ว่าเคยโกง หรือ เคยส่อเสียด เคยดุร้าย เคยหยาบคาย
ในกาลก่อน เพราะเหตุวา่ ขณะใดทีโ่ กง ก�ำลังกระท�ำทุจริต ขณะนัน้ ย่อมไม่เห็นโทษ แต่วา่ โทษของทุจริต
ย่อมมี ไม่มีใครสรรเสริญ และผลของทุจริตนั้น ก็ย่อมเป็นไปตามกรรม แล้วแต่ว่า จะได้รับผลของทุจริต
ในชาติปัจจุบันหรือในชาติต่อ ๆ ไป
ถ้าใครท�ำกุศลกรรม ถึงคนอืน่ จะไปขอร้องไม่ให้กศุ ลกรรมให้ผล ก็เป็นไปไม่ได้ หรือว่า ถ้าใครท�ำอกุศลกรรม
ถึงใครจะไปช่วยกันอ้อนวอน ขอร้องอย่าให้บุคคลนั้นได้รับผลของอกุศลกรรม ก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้น ผู้อื่นก็ไม่ควรจะมีจิตใจเดือดร้อนกับเรื่องราวของบุคคลอื่น กับกรรมของบุคคลอื่น
เพราะบุคคลนัน้ ก็ยอ่ มเป็นไปตามกรรมของเขา และในขณะเดียวกัน ก็จะได้พจิ ารณาถึงสภาพจิตของตนเอง
ด้วยว่า ถ้าเป็นอกุศลในขณะนัน้ ก็เป็นการกระท�ำตนเองให้เดือดร้อน แล้วก็สะสมอกุศล ความเศร้าหมอง
ของจิตมากขึ้น ซึ่งจะเป็นโทษเพิ่มขึ้น
ทุกคนย่อมกระท�ำสิง่ ทีไ่ ม่ควรและไม่เหมาะสมเพราะอวิชชาทัง้ นัน้ ถ้าเป็นวิชชาแล้วจะไม่ทำ� อย่างนัน้ เลย
แต่เมื่อเป็น อวิช ชา ย่อมท� ำทุก อย่ า งที่ ไ ม่ ถู ก เพราะฉะนั้ น ทางแก้ คื อ ควรที่ จ ะให้ ทุ ก คนเกิ ด วิ ช ชา
มีความเข้าใจถูก เพื่อที่ว่าจะได้มีกาย วาจาและใจที่ถูกต้อง
การท�ำความดี ไม่มใี ครรูเ้ ลยว่า ทุกครัง้ ทีท่ ำ� เป็นการสละความไม่ดี และอยากไม่ดนี อ้ ยลงไหม ก็มหี นทางเดียว
คือ ท�ำดีขณะใด สละความไม่ดีขณะนั้น
ที่มา : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
http://www.dhammahome.com/
https://www.facebook.com/dhammahomefellowship/

ท่านสามารถเปิดอ่าน

สลค.สาร

ผ่านทาง website ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ขอคุ ย ด้ ว ย

๓. ข้อห้ามตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

เริ่มต้น ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๐ สลค.สาร ขอน�ำเสนอ
ภาพประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก่ปวงชนชาวไทยในพระราชพิธปี ระกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
บทความพิเศษเกีย่ วกับองค์ความรูต้ ามแนวพระราชด�ำริ “ทรงงานสานต่อสร้างสุขปวงประชา”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๐
เมือ่ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ นายธีระพงษ์ วงศ์ศวิ ะวิลาส รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สลค.สาร ฉบับนี้จึงขอน�ำเสนอแนวนโยบายของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคนใหม่ในการปฏิบัติ
ราชการของ สลค. เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีบทความทีน่ า่ สนใจอันจะเป็นประโยชน์แก่ทา่ นผูอ้ า่ น เช่น บทความเรือ่ ง
แนวทางการจัดท�ำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย การวิเคราะห์และกลัน่ กรองเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรีตามกรอบแนวทาง
การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ และการเสนอเรื่องแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและ
กรรมการต่อคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล ซึ่งท่านสามารถติดตาม
รายละเอียดได้ภายในเล่ม

๓

สารบั ญ
___ พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

๔

___ บทความพิเศษ : องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�ำริ
“ทรงงานสานต่อสร้างสุุขปวงประชา”

๙ ___ แนวนโยบายของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑๓
๑๔

___ มติคณะรัฐมนตรีที่ส�ำคัญ

___ ภาพรวมวันหยุดประจ�ำปี ๒๕๖๐

๑๕

___แนวทางการจัดท�ำและการเสนอร่างกฎหมายตามบัญญัติ
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๒๐

___ เรื่องส�ำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๒๓

___ บทความพิเศษ : การวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีตามกรอบแนวทางการปฎิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

๓๔

___ ไปไหนไปกัน

๓๕ ___ บทความพิเศษ : การเสนอเรื่องแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการต่อคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎมหายและหลักธรรมาภิบาล

๔๔

___ แสงส่องปัญญา

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติข้อห้าม
ในการด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง และในองค์กรต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑ การเสนอแต่งตั้งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
		
มาตรา ๑๑๒ บัญญัตใิ ห้บคุ คลผูเ้ คยด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกวุฒสิ ภาและสมาชิกภาพ
สิน้ สุดลงมาแล้วยังไม่เกินสองปี จะเป็นรัฐมนตรีหรือผูด้ �ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองมิได้ เว้นแต่เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
		
มาตรา ๑๘๑ บัญญัติให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมีต�ำแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ�ำและมิใช่ขา้ ราชการการเมือง จะเป็นข้าราชการการเมืองหรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง
อื่นมิได้
		
มาตรา ๒๖๓ วรรคสี่ บัญญัตใิ ห้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดทีห่ า้ มมิให้บคุ คลด�ำรง
ต�ำแหน่งทางการเมือง มิให้นำ� มาใช้บงั คับแก่การด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๖๔ และข้าราชการ
การเมืองที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๖๔
		
มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดิน
อยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่า
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่
๓.๒ การเสนอแต่งตั้งพนักงานอัยการให้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ
		
มาตรา ๒๔๘ วรรคสามและวรรคสี่ บัญญัติให้การด�ำเนินการขององค์กรอัยการ
ให้มีความเป็นอิสระ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยกฎหมายดังกล่าวต้องมีมาตรการป้องกันมิให้
พนักงานอัยการกระท�ำการหรือด�ำรงต�ำแหน่งใดอันอาจมีผลให้การสัง่ คดีหรือการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่เป็นไป
โดยรวดเร็ว เที่ยงธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง หรืออาจท�ำให้มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ทั้งนี้
มาตรการดังกล่าวต้องก�ำหนดให้ชัดแจ้งและใช้เป็นการทั่วไป โดยจะมอบอ�ำนาจให้มีการพิจารณา
เป็นกรณี ๆ ไปมิได้
ดังนัน้ การด�ำเนินการในเรือ่ งดังกล่าว จึงสามารถด�ำเนินการได้เท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่จะอนุวัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญต่อไปด้วย
กล่าวโดยสรุป การจัดท�ำแนวทางที่เป็นบรรทัดฐานในการเสนอเรื่องแต่งตั้งผู้บริหาร
สูงสุดและคณะกรรมการต่อคณะรัฐมนตรีได้มีการวิเคราะห์หลักการของกฎหมายจากหลักกฎหมาย
มหาชน กฎหมายปกครอง ค�ำพิพากษาของศาล และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้ง
ข้อห้ามตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติกฎหมายและ
เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละฉบับ อันจะเป็น
การสนับสนุนให้ผู้ที่จัดท�ำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของกฎหมายใน
เรือ่ งนีม้ ากยิง่ ขึน้ และเพือ่ ให้สว่ นราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ มีแนวทางการปฏิบตั ทิ ตี่ รงตามบทบัญญัติ
และเจตนารมณ์ของกฎหมายในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักธรรมาภิบาลต่อไป

บทความ/ข้อความ หรือความเห็นใด ๆ ที่ปรากฏใน “สลค.สาร” เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองบรรณาธิการไม่จำ� เป็นต้องเห็นพ้องด้วย
กองบรรณาธิการ
ทีป่ รึกษา
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ฝ่ายประสานงาน
ฝ่ายพิสูจน์อักษร
ฝ่ายจัดงานศิลป์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายจัดการทั่วไป
พิมพ์ที่

2 สลค.สาร

ธีระพงษ์ วงศ์ศวิ ะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สมโภชน์ ราชแพทยาคม รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ชนิตา อึง้ ผาสุข รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จิตตา กิตติเสถียรนนท์, ทวีวัฒน์ อัครพลวงศ์, ประธาน ผุดผ่อง, ปราณี สาสน์ธรรมบท, วรรณวิมล สินุธก, สมศรี นาคจำ�รัสศรี
กานต์พิชชา ปิ่นแก้ว
ดารารัตน์ อินทโสภา, สมศรี นาคจำ�รัสศรี
เขมจิรา ขันแก้ว, ธัญมน สินสำ�อาง
วัลภา สุขผล
เขมจิรา ขันแก้ว, ดวงกมล แสงสุวรรณ, ธัญมน สินสำ�อาง, รวิกาญจน์ วงศ์แวว, สมภพ กลิ่นหอม
สำ�นักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓

เอกสารอ้างอิง
- ค�ำพิพากษาศาลปกครอง แหล่งข้อมูลส�ำนักงานศาลปกครอง
- ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา แหล่งข้อมูลส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- หลักควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำทางปกครอง พันต�ำรวจเอก อังกูร วัฒนรุ่ง ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
- การใช้และการตีความกฎหมายมหาชน รศ. ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
- หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
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๔๓

พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กําหนดการ

พระราชพิธปี ระกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมือ่ วันพฤหัสบดีที่
๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เวลา ๑๕.๐๐ น. เสด็จออก
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ หน้าพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์
ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูต สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระ
ข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามตําแหน่งเป็นมหาสมาคม
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เชิญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วพระราชทานแก่นายกรัฐมนตรี
จากนัน้ เจ้าพนักงานอาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประทับพระราชลัญจกรแล้วเชิญไปประดิษฐานบนพานทองที่เสาบัวหน้ามหาสมาคม และ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อ่านกระแสพระราชปรารภประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่ออ่านจบแล้วเสด็จพระราชดําเนินกลับ การแต่งกาย เครือ่ งแบบเต็มยศ
ไว้ทกุ ข์ สายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ หรือสายสะพายชัน้ สูงสุด
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บทความพิเศษ :

องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�ำริ

ทรงงานสานต่อสร้างสุขปวงประชา

“ฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุด
ผ่านเข้าไปในป่าใหญ่ น่ากลัว ทึบ แผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด มืดและกว้าง
มีต้นไม้ใหญ่เหมือนหอคอยที่เข้มแข็ง
พ่อจ๋า... ลูกหิวจะตายและเหนื่อยด้วย
ดูซิจ๊ะ... เลือดไหลออกมาจากเท้าทั้งสองที่บาดเจ็บของลูก
ลูกกลัวงู เสือ และหมาป่า
พ่อจ๋า... เราจะถึงจุดหมายปลายทางไหม..?
ลูกเอ๋ย... ในโลกนีไ้ ม่มที ไี่ หนดอกทีม่ คี วามรืน่ รมย์ และความสบายส�ำหรับเจ้า
ทางของเรามิได้ปูด้วยดอกไม้สวย ๆ
จงไปเถิด แม้มันจะเป็นสิ่งบีบคั้นหัวใจเจ้า
พ่อเห็นแล้วว่า หนามต�ำเนื้ออ่อน ๆ ของเจ้า
เลือดของเจ้า เปรียบดั่งทับทิมบนใบหญ้าใกล้น�้ำ
น�้ำตาของเจ้าที่ไหลต้องพุ่มไม้สีเขียว
เปรียบดังเพชรบนมรกตที่แสดงความงดงามเต็มที่
เพื่อมนุษยชาติ จงอย่าละความกล้า
เมื่อเผชิญกับความทุกข์ ให้อดทนและสุขุม
และจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่า
ไปเถิด... ถ้าเจ้าต้องการ… เดินตามรอยเท้าพ่อ”
พระราชนิพนธ์ “เดินตามรอยเท้าพ่อ”
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่มา : คัดลอกและเรียบเรียงมาจากชุดเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�ำร ทรงสานต่อสร้างสุขปวงประชา จัดพิมพ์โดย ส�ำนักงาน กปร.

4 สลค.สาร

พระปรีชาและพระจริยวัตรอันงดงาม ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ประชาชน
ชาวไทยมาช้านาน ทรงเป็นแบบอย่างดีเยี่ยมในทุกด้าน ทั้งความใฝ่รู้ใฝ่เรียน คุณธรรม จริยธรรม พระวิริยอุตสาหะในการทรงงาน
ตลอดจนพระปณิธานแน่วแน่ในการช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจอันหนักของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็น “เจ้าฟ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย”
ผู้เป็นที่รักยิ่งของคนไทยทั้งประเทศ
ความเป็น “เจ้าฟ้านักพัฒนา” ได้รบั การปลูกฝังจากการทรงด�ำเนินตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในการช่วยเหลือพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยทรงถือเป็นหน้าที่ส�ำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
ที่จะต้องบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
...สิ่งที่ฉันท�ำเพื่อตนเองมีอยู่ ๒ อย่างคือ

กินกับเรียนหนังสือ นอกนั้นท�ำเพื่อผู้อื่นหมดเลย...
พระราชด�ำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการทรงงานเพือ่ พัฒนาประเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จะทรงยึดแนวทางการทรงงานในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นหลัก คือ เน้นความ
เรียบง่าย และสอดคล้องกับสภาพภูมสิ งั คม จากการทีไ่ ด้ตดิ ตามเสด็จไปทรง
เยีย่ มราษฎร และทรงงานในทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศ ท�ำให้ทรงรับทราบถึง
สภาพปัญหาอย่างแท้จริง และได้พระราชทานพระราชด�ำริในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งหากเรื่องใดที่พระองค์ไม่ทรงทราบ ก็จะทรงสอบถามกับ
ผูท้ อี่ ยูใ่ นพืน้ ทีจ่ ริง หรือกับนักวิชาการทีม่ คี วามช�ำนาญในเรือ่ งนัน้ ๆ รวมถึง
ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท�ำการทดลองในโครงการ
ส่วนพระองค์เพือ่ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือให้ราษฎรมีความเป็นอยูด่ ขี นึ้ เฉกเช่นเดียวกับแนวทางการทรงงานพัฒนาใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ครัง้ ทรงพระเยาว์ ทรงจ�ำได้วา่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ จะทรงจัด “ทีมพัฒนา” ออกไปเยีย่ มราษฎร มีหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ มีการไปส�ำรวจความเป็นอยูข่ องราษฎร
โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
จะทรงบันทึกเรือ่ งโน้นเรือ่ งนีท้ ที่ รงนึกขึน้ ได้วา่ ควรท�ำตามข้อสังเกตในสถานทีเ่ สด็จพระราชด�ำเนินใน “สมุดทอดพระเนตร” แม้ภายหลัง
มีข้าราชบริพารรับผิดชอบจดไปแต่ละแผนก พระองค์ก็ยังทรงจดของพระองค์เองอยู่ สุดท้ายทรงให้บันทึกข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ด้วย
ซึง่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับพระราชภาระในการสานต่องานพัฒนาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ มาโดยตลอด ในการเสด็จฯ
ไปยังพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ทรงมีความสนพระราชหฤทัยเรียนรู้ ทรงจดบันทึกมาอย่างต่อเนือ่ ง ทรงจดจ�ำและสั่งสมประสบการณ์ ท�ำให้ทรงมีคลังข้อมูล
มากมาย ทรงน�ำความรูท้ ไี่ ด้จากการเสด็จพระราชด�ำเนินไปในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ มาใช้ในการสานต่องานพัฒนาทีเ่ ข้าถึงแก่นแท้ของความต้องการ
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ของประชาชน ทัง้ ด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ สิ่งแวดล้อมและสังคม
อันน�ำไปสู่โครงการตามพระราชด�ำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี กว่า ๘๐๐ โครงการ ทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ยังพระราชทานพระราชด�ำริไว้ว่า “...ข้าพเจ้า
ได้ยึดหลักการด�ำเนินงาน ซึ่งได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตามเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙” ดังนี้
๑. การพึง่ พาตนเอง โดยเน้นให้ทกุ คนได้ชว่ ยเหลือตนเองก่อน
เป็นอันดับแรก เช่น การให้เมล็ดพันธุ์พืชผัก พันธุ์สัตว์ เพื่อผลิตอาหาร
ไว้บริโภคเอง แทนที่จะให้อาหารโดยตรง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต่อไป
เป็นต้น
๒. การมีสว่ นร่วม เน้นให้ผท้ ู จี่ ะได้รบั ผลประโยชน์จากการท�ำโครงการ
ได้มีส่วนในการช่วยคิดช่วยท�ำ อาทิ การที่ผู้ปกครองและเด็กต้องร่วมกัน
วางแผนและท�ำการผลิตทางการเกษตร จัดเวรในการประกอบอาหารกลางวัน
ซึ่งมีผลท�ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ได้เรียนรู้และเข้าใจ
ในกิจกรรมที่ท�ำ
๓. การพัฒนาแบบองค์รวมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้
โดยเน้นการพัฒนาในทุก ๆ ด้านไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ กลุ่มเป้าหมาย
จะต้องได้รบั ความรูจ้ ากกิจกรรมทีท่ �ำ และสามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้ไปประยุกต์
ใช้ในการด�ำรงชีวติ ต่อไป อาทิ โครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวัน มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาการขาดแคลนอาหาร มี ก ารด�ำเนิ น กิ จ กรรมให้ ค วามรู ้
ด้านเกษตรกรรมและกลุม่ เป้าหมายได้ปฏิบตั จิ ริง ทัง้ การปลูกและประกอบ
อาหาร
๔. การพัฒนาระบบประสานงานความร่วมมือจากทุกส่วน
ในการช่วยเหลือจากภาครัฐบาลและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
มีการจัดท�ำแผนงานหลักของโครงการทุก ๆ ระยะ ๖ ปี เพื่อให้ทุกส่วน
ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางท�ำให้งานต่าง ๆ มีความก้าวหน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๕. การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้และประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน โดยมีการอบรมการประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน
เพื่อให้ความรู้และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
โครงการเป็นประจ�ำ รวมทั้งมีการประเมินและรายงานผลการด�ำเนินงาน
เป็นระยะ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ และ
สามารถน�ำไปปรับปรุงการด�ำเนินงานได้
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๖. การยึดหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ จะต้อง
ค�ำนึ ง ถึ ง ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และน�ำภู มิปั ญญาและวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น มาประยุ ก ต์ ใช้
จากการที่เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ท�ำให้ทรงได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาที่น�ำไปสู่ความก้าวหน้า
หรือความเปลีย่ นแปลงให้ดขี นึ้ และน�ำมาซึง่ ข้อคิดบางประการคือ การพัฒนาทีไ่ ม่สมดุลและไม่ยงั่ ยืน อาจจะก่อปัญหามากกว่าการแก้ปญ
ั หา
เช่น การเพาะปลูกใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงที่เป็นพิษจ�ำนวนมากเกินพอดี เป็นอันตรายต่อสุขภาพของทั้งคนและสัตว์ในพื้นที่บริเวณนั้น
อาจจะท�ำให้ดินเสียเพาะปลูกไม่ได้มากเท่าเดิม การพัฒนาจึงต้องรักษาสมดุลกับการอนุรกั ษ์ เช่น ในการสร้างเขือ่ นกักเก็บน�ำ้ ต้องดูวา่
จะเสียทรัพยากรอืน่ ๆ ที่ควรรักษาไว้หรือไม่ อย่างไร เป็นต้น
จุดเริ่มต้น “โครงการตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” มาจากการที่ได้ทอดพระเนตร
สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ในโอกาสที่โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภาคของประเทศไทย สิ่งที่ทรงสังเกตเห็นก็คือ
ความยากจน เด็ก ๆ เจ็บป่วย ขาดอาหาร ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ
ดังนัน้ จึงพระราชทานแนวพระราชด�ำริให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรับไปด�ำเนินงาน โดยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้ความช�ำนาญ จัดท�ำเป็นโครงการต่าง ๆ ที่น�ำแนวพระราชด�ำริไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งมีหลักการส�ำคัญ
ในสองแนวทาง คือ แนวทางการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทุกข์ยากเฉพาะหน้าที่ราษฎรก�ำลังประสบอยู่ และแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ที่มุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาจนสามารถพึ่งตนเองได้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสานต่อพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ และโครงการ
ที่เกิดจากพระองค์เองมาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริแล้วกว่า ๕๒๘ โครงการ (กันยายน ๒๕๕๗)
ในภูมภิ าคต่าง ๆ ของประเทศ โดยจะเสด็จพระราชด�ำเนินทอดพระเนตรพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ด้วยพระองค์เอง เมือ่ มีพระราชด�ำริในการพัฒนาแล้ว
จะทรงติดตามและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงจะทรงติดตามพระราชกิจอันเกีย่ วเนือ่ งกับการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และโครงการพัฒนาเพื่อสงเคราะห์พสกนิกรในโครงการ
ส่วนพระองค์เองอันเป็นการทรงงานที่ล้วนแล้วแต่มุ่งประโยชน์เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชาวไทยทั้งสิ้น
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เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พสกนิกรทั่วประเทศมาโดยตลอดว่า
ทรงสนพระทั ย และทรงปฏิ บั ติ พ ระราชกรณี ย กิ จ หลากหลาย
มีขอบข่ายพัฒนาครบทุกด้าน นับตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ยากไร้ให้มีการส่งเสริมการศึกษา
ในทุกระดับ และการมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงมีภาวะโภชนาการที่ดี
พร้อมที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญของประเทศ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทรงน�ำเทคโนโลยีอย่างง่ายด้วยธรรมชาติแก้ไขธรรมชาติ
จากแนวพระราชด�ำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร มาใช้ในการด�ำเนินโครงการฯ และยังทรงอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมไทยทุกแขนง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงคุณค่าและยังสืบสานต่อ
อีกทั้งยังทรงริเริ่มโครงการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม และทรงดูแลติดตาม
ความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด จนได้รับการยกย่องจากหลายองค์การระดับ
นานาชาติให้ทรงเป็นผู้น�ำผู้รู้จริงจากการปฏิบัติในการพัฒนาการศึกษา
ให้ถว้ นทัว่ แก่ทุกกลุ่มชนในถิ่นทุรกันดารและผู้ด้อยโอกาส สอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์การยูเนสโกที่รณรงค์เรื่องการศึกษาเพื่อทุกคน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นสมเด็จ
เจ้ า ฟ้ า ที่ ท รงงานหนั ก แม้ จ ะต้ อ งตรากตร�ำพระวรกายเพี ย งใด
ก็ไม่เคยปรากฏเลยสักครัง้ ทีจ่ ะแลเห็นความท้อแท้จากพระองค์ จึงทรงได้รบั
การยกย่องจากนานาชาติ ตลอดจนประชาชนคนไทยโดยทั่วไปว่า
ทรงเป็นเจ้าฟ้านักพัฒนาและทรงสานต่องานพัฒนาจากพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ให้ บั ง เกิ ด ความยั่ ง ยื น สื บ ไป อั น สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพในการประกอบพระราชกรณียกิจ
เพื่อประชาชนและประเทศชาติ
ทรงเป็นที่รักและสถิตเป็นมิ่งขวัญอยู่ในหัวใจของไทยทั้งปวง
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แนวนโยบายของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี*
เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ นายธีระพงษ์ วงศ์ ศิ ว ะวิ ล าส
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มอบแนวนโยบายในการปฏิบตั ริ าชการ
ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ในอนาคต ให้แก่บุคลากร สลค.
สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้

บทบาทของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สลค. มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของ
คณะรัฐมนตรีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีภารกิจในด้านต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ภารกิจการประสานราชการในพระองค์ หน่วยงานของรัฐ
รัฐสภา และการให้บริการประชาชน ที่ผ่านมา สลค. ได้มีการปรับบทบาท
การท�ำงานเพือ่ ตอบสนองการท�ำงานของคณะรัฐมนตรีอยูเ่ สมอ โดยอยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของความถูกต้องแม่นย�ำตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง
* เรียบเรียงจากการประชุมชี้แจงแนวนโยบายของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ของ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
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อย่ า งไรก็ ต าม ในระยะต่ อ จากนี้ เ ป็ น ต้ น ไป รั ฐ บาลภายใต้ ก ารน�ำของนายกรั ฐ มนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส�ำคัญแก่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามกรอบการปฏิรปู ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยเรียกย่อ ๆ ว่า ป.ย.ป. ขึน้
เพือ่ เป็นกลไกในการเร่งรัดขับเคลือ่ นการด�ำเนินการด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ดังนั้น ในโอกาสนี้ สลค. ในฐานะหน่วยงานหลัก
ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สลค.
จะต้องมีการปรับบทบาทครัง้ ส�ำคัญเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานตอบสนองต่อภารกิจ ป.ย.ป. รวมทั้ง
การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ ๒๐ ปี และประเทศไทย ๔.๐ ตามแนวนโยบายของ
นายกรัฐมนตรีดว้ ย โดยกลไกส�ำคัญในการขับเคลือ่ นการท�ำงานภายใน สลค. คือ บุคลากร ระบบงาน
และแผนงานต่าง ๆ ที่จะต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน
ทั้งนี้ จากกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ซึ่งประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์นั้น ในบทบาท
ของ สลค. จะมีจุดเน้นในการสนับสนุนการขับเคลื่อนในยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖ คือ ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึง่ สลค. จะมีการทบทวนยุทธศาสตร์ของ สลค.
ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นด้วย

การพัฒนาส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในระยะต่อไป
กา
สลค. ได้มกี ารจัดท�ำแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยแผนงานดังกล่าว
มีกรอบการด�ำเนินงาน ๒ แผนงานหลัก คือ (๑) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มปี ระสิทธิภาพ
เพือ่ รองรับการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติและประเทศไทย ๔.๐ และ (๒) การสร้างและพัฒนาบุคลากร
สลค. ให้เป็น Intelligence Agent ดังนั้น ในระยะต่อจากนี้เป็นต้นไป สลค. จะขับเคลื่อนการท�ำงาน
ภายใต้แผนงานดังกล่าว ผ่านความเป็นอันหนึ่งอันเดียว และร่วมมือที่ดีของบุคลากรในสังกัด
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลทีท่ นั สมัย มีขอ้ มูลครบถ้วน และง่ายต่อการใช้งานจะเป็น
เครือ่ งมือส�ำคัญทีจ่ ะช่วยให้การท�ำงานของเจ้าหน้าทีเ่ ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ สลค. จะมีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลให้มขี อ้ มูลทีถ่ กู ต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบนั ง่ายต่อการใช้งาน
และเป็นไปในแนวทางหรือระบบเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบงานที่ใช้งานภายใน สลค. และ
ให้บริการประชาชน เช่น ระบบสืบค้นข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ระบบราชกิจจานุเบกษา และระบบฐาน
ข้อมูลทะเบียนฐานันดร เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของ สลค. ในการสนับสนุนการบริหาร
ราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี การให้บริการแก่สว่ นราชการและประชาชนทัว่ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด
ในการปฏิบัติราชการของ สลค. ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ มีการพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ ควบคู่ไปกับการที่ สลค. จะจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรเช่นกัน ทั้งนี้ ในการพัฒนาบุคลากร
สลค. จะเน้นการพัฒนาและใช้องค์ความรู้ควบคู่กับการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน โดยเฉพาะ
ภารกิจการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน จ�ำเป็นต้องใช้
องค์ความรู้ที่มีความหลากหลายและเป็นสหวิทยามากขึ้น ในส่วนภารกิจการติดตามผลการด�ำเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีจ�ำเป็นต้องมีการปรับกระบวนการท�ำงานเพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของคณะรัฐมนตรีที่ต้องการผลักดันการติดตามผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป ทั้งนี้ จะมีการพัฒนาบุคลากร สลค. ให้เป็นก�ำลังคนคุณภาพที่ให้
ความส�ำคัญแก่การรักษาคนคุณภาพของบุคลากร สลค. อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเรียนรู้และพัฒนาคน
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สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทั้งจากการศึกษาหาความรู้โดยตรงและการเรียนรู้จากประสบการณ์
ในการท�ำงาน ดังนั้น การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท�ำให้บุคลากรสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนงานต่าง ๆ ของ สลค. ได้หลากหลายมากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
องค์กรและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันต่อไป
นอกจากนี้ ในส่วนของการบริหารงานภายในหรืองานสนับสนุนภารกิจหลักของ สลค.
ก็มสี ว่ นส�ำคัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะเสริมให้ภารกิจหลักของ สลค. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพ เช่น
การจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีจะต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในเรื่องของการอ�ำนวย
ความสะดวกภายในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี การดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโสตทัศนูปกรณ์
และระบบไฟฟ้าระหว่างการประชุม เพื่อให้การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้วา่ ทุกส่วนของ สลค. ล้วนเป็นองค์ประกอบที่จะต้องขับเคลือ่ น
ไปข้างหน้าพร้อม ๆ กัน ด้วยระบบงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยความร่วมมือที่ดีของบุคลากร และ
ด้วยการบริหารงานของผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ซึ่งจะต้องดูแลเอาใจใส่ทั้งผลสัมฤทธิ์ของงานเบื้องหน้า
และงานเบือ้ งหลัง การท�ำงานของบุคลากรในสังกัด และสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องบุคลากร
เพื่อรักษาคนที่มีคุณภาพให้อยู่ในองค์กร อันจะส่งผลให้ สลค. เป็นหน่วยงานที่สามารถด�ำเนินภารกิจ
ในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความเป็นมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับของคณะรัฐมนตรี ส่วนราชการอื่น และประชาชนได้ในที่สุด

ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๐
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นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

วัน เดือน ปีเกิด
การศึกษา

๔ กันยายน ๒๕๐๗
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๗

ประวัติการท�ำงาน

๒๕๕๘
๒๕๕๗
๒๕๕๖
๒๕๕๒
๒๕๕๑

การด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการอื่น ๆ

๒๕๕๙-ปัจจุบนั กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
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รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ปรึกษาประจ�ำส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักวิเคราะห์เรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
ผู้อ�ำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี

๒๕๕๘ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
๒๕๕๕ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

มติคณะรัฐมนตรีที่สำ�คัญ

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ลงมติว่า
๑. รับทราบประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก�ำหนดวันส�ำคัญของชาติไทย
ที่ก�ำหนดว่า วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันส�ำคัญของชาติไทย ดังนี้
		 ๑.๑ เป็ น วั น คล้ า ยวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
		 ๑.๒ เป็นวันชาติ
		 ๑.๓ เป็นวันพ่อแห่งชาติ
๒. เห็นชอบให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ

เรื่อง
การก�ำหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคม
ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ

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

เรื่อง
การพิจารณาก�ำหนดวันหยุด
ราชการประจ�ำปีเพิ่ม

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้พจิ ารณา
เกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาก�ำหนดวันหยุดราชการประจ�ำปีเพิ่มแล้ว ลงมติเห็นชอบก�ำหนด
วันหยุดราชการประจ�ำปีเพิ่ม ตามที่ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑. ก�ำหนดให้มวี นั หยุดราชการประจ�ำปี อีก ๒ วัน ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม เนือ่ งจาก
เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และวันที่ ๑๓ ตุลาคม เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๒. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๐๐ [เรื่อง ประกาศก�ำหนด
เวลาท�ำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๐๐] ในส่วนทีก่ �ำหนดให้วนั ที่ ๕ พฤษภาคม
ของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ
ทีม่ า : หนังสือส�ำนักเลขา.ธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีส่ ดุ ที่ นร ๐๕๐๗/ว ๑๗๘ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

ด้วยส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีได้เสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้
๑. รับทราบเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสรุป ดังนี้
		 ๑.๑ หมายก�ำหนดการพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช จ�ำนวน ๕ วัน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ (การพระราชกุศล
ออกพระเมรุมาศ เชิญพระบรมศพไปพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ เก็บพระบรมอัฐิ พระราชกุศล
พระบรมอัฐิ เลีย้ งพระ เชิญพระโกศพระบรมอัฐขิ นึ้ ประดิษฐานพระวิมาน และบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร)
		 ๑.๒ การจัดท�ำภาพประดับซุม้ ถวายดอกไม้จนั ทน์ของประชาชนเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมภาพพระบรมโกศ
		 ๑.๓ การจัดนิทรรศการภายหลังงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช จ�ำนวน ๓๐ วัน ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินงาน
๒. เห็ น ชอบการก�ำหนดให้ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๖ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ ซึ่ ง เป็ น วั น พระราชพิ ธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันหยุดราชการ
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ลงมติรับทราบและเห็นชอบ
ตามที่ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ

เรื่อง
การจัดงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๕ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๐
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ภาพรวมวันหยุดประจ�ำปี ๒๕๖๐
มกราคม
๑

วันขึ้นปีใหม่

๓

วันหยุดราชการที่ก�ำหนดเพิ่ม
เป็นกรณีพิเศษ (วันปีใหม่)
(มติ ครม. ๒๒ พ.ย. ๕๙)

กุมภาพันธ์
๑๓

๑๒

วันมาฆบูชา

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

๑๓ - ๑๕

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙

ตุลาคม

เมษายน
๖

สิงหาคม

วันสงกรานต์

พฤษภาคม
๑๐

วันวิสาขบูชา

๑๒

วันรัฐพิธีพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

กรกฎาคม

๑๓

วันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
(มติ ครม. ๑๑ เม.ย. ๖๐)

๒๓
๒๖

วันปิยมหาราช
วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(มติ ครม. ๒๕ เม.ย. ๖๐)

ธันวาคม
๕

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๘

วันอาสาฬหบูชา

๙

วันเข้าพรรษา

๑๐

วันรัฐธรรมนูญ

๒๘

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

๓๑

วันสิ้นปี

(มติ ครม. ๑๑ เม.ย. ๖๐)
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(มติ ครม. ๗ ก.พ. ๖๐)

แนวทางการจัดท�ำและการเสนอร่างกฎหมาย

ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

โดยทีเ่ ป็นการสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางเกีย่ วกับการร่างกฎหมาย การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย และแนวทาง
การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท�ำร่างกฎหมาย รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางการด�ำเนินการในการจัดท�ำร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ส่วนที่ ๑

หลักเกณฑ์การร่างกฎหมายและการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
ในการจัดท�ำร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังต่อไปนี้
๑. ร่างกฎหมายต้องสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
		 ๑.๑ ในกรณีที่กฎหมายที่มีอยู่ขัดหรือแย้งต่อหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบมีหน้าที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม
หรือยกเลิกกฎหมายนั้นในโอกาสแรก
		 ๑.๒ การร่างกฎหมายเพื่อก�ำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องด�ำเนินการในเรื่องใด ร่างกฎหมายในเรื่องนั้นต้องมีมาตรฐาน
สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด
		 ๑.๓ การร่างกฎหมายที่จ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ต้องยึดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
			
(๑) ในกรณีที่สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้รับการรับรองไว้โดยชัดแจ้งในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ให้หน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาเงื่อนไขหรือเหตุในการจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด โดยพิจารณาประกอบค�ำพิพากษาหรือ
ค�ำวินิจฉัยของศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด หรือศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย
			
(๒) การร่างกฎหมายต้องไม่ขดั ต่อหลักนิตธิ รรม ไม่เพิม่ ภาระหรือจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร
แก่เหตุ ไม่กระทบต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม รวมทัง้ ต้องระบุเหตุผลความจ�ำเป็นในการจ�ำกัดสิทธิและ
เสรีภาพไว้ด้วย

ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๐
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(๓) ร่างกฎหมายต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่ใช้บังคับแก่กรณีหนึ่งกรณีใดหรือแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด
เป็นการเฉพาะเจาะจง เว้นแต่มกี ฎหมายในรูปแบบบางประเภททีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัตใิ ห้กระท�ำได้ เช่น กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
โดยระบุเจาะจงอสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามความจ�ำเป็น หรือกฎหมายโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
		 ๑.๔ การร่างกฎหมายต้องสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งกับแนวนโยบายแห่งรัฐ
๒. ร่างกฎหมายต้องสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
		 การร่างกฎหมายต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นเป้าหมายของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก
ธรรมาภิบาล และต้องค�ำนึงถึงแนวทางการปฏิรปู ประเทศตามหมวด ๑๖ การปฏิรปู ประเทศ ของรัฐธรรมนูญ และแผนการปฏิรปู ประเทศ
ตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ
๓. การร่างกฎหมายต้องค�ำนึงถึงหรือพิจารณาด�ำเนินการให้สอดคล้องกับหลักการและสาระส�ำคัญของพระราชบัญญัติ
การอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘
		 ๓.๑ การร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต การก�ำหนดระยะเวลา หรือขั้นตอนในการพิจารณาค�ำขออนุญาต
การด�ำเนินการต่าง ๆ ต้องค�ำนึงถึงหลักการและสาระส�ำคัญของพระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
		 ๓.๒ การร่างกฎหมายต้องค�ำนึงถึงหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
		 ๓.๓ หน่วยงานของรัฐต้องยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ�ำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์
หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก�ำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. ร่างกฎหมายต้องสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
		 ๔.๑ การจัดให้มีกฎหมาย ให้กระท�ำได้เพียงเท่าที่จ�ำเป็น
		 ๔.๒ ในการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความจ�ำเป็นในการตรากฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�ำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ และให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วิเคราะห์และเสนอความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็นในการตรากฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และในกรณีที่
คณะรัฐมนตรีมมี ติสง่ ร่างกฎหมายให้ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบ
อีกครัง้ หนึง่ ด้วยว่ามีความจ�ำเป็นต้องตรากฎหมายฉบับนัน้ หรือไม่ และการเสนอร่างกฎหมายกลับไปยังคณะรัฐมนตรี ให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาซึ่งตรวจพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็นและประโยชน์ที่จะเกิดจากร่างกฎหมายนั้นด้วย
		 ๔.๓ การร่างกฎหมายเพื่อให้มีระบบอนุญาต ให้กระท�ำได้เพียงเท่าที่จ�ำเป็น เช่น กรณีเพื่อรักษาความมั่นคง
แห่งราชอาณาจักร ความปลอดภัยสาธารณะ หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพือ่ ประโยชน์ในการรักษาความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ และในกรณีจ�ำเป็นต้องก�ำหนดให้มีระบบอนุญาตไว้ในร่างกฎหมาย ให้ยึดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
			
(๑) ต้องระบุวัตถุประสงค์ในการอนุญาตไว้ในการเสนอร่างกฎหมายโดยชัดแจ้ง
			
(๒) ต้องบัญญัตหิ ลักเกณฑ์และระยะเวลาการอนุญาตหรือไม่อนุญาตไว้ในร่างพระราชบัญญัตใิ ห้ชดั เจน และ
ก�ำหนดกรอบหลักเกณฑ์ในการออกกฎหมายล�ำดับรองไว้ด้วย
			
(๓) หน่วยงานของรัฐที่พิจารณาอนุญาตต้องแสดงหลักฐานความพร้อมและศักยภาพที่จะตรวจสอบ
ให้การกระท�ำนั้นเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตได้อย่างแท้จริง
			
(๔) ให้ก�ำหนดอายุการได้รับอนุญาตเฉพาะกรณีที่จ�ำเป็น และในกรณีที่มีการก�ำหนดอายุการได้รับอนุญาต
และการต่ออายุการได้รับอนุญาต ต้องแสดงเหตุผลของการขอต่ออายุการได้รับอนุญาต และต้องมีการตรวจสอบการด�ำเนินการ
ตามที่ได้รับอนุญาตที่ผ่านมาด้วย ทั้งนี้ ให้ค�ำนึงถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการช�ำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแทนการยื่นค�ำขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
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(๕) ให้น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการขออนุญาต และการบังคับการ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการอนุญาตนั้น
		 ๔.๔ การร่างกฎหมายเพื่อให้มีระบบคณะกรรมการ ให้กระท�ำได้เพียงเท่าที่จ�ำเป็น กรณีจ�ำเป็นเช่นว่านั้น เช่น
การก�ำหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่
			
(๑) วางกฎเกณฑ์ในการก�ำกับควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
			
(๒) วินิจฉัยชี้ขาด
			
(๓) ให้ค�ำปรึกษาทางเทคนิคหรือเป็นเรือ่ งซึง่ ต้องการความรูค้ วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้านประกอบการตัดสินใจ
ของผู้มีหน้าที่และอ�ำนาจตามกฎหมาย
			
(๔) พิจารณาหาข้อยุติที่ได้รับการยอมรับร่วมกัน โดยมีตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
		 ๔.๕ ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องมีระบบคณะกรรมการ ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
			
(๑) การก�ำหนดขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการต้องไม่เป็นการเพิ่มพระราชภาระโดยไม่จ�ำเป็น
			
(๒) คณะกรรมการซึ่งท�ำหน้าที่วางกฎเกณฑ์หรือคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด ต้องไม่มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมือง หรือผูแ้ ทนหน่วยงานของรัฐทีอ่ าจจะต้องอยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์นนั้ หรืออาจเป็นคูก่ รณีในเรือ่ งนัน้ และต้องมีการแยกหน้าที่
ระหว่างผู้วางกฎเกณฑ์หรือผู้ก�ำกับควบคุมออกจากผู้ปฏิบัติ
			
(๓) ไม่ก�ำหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ เว้นแต่เป็นคณะกรรมการทีก่ �ำหนดนโยบายระดับชาติ
			
(๔) กรรมการโดยต�ำแหน่งพึงมีตามความจ�ำเป็น และการก�ำหนดให้ผดู้ �ำรงต�ำแหน่งบางต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
สมควรพิจารณาก�ำหนดเท่าที่จ�ำเป็น เช่น ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เลขาธิการ ก.พ. เนือ่ งจากต�ำแหน่งดังกล่าวมีหน้าทีต่ อ้ งให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
อยู่แล้ว และในกรณีที่มีกรรมการโดยต�ำแหน่ง เมื่อคณะกรรมการนั้นมีมติในเรื่องใด มติดังกล่าวย่อมผูกพันองค์กรที่กรรมการ
โดยต�ำแหน่งผู้นั้นด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ด้วย เว้นแต่กรรมการผู้นั้นได้แสดงความไม่เห็นด้วย โดยวิธีการลงคะแนนคัดค้าน หรือบันทึก
ข้อไม่เห็นด้วยในรายงานการประชุมแล้ว
			
(๕) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ก�ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในเรื่องซึ่งเป็นหน้าที่และ
อ�ำนาจของคณะกรรมการอย่างแท้จริง และห้ามแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีลักษณะการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในการก�ำหนดวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องสอดคล้องกับหน้าที่และอ�ำนาจของคณะกรรมการนั้นด้วย
		 ๔.๖ การร่างกฎหมายเพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด�ำเนินการ
ตามขั้นตอนต่าง ๆ ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
			
(๑) การใช้ดุลพินิจต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักการส�ำคัญที่รัฐธรรมนูญรับรอง
			
(๒) การใช้ดุลพินิจต้องสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
			
(๓) การใช้ดลุ พินจิ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยอาจปรึกษาหารือหรือรับฟังข้อมูลเพิม่ เติมจากผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
และต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบให้ข้อมูลและโต้แย้งคัดค้านได้ และต้องแสดงเหตุผลประกอบการใช้ดุลพินิจนั้นไว้ด้วย
			
(๔) การใช้ดุลพินิจต้องค�ำนึงถึงหลักความพอสมควรแก่เหตุ และประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับกับประโยชน์
ที่เอกชนต้องเสียไป รวมทั้งความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เอกชน
			
(๕) เจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ใช้อ�ำนาจดุลพินจิ ต้องไม่มสี ว่ นได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนกับการใช้อ�ำนาจดุลพินจิ นัน้
เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วน และหากปล่อยให้ล่าช้าจะเกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคล
โดยไม่มีทางแก้ไขได้
			
(๖) การก�ำหนดรูปแบบ ขัน้ ตอน และวิธกี าร ตลอดจนระยะเวลา ส�ำหรับการด�ำเนินการในส่วนทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ
และกรอบการใช้ดุลพินิจต้องชัดเจน ส�ำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติอาจก�ำหนดไว้ในกฎหมายล�ำดับรองได้
			
(๗) ให้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
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ส่วนที่ ๒

แนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท�ำร่างกฎหมายและการวิเคราะห์ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมาย
ในการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท�ำร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัตแิ ละการวิเคราะห์ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
จากกฎหมาย ให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังต่อไปนี้
๑. การจัดท�ำร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
		 ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นเพือ่ ประกอบการจัดท�ำร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
โดยในการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยต้องรับฟังผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือผ่านเว็บไซต์
www.lawamendment.go.th หรือจะใช้วิธีอื่นใดด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
		 ๑.๒ ในการรับฟังความคิดเห็น ให้หน่วยงานของรัฐประกาศวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
ในการรับฟังความคิดเห็น รวมทัง้ เปิดเผยข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น ซึง่ อย่างน้อยประกอบด้วย (๑) สภาพปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหา (๒) ความจ�ำเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานั้น (๓) หลักการอันเป็นสาระส�ำคัญของกฎหมายที่จะตราขึ้น
และ (๔) ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือร่างพระราชบัญญัติที่จะรับฟังความคิดเห็น
		 ๑.๓ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น ให้หน่วยงานของรัฐจัดท�ำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
โดยในรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย (๑) วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น (๒) จ�ำนวนครั้ง
และระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง (๓) พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น (๔) ประเด็นที่มีการแสดง
ความคิดเห็น (๕) ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น และ (๖) ค�ำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
และ (๗) การน�ำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท�ำร่างกฎหมาย
		 ๑.๔ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท�ำค�ำชี้แจงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ�ำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ
(Checklist) ท้ายระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ได้ปรับปรุง และคณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และในการส่งเรื่องไปยังส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอร่างกฎหมายที่ได้จัดท�ำขึ้น
ให้เสนอพร้อมรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นด้วย
		 ๑.๕ ให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวเิ คราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นทีห่ น่วยงานของรัฐได้จดั ท�ำขึน้ และวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ�ำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) เพื่อประกอบ
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
		 ในกรณีที่ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบการด�ำเนินการรับฟังความคิดเห็นในการจัดท�ำร่างกฎหมายของ
หน่วยงานของรัฐ และตรวจสอบการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ�ำเป็นในการ
ตราพระราชบัญญัติ (Checklist) แล้วเห็นว่าจ�ำเป็นต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นหรือการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมายเพิ่มเติม ให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องคืนเพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เสนอเรื่องด�ำเนินการเพิ่มเติมโดยให้ระบุ
การด�ำเนินการให้ชัดเจนด้วย และเมื่อด�ำเนินการเสร็จแล้วให้ส่งเรื่องไปยังส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป
		 ๑.๖ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติส่งร่างกฎหมายให้ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ให้ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาน�ำผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐ
ได้จัดท�ำขึ้นมาประกอบการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย
		 ในกรณีที่ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบการด�ำเนินการรับฟังความคิดเห็นในการจัดท�ำร่างกฎหมาย
ของหน่วยงานของรัฐ และตรวจสอบการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ�ำเป็น
ในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) แล้วเห็นว่าจ�ำเป็นต้องจัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นเพิม่ เติม ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อาจด�ำเนินการดังกล่าวเอง หรือจะขอให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรือ่ งเป็นผูด้ �ำเนินการก็ได้ และเมือ่ ได้ด�ำเนินการแล้ว ให้จดั ท�ำรายงาน
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วย ส�ำหรับกรณีที่ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าจ�ำเป็นต้องมีการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเพิ่มเติม ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจด�ำเนินการดังกล่าวเอง หรือจะขอให้หน่วยงาน
ของรัฐเจ้าของเรื่องเป็นผู้ด�ำเนินการดังกล่าวเพิ่มเติมก็ได้ เพื่อน�ำมาประกอบการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายต่อไป
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		 ๑.๗ ในกรณีทรี่ า่ งกฎหมายทีผ่ า่ นการตรวจพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีการแก้ไขเพิม่ เติมเนือ้ หา
ของร่าง และสมควรแก้ไขการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเพิ่มเติมตามประเด็นที่มีการแก้ไข ให้ส �ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของเรือ่ งด�ำเนินการดังกล่าว และให้สง่ ค�ำชีแ้ จงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ�ำเป็น
ในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ที่ได้ด�ำเนินการดังกล่าวแล้วมาพร้อมกับการยืนยันให้ความเห็นชอบร่างกฎหมาย เพื่อให้
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒. การด�ำเนินการกรณีร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด�ำเนินการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
		 ให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�ำเนินการตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๑.๕
๓. การด�ำเนินการกรณีร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
		 ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาด�ำเนินการตามแนวทางทีก่ �ำหนดไว้ในข้อ ๑.๖ หรือข้อ ๑.๗ ส�ำหรับกรณี
การด�ำเนินการตามข้อ ๑.๗ หากหน่วยงานของรัฐได้มีหนังสือยืนยันให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายแล้ว ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีหนังสือขอให้หน่วยงานของรัฐที่เสนอร่างกฎหมายด�ำเนินการตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๑.๗ ได้
๔. การด�ำเนินการกรณีร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและอยู่ระหว่าง
การด�ำเนินการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
		 ในกรณีที่ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นว่า ร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาของร่างจนแตกต่างจากร่างที่หน่วยงานของรัฐเสนอ และสมควรแก้ไขการวิเคราะห์ผลกระทบ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมายเพิม่ เติมตามประเด็นทีม่ กี ารแก้ไข ให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของเรือ่ งด�ำเนินการ
ดังกล่าว และให้สง่ ค�ำชีแ้ จงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ�ำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ทีไ่ ด้ด�ำเนินการดังกล่าวแล้ว
มายังส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อด�ำเนินการต่อไป
๕. ในกรณีรา่ งกฎหมายใดมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนหรือต้องด�ำเนินการเป็นการลับหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรือ่ งจะด�ำเนินการ
รับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท�ำร่างกฎหมายให้แตกต่างจากแนวทางตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๑.๑ หรือข้อ ๑.๒ ก็ได้ แต่หน่วยงาน
ของรัฐเจ้าของเรื่องต้องแสดงเหตุผลความจ�ำเป็นดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไป

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ลงมติ
๑. เห็นชอบแนวทางการจัดท�ำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัตมิ าตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ที่ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดท�ำขึ้น และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ต่อไป
๒. เห็นชอบหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�ำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (checklist) ทีส่ �ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุงขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท�ำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามข้อ ๑ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ [เรื่อง นโยบาย
การปฏิรูปกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร] โดยให้เป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�ำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ
ท้ายระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ต่อไป (download checklist ได้ที่ www.soc.go.th)
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๑๖๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐
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เรื่องสำ�คัญที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

รัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส�ำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๐
เพือ่ เป็นการปรับปรุงมาตรการและเครือ่ งมือส่งเสริมการลงทุนให้มคี วามหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพื่อที่จะสามารถดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศให้สูงขึ้น ซึ่งจะผลักดันให้ประเทศไทยสามารถก้าวพ้นจากประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางได้
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๙ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

20 สลค.สาร

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อก�ำหนดให้มีคณะกรรมการราชทัณฑ์ ก�ำหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารงานราชทัณฑ์และ
ปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไข บ�ำบัด ฟืน้ ฟู และพัฒนาพฤตินสิ ยั ของผูต้ อ้ งขัง กับทัง้ เป็นเครือ่ งมือในการแก้ไข
ปัญหาอื่นในการบริหารจัดการกระบวนงานของกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๑ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพือ่ ให้การด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นมาตรฐานเดียวกัน
โดยการก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน�ำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้น
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มกี ารแข่งขันอย่างเป็นธรรม
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก หน้า ๑๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อด�ำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนที่จะสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศ
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการเพิม่ ขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมศักยภาพ
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต
และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรุ า ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป จึงสมควร
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตทั้งระบบเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๒ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
แก้ไขเพิ่มเติมการก�ำหนดกรอบระยะเวลาการบังคับโทษปรับโดยให้รวมถึงเรื่องการอายัดสิทธิเรียกร้อง
ในทรัพย์สินเพื่อใช้ค่าปรับด้วย และเนื่องจากบทบัญญัติเกี่ยวกับอัตราโทษปรับในประมวลกฎหมายอาญา
ยังไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน จึงสมควรปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งสมควรปรับปรุงความผิดที่มีโทษทางอาญาซึ่งไม่มีโทษปรับให้มีโทษปรับด้วย
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๒ ก หน้า ๕๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๐

21

ระเบียบ
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๖๐
ก�ำหนดขั้นตอนและวิธีการการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงก�ำหนดฐานความผิด อัตราโทษและอัตราค่าปรับ
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๘๖ ง หน้า ๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

ระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการจัดท�ำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบก�ำกับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบ e - Tax
Invoice by Email พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน�ำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริการภาครัฐ โดยเฉพาะ
ในด้านการจัดเก็บภาษีอากรให้สอดคล้องกับระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) และเพื่อให้
ผู้ประกอบการจดทะเบียนสามารถจัดท�ำใบก�ำกับภาษีที่มีการจัดท�ำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้
ระบบ e - Tax Invoice by Email
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๘๙ ง หน้า ๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ค�ำสั่ง
ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
ปรับปรุงกลไกและก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกเพิ่มเติม เพื่อให้เกิด
ความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ผขู้ บั ขีร่ ถยนต์ตอ้ งรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กบั ทีน่ งั่ ในขณะขับขี่
รถยนต์ และต้องจัดให้คนโดยสารรถยนต์รดั ร่างกายไว้กบั ทีน่ งั่ ด้วยเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์ และคนโดยสาร
รถยนต์ดังกล่าวต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะโดยสารรถยนต์ด้วย
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๘๕ ง หน้า ๓๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสาร
สาธารณะ
ก�ำหนดมาตรการเพิม่ เติมเกีย่ วกับรถโดยสารสาธารณะ เพือ่ ให้ผโู้ ดยสารและผูใ้ ช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัย
สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงสภาพของรถโดยสาร การควบคุมผู้ประกอบการขนส่งและผู้ขับรถ
ให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ก�ำหนดมาตรการเพิม่ เติมเพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องน�ำไปด�ำเนินการ
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๘๕ ง หน้า ๔๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mratchakitcha.soc.go.th

22 สลค.สาร

บทความพิเศษ :

การวิเคราะห์และกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามกรอบแนวทาง
การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

วรรณวิมล สินุธก

บทน�ำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
และได้มีค�ำปรารภส่วนหนึ่งที่กล่าวถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศไว้ และยังก�ำหนดให้มี
กฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติไว้ในหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ และบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไว้ในหมวด ๑๖
ของรัฐธรรมนูญ
ในส่วนยุทธศาสตร์ชาติได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๕ ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�ำแผนต่าง ๆ โดยการจัดท�ำ การก�ำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุ
เป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย
ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑
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ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕๗ มาตรา ๒๕๘ มาตรา ๒๕๙ มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑
โดยในมาตรา ๒๕๙ บัญญัติให้การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการ
ปฏิรปู ประเทศ ซึง่ ก�ำหนดให้เริม่ ด�ำเนินการปฏิรปู ในแต่ละด้านภายในหนึง่ ปีนบั แต่วนั ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ รวมตลอดทัง้ ผลสัมฤทธิ์
ทีค่ าดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลาห้าปี ทัง้ นี้ ให้ดำ� เนินการตรากฎหมาย และประกาศใช้บงั คับภายในหนึง่ ร้อยยีส่ บิ วันนับแต่วนั ประกาศ
ใช้รัฐธรรมนูญนี้
เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบ
ในหลักการร่างพระราชบัญญัตแิ ผนและขัน้ ตอนการด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัตกิ ารจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แล้วให้น�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ต่อไป และต่อมาเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ และให้เสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องด่วนต่อไป
ดังนั้น ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจส�ำคัญในการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในมิติใหม่ ที่มีพันธกิจหลากหลายด้านเพิ่มขึ้น คือ (๑) กรอบพันธกิจเกี่ยวกับ
การปฏิรูปประเทศ (๒) การจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ และ (๓) การสร้างความสามัคคีปรองดอง ในการนี้ สลค. จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้อง
เพิ่มขีดความสามารถ หรือศักยภาพของระบบงานในการศึกษาวิเคราะห์ และกลั่นกรองเรื่อง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับบทบัญญัตแิ ละเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ รวมทัง้ เตรียมการศึกษาแนวทางการวิเคราะห์เรือ่ งเพือ่ เสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้
เพื่อให้การด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
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ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
กระบวนการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องและการจัดท�ำบันทึกเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตามกรอบแนวทางการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้ได้ผลสรุปของการตัดสินใจที่ดีหรือเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่มีผลสัมฤทธิ์ จะพิจารณาใน ๓ มิติ ดังนี้
๑. มิตเิ นือ้ หา (Content) : เป็นการจัดท�ำเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิรปู ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติเสนอคณะรัฐมนตรีของ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวง กรม หรือหน่วยงานต่าง ๆ ซึง่ จะต้องเป็นเรือ่ งตามร่างพระราชบัญญัตกิ ารจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... และ/หรือเรื่องที่อยู่ในประเภทเรื่องที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีได้ และมีรายละเอียดสาระส�ำคัญของเรือ่ งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรือ่ งและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. มิตดิ า้ นขัน้ ตอนกระบวนการ (Process) : เป็นการจัดท�ำข้อมูลบันทึกเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรีของ สลค. เพือ่ สนับสนุน
การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี โดยการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่อง การสรุปสาระส�ำคัญของเรื่อง ข้อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี
ที่เป็นเรื่องเดิมและมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหลักการ การจัดท�ำประเด็นข้อพิจารณา ข้อสังเกต ผลกระทบ และข้อเสนอแนะทางเลือก
และแนวทางการตัดสินใจต่อคณะรัฐมนตรี
๓. มิติด้านผลลัพธ์ (Result/Consequence) : เป็นขั้นตอนในการจัดท�ำมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่คณะรัฐมนตรี
ได้พิจารณา และมีมติอนุมัติ เห็นชอบ รับทราบ หรือสั่งการใด ๆ ตลอดจนการมีหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีไปยังคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อด�ำเนินการต่อไป
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หลักการและแนวทางการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามกรอบแนวทาง
การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
การวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ได้อาศัยหลักการ แนวคิด
ทฤษฎี องค์ความรู้ทางวิชาการ ดังนี้
๑. หลักวิธีการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
		 การวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องอย่างหลากหลายแง่มุม และครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรอบพันธกิจ
ในด้านกรอบการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการบริหารราชการตามปกติจะท�ำให้สามารถเข้าใจเรื่อง
ได้อย่างถ่องแท้ และมองเห็นประเด็นส�ำคัญของเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีว่า มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ
ของรัฐบาล หรือมีปญ
ั หาและผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ในการนี้ การเตรียมความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๓ ด้านหลัก ดังนี้
		
๑.๑ ด้านเชิงวิชาการหรือหลักการ
			
ภารกิจการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยการศึกษาและท�ำความเข้าใจบทบัญญัติและ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในกรอบหน้าที่และอ�ำนาจ หรือพันธกิจของคณะรัฐมนตรีที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกรอบการปฏิรูปประเทศ
และการมี ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า เกี่ ย วข้ อ งกั บ หน้ า ที่ แ ละอ�ำนาจของคณะรั ฐ มนตรี ที่ จ ะต้ อ งด�ำเนิ น การ ทั้ ง ในระดั บ บทบั ญ ญั ติ
ตามรัฐธรรมนูญ และในระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลกระทบต่างๆ ในการบริหารราชการแผ่นดิน
ของคณะรัฐมนตรี ให้เป็นไปโดยถูกต้อง ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทัง้ หลักธรรมาภิบาลของการใช้อ�ำนาจรัฐในฝ่ายบริหาร
		
๑.๒ ด้านเชิงกฎหมายและนโยบาย
			
การติดตามนโยบายและข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรีต่าง ๆ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนบทบาทขององค์กร หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นก่อนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ และภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ แล้ว จะด�ำเนินการต่อหรือ
สืบเนื่องประการใด โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ�ำนาจของคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งในส่วน
หมวดต่าง ๆ และบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการบริหารราชการแผ่นดินในระยะเปลี่ยนผ่านในช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น
การเกิดขึ้นของคณะกรรมการต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐมนตรีต้องอนุมัติ แต่งตั้ง หรือเห็นชอบการด�ำเนินงาน
		
๑.๓ ด้านเชิงการด�ำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
			
การมีโครงสร้างระบบและกลไกต่าง ๆ เพื่อรองรับระบบงานในการศึกษา วิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี โดยมีระบบการกลั่นกรองและวิเคราะห์เรื่องและระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
เนือ่ งจากเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศภายใต้รฐั ธรรมนูญใหม่ และต้องค�ำนึงถึงปัจจัยการเปลีย่ นแปลง
ในระดับรัฐธรรมนูญ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในส่วนทีเ่ กีย่ วกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศด้วย รวมทัง้ ส่วนทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจ
ของคณะรัฐมนตรีในการให้ความเห็นชอบ อนุมัติ หรือด�ำเนินการ ไว้ล่วงหน้าตลอดจนบทบาทในการเร่งรัด ก�ำกับ และติดตาม
การบริหารราชการแผ่นดินในกรอบของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
๒. แนวทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
		 แนวทางการปฏิรปู ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติตามร่างพระราชบัญญัตแิ ผนและขัน้ ตอนการด�ำเนินการปฎิรปู ประเทศ พ.ศ. ....
และร่างพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ... ถือเป็นเนื้อหาที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินการวิเคราะห์กลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
		
๒.๑ แนวทางปฏิรปู ประเทศ ให้จดั ท�ำแผนการปฏิรปู ประเทศในด้าน (๑) ด้านการเมือง (๒) ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน (๓) ด้านกฎหมาย (๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม (๕) ด้านการศึกษา (๖) ด้านเศรษฐกิจ (๗) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม (๘) ด้านสาธารณสุข (๙) ด้านสือ่ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (๑๐) ด้านสังคม และ (๑๑) ด้านอืน่ ตามทีค่ ณะรัฐมนตรี
ก�ำหนด
		
๒.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย (๑) วิสยั ทัศน์การพัฒนาประเทศ (๒) เป้าหมายการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว (อย่างน้อยต้องมีเป้าหมายในด้านความมัน่ คงของประเทศ ด้านคุณภาพและความเป็นอยูข่ องประชาชน และด้านบทบาท
ของรัฐทีม่ ตี อ่ ประชาชน) ก�ำหนดระยะเวลาทีต่ อ้ งด�ำเนินการเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย และตัวชีว้ ดั การบรรลุเป้าหมาย และ (๓) ยุทธศาสตร์ดา้ นต่าง ๆ
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๓. บทบัญญัตสิ าระส�ำคัญเกีย่ วกับการปฏิรปู ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ตามนัยของรัฐธรรมนูญ มีกรอบแนวทาง
ของร่างพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกฎหมายที่อนุวัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ สรุปได้ดังนี้
เนื้อหา
(Content)

ขั้นตอน
(Process)

กลไกการด�ำเนินการ
ในส่วนของ สลค.

ผลลัพธ์
(Result/Consequence)

ร่างพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....
๑. ร่างยุทธศาสตร์ชาติ

ให้มี คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
ซึง่ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ
มีหน้าที่และอ�ำนาจในการจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยในส่วนกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.)
เป็นผู้แต่งตั้ง
เมื่อ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
ด�ำเนินการจัดท�ำร่างยุทธศาสตร์ชาติ
เสร็จแล้ว ให้เสนอต่อ ครม.
เพื่อพิจารณา ในกรณีที่ ครม.
เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องใด
ให้ส่งคืน คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
ด�ำเนินการ
ให้ ครม. น�ำร่างยุทธศาสตร์ชาติ
เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรภายใน
๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับ

๑. วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรือ่ งตามระยะเวลา
ที่กฎหมายก�ำหนด
๒. จัดท�ำระบบข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
กลั่นกรองเรื่อง และระบบ
ข้อมูล คกก.

มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดท�ำแผนต่าง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

เมื่อมีพระบรมราชโองการ
๒. แผนแม่บทเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้ ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว
ในยุทธศาสตร์ชาติ
ให้ คกก. จัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
แต่ละด้านจัดท�ำแผนแม่บทฯ เสนอ
ต่อ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ ครม.
แผนแม่บทและแผนการปฏิรูป
ประเทศตามกฎหมายว่าด้วยแผน
และขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูป
ประเทศต้องมีความสอดคล้องกัน
ในกรณีที่ คกก. จัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ชาติเห็นว่าจ�ำเป็นต้อง
แก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บท ให้ขอความ
เห็นชอบจาก คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ
และ ครม. ก่อน แล้วจึงแก้ไขเพิ่มเติม
ต่อไป

วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม.
โดยพิจารณาบริบทแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด

แผนแม่บทที่ ครม. ให้ความ
เห็นชอบและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้มีผลผูกพัน
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้ง
การจัดท�ำงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณต้องสอดคล้อง
กับแผนแม่บทด้วย

ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๐
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เนื้อหา
(Content)

ขั้นตอน
(Process)

กลไกการด�ำเนินการ
ในส่วนของ สลค.

๓. ความเห็นของ คกก.
ยุทธศาสตร์ชาติต่อ ครม.
ในเรื่องการด�ำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ

คกก. ยุทธศาสตร์ชาติมีหน้าที่
และอ�ำนาจเสนอความเห็นต่อ ครม.
ในเรื่องเกี่ยวกับการด�ำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ

วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม.

๔. ร่างระเบียบเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
การติดตาม การตรวจสอบ
และการประเมินผล
การด�ำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
(ตามข้อเสนอแนะของ
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ)

วิเคราะห์ กลั่นกรอง
ให้ ครม. วางระเบียบเกี่ยวกับ
และเสนอเรื่องต่อ ครม.
หลักเกณฑ์และวิธีการการติดตาม
การตรวจสอบ และการประเมินผล
การด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ตามข้อเสนอแนะของ คกก.
ยุทธศาสตร์ชาติ
การวางระเบียบเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานขององค์กรในฝ่าย
นิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ
หรือองค์กรอัยการ ให้ คกก.
ยุทธศาสตร์ชาติประสานและปรึกษา
กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของ
องค์กรดังกล่าวด้วย

มีระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการการติดตาม การตรวจสอบ
และการประเมินผลการด�ำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามเจตนารมณ์
ของ พ.ร.บ. การจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ....

๕. รายงานสรุปผล
การด�ำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติประจ�ำปี

ให้ สศช. จัดท�ำรายงานสรุปผล
การด�ำเนินการประจ�ำปีเสนอต่อ
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ ครม. หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๒๓
วรรคสอง (ร่าง พ.ร.บ. การจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....) และรัฐสภา
ทราบภายใน 90 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
รายงานจากหน่วยงาน ทัง้ นี้ รายงานฯ
อย่างน้อยต้องระบุความก้าวหน้าของ
การด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในการด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย

ครม. ได้รับทราบความก้าวหน้า
ของการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในการด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
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๑. เร่งรัด ติดตาม
การด�ำเนินงานให้เป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒. จัดท�ำระบบข้อมูล
ผลการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
๓. วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม

ผลลัพธ์
(Result/Consequence)
ยุทธศาสตร์ชาติได้รับการ
ด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

เนื้อหา
(Content)
๖. รายงานในกรณีที่
หน่วยงานของรัฐ
ไม่ด�ำเนินการแก้ไข
ปรับปรุงหรือไม่แจ้ง
การด�ำเนินการให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ หรือ
แผนแม่บทเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ

ขั้นตอน
(Process)

กลไกการด�ำเนินการ
ในส่วนของ สลค.

ในกรณีที่การด�ำเนินการใด
วิเคราะห์ กลั่นกรอง
ของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับ และเสนอเรื่องต่อ ครม.
ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท
ให้ คกก. จัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้
หน่วยงานของรัฐนั้นทราบถึงความ
ไม่สอดคล้องและข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปรับปรุงและเมื่อหน่วยงาน
ของรัฐด�ำเนินการประการใดแล้ว
ให้แจ้งให้ คกก. จัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
ทราบภายใน 60 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
ไม่ด�ำเนินการแก้ไขหรือไม่แจ้งให้
คกก. จัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติทราบ
ภายในก�ำหนดเวลา ให้ คกก. จัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ชาติรายงานให้ คกก.
ยุทธศาสตร์ชาติทราบเพื่อพิจารณา
เสนอต่อ ครม. เพื่อทราบและสั่งการ
ต่อไป เว้นแต่หน่วยงานของรัฐที่เป็น
องค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ
หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กร
อัยการ ให้แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐขององค์กรดังกล่าว
เพื่อพิจารณาด�ำเนินการตามหน้าที่
และอ�ำนาจต่อไป

ผลลัพธ์
(Result/Consequence)
ท�ำให้หน่วยงานของรัฐในฝ่ายบริหาร
จะสามารถด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุง
การด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทเพื่อ
บรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ

ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๐
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เนื้อหา
(Content)

ขั้นตอน
(Process)

กลไกการด�ำเนินการ
ในส่วนของ สลค.

ผลลัพธ์
(Result/Consequence)

ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....
๗. ร่างแผนการปฏิรูป
ประเทศ

ให้มีคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ ซึง่ ครม. แต่งตัง้ รวม ๑๐ ด้าน
และด้านอื่นตามที่ ครม. ก�ำหนด
เพื่อท�ำหน้าที่จัดท�ำร่างแผนการ
ปฏิรูปประเทศ
การจัดท�ำแผนการปฏิรูป
ประเทศแต่ละด้าน จะท�ำเป็นแผน
เดียวกันหรือแยกเป็นแผนแต่ละด้าน
หรือหลายด้านรวมกันก็ได้ แต่ทั้งนี้
ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้
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
ด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิรปู ประเทศ
๓. จัดท�ำระบบข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
กลั่นกรองเรื่อง และระบบ
ข้อมูล คกก.

มีแผนการปฏิรูปประเทศ
เพือ่ ก�ำหนดกลไก วิธกี าร และขัน้ ตอน
การด�ำเนินการปฏิรูปประเทศในด้าน
ต่าง ๆ หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย
มีหน้าที่ด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การ
ปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ให้เป็นหน้าที่ของ
ครม. ที่จะก�ำกับดูแลและสนับสนุนให้
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ

๘. ข้อเสนอแนะ
หรือร่างกฎหมายในการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อด�ำเนินการตามมาตรา
๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม (๔) หรือ จ. ด้าน
การศึกษา ของรัฐธรรมนูญ

การปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรมและ
ด้านการศึกษาตามมาตรา ๘ วรรคสี่
ให้ คกก. ตามมาตราดังกล่าว
ด�ำเนินการโดยอิสระตามแนวทาง
ที่เห็นสมควร และให้ส่งข้อเสนอแนะ
หรือร่างกฎหมายในการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายเพื่อด�ำเนินการตามมาตรา
๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม
(๔) หรือ จ. ด้านการศึกษา ของ
รัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี เพื่อให้
คกก. ยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา
ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่ก�ำหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจน
ความสอดคล้องและบูรณาการกับ

๑. วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม.
๒. เร่งรัด ติดตาม
การด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด

ท�ำให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการ
ปฏิรูปประเทศตามร่างรัฐธรรมนูญฯ
มาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม (๔) หรือ จ. ด้านการศึกษา
ได้อย่างรวดเร็ว ภายหลังจากที่ ครม.
เห็นชอบข้อเสนอแนะหรือร่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านอื่น ๆ
เพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม.
และเมื่อ ครม. ให้ความเห็นชอบแล้ว
ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวโดยพลัน ทัง้ นี้ ตามระยะเวลา
ที่มาตรา ๒๖๐ หรือมาตรา ๒๖๑
ของรัฐธรรมนูญก�ำหนด
๙. ความเห็นของที่ประชุม
ร่วมกันของประธาน
กรรมการปฏิรูปทุกคณะ
(ที่เสนอต่อ คกก.
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเสนอ
แนะต่อ ครม. ในเรื่องการ
ด�ำเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ)

ให้ที่ประชุมร่วมกันของประธาน
วิเคราะห์ กลั่นกรอง
กรรมการปฏิรูปทุกคณะ มีหน้าที่
และเสนอเรื่องต่อ ครม.
และอ�ำนาจเสนอความเห็นต่อ คกก.
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเสนอแนะต่อ
รัฐสภา ครม. หรือหน่วยงานของรัฐ
อื่นที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องเกี่ยวกับ
การด�ำเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ

ครม. มีมติต่อความเห็นของ
ทีป่ ระชุมร่วมกันของประธานกรรมการ
ปฏิรูปทุกคณะ ในเรื่องเกี่ยวกับ
การด�ำเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ

๑๐. ร่างระเบียบเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
การติดตาม การตรวจสอบ
และการประเมินผล
การด�ำเนินการตามแผน
การปฏิรปู ฯ ตามข้อเสนอแนะ
ของ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ

ให้ ครม. วางระเบียบเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการ การติดตาม
การตรวจสอบ และการประเมินผล
การด�ำเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศตามข้อเสนอแนะของ คกก.
ยุทธศาสตร์ชาติ

วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม.

ร่างระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธกี าร การติดตาม การตรวจสอบ
และการประเมินผลการด�ำเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ที่บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของ
ร่าง พ.ร.บ. แผนและขั้นตอน
การด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศ พ.ศ. ....

๑๑. รายงานสรุปผล
การด�ำเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ

ให้ สศช. จัดท�ำรายงานสรุปผล
การด�ำเนินการประจ�ำปีเสนอต่อ
ที่ประชุมร่วม เพื่อให้ความเห็นชอบ
และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว
ให้ สศช. เสนอรายงานต่อ คกก.
ยุทธศาสตร์ชาติ ครม. หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง
และรัฐสภาทราบภายใน 90 วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานจากหน่วยงาน

๑. เร่งรัดและติดตามการ
ด�ำเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ
๒. จัดท�ำระบบข้อมูลผล
การด�ำเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ
ตามแผนการปฏิรูปฯ
๓. วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม.

ครม. ได้รับทราบความก้าวหน้า
ของการด�ำเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๐
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๑๒. รายงานในกรณีที่มี
ปัญหาอุปสรรคไม่อาจ
ด�ำเนินการตามแผน
การปฏิรูปประเทศได้
และเป็นเรื่องเร่งด่วน
หรือในกรณีมีเหตุอื่นใด
เป็นการเร่งด่วนเฉพาะเรือ่ ง

ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรค
ไม่อาจด�ำเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศได้และเป็นเรื่องเร่งด่วน หรือ
ในกรณีมีเหตุอื่นใดเป็นการเร่งด่วน
เฉพาะเรือ่ ง ให้ สศช. โดยความเห็นชอบ
ของ คกก. ปฏิรูปที่เกี่ยวข้องรายงาน
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
การแก้ไขปัญหาให้ ครม. คกก.
ยุทธศาสตร์ชาติ หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง
หรือรัฐสภาทราบโดยด่วน เพือ่ พิจารณา
ด�ำเนินการต่อไป

๑. วิเคราะห์ กลัน่ กรอง และ
เสนอเรื่องต่อ ครม.
๒. จัดท�ำระบบข้อมูล
หน่วยงานของรัฐทีไ่ ม่สามารถ
ด�ำเนินการตามแผน
การปฏิรูปฯ

ท�ำให้ฝ่ายบริหารหรือ ครม.
สามารถด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการด�ำเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ที่เป็นเรื่องเร่งด่วน หรือกรณีที่มีเหตุ
อื่นใดเป็นการเร่งด่วนเฉพาะเรื่องได้

๑๓. รายงานความคืบหน้า
ในการด�ำเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู ประเทศ
ต่อรัฐสภาเพื่อทราบ
ทุก ๓ เดือน

ในระหว่างระยะเวลาที่ ครม.
วิเคราะห์ กลั่นกรอง
ต้องแจ้งความคืบหน้าในการด�ำเนินการ และเสนอเรื่องต่อ ครม.
ตามแผนการปฏิรปู ประเทศต่อรัฐสภา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และระยะเวลาที่ก�ำหนด
เพื่อทราบทุก 3 เดือนตามมาตรา
๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ ให้เป็นหน้าที่
ของ สศช. ในการจัดท�ำรายงาน
ดังกล่าวเสนอต่อ ครม. ไม่ช้ากว่า
10 ก่อนครบก�ำหนด 3 เดือน
ดังกล่าว

ครม. ด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๗๐

กรณีที่กระทรวง หน่วยงานของรัฐ ด�ำเนินการตามบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....
และร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....
๑๔. เรื่องที่กระทรวง
กระทรวง หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานของรัฐ
ที่มีหน้าที่และอ�ำนาจที่เกี่ยวข้อง
เสนอเรื่องต่อ ครม.
น�ำเสนอเรื่องต่อ ครม.
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามที่กำ� หนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ/
แผนการปฏิรูปประเทศ
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วิเคราะห์ กลั่นกรอง
และเสนอเรื่องต่อ ครม.

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ และ/หรือ
แผนการปฏิรูปประเทศ ได้รับการ
ด�ำเนินการโดยกระทรวง หน่วยงาน
ของรัฐ ทีม่ หี น้าทีแ่ ละอ�ำนาจทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเรื่องนั้น ๆ

กล่าวโดยสรุป หน้าที่และอ�ำนาจของคณะรัฐมนตรีในกรอบร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการ

ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... มีบทบัญญัติถ้อยค�ำเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีไว้ประมาณ ๒๖ แห่ง/ที่ โดยเป็นการกล่าวถึงอ�ำนาจของ
คณะรัฐมนตรีในแง่มุมต่าง ๆ อาทิ การให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ การให้เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะก�ำกับดูแล
และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานด�ำเนินการ ตลอดจนให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และการจ�ำแนกแยกด้าน
การปฏิรูปประเทศ นอกเหนือจากที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด
ส่วนในร่างพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอ�ำนาจของคณะรัฐมนตรี
ได้มีบทบัญญัติถ้อยค�ำเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีไว้ประมาณ ๓๖ แห่ง/ที่ เป็นต้นว่า การก�ำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของ
คณะรัฐมนตรีตอ้ งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเพือ่ บรรลุเป้าหมายตามทีก่ �ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติตอ้ งให้คณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบและให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นอ�ำนาจ
ของคณะรัฐมนตรีที่จะแต่งตั้ง ตลอดจนวางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รวมทัง้ ให้คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ
และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติท�ำหน้าที่รัฐสภา ตลอดจนรับผิดชอบต่อมติคณะรัฐมนตรีหรือการด�ำเนินงานของคณะรัฐมนตรี
ในปัญหาเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากมีกรณีดงั กล่าวให้วฒ
ุ สิ ภามีมติเสนอเรือ่ งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย
รวมทั้งส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด�ำเนินการต่อไป หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
มติคณะรัฐมนตรีหรือการด�ำเนินการของคณะรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
บทบาทภารกิจของ สลค. ในฐานะหน่วยงานศึกษา วิเคราะห์ และกลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินใจ
ในการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ มีภารกิจที่มี
ความส�ำคัญเพิ่มขึ้นหลายพันธกิจ ซึ่งหากได้มีการเพิ่มศักยภาพในการรองรับ และเตรียมการให้สอดคล้องกับบริบทของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบนั โดยเฉพาะในมิตขิ องการปฏิรปู ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีกรอบของร่างพระราชบัญญัตกิ ารจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. .... และกรอบร่างพระราชบัญญัตแิ ผนและขัน้ ตอนการด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศ พ.ศ. .... ทีจ่ ะอนุวตั ใิ ห้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้ว
จะส่งผลให้การบริหารราชการแผ่นดินในกรอบของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรปู ประเทศ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประเทศและประชาชน
ส่วนรวม และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป
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ไปไหนไปกัน

กันย์นี

อุ ท ยานแห่ ง ช า ติ น�้ ำ ตก สี่ ขี ด
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช

สวัสดีผอู้ า่ นทุกท่าน ไปไหนไปกัน ฉบับนี้ ขอเชิญชวนไปสัมผัสน�ำ้ ตก เกาะแก่ง แอ่งน�ำ้
และโขดหินธรรมชาติทสี่ วยงาม ณ อุทยานแห่งชาตินำ�้ ตกสีข่ ดี ตัง้ อยูใ่ นแนวทิวเขานครศรีธรรมราช
ทีส่ งู ชันสลับซับซ้อน มีสนั ปันน�ำ้ เป็นแนวแบ่งเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในอดีตผืนป่าบริเวณนี้หนาทึบและมีสัตว์ป่าชุกชุม ชาวบ้านจึงเรียกด้วยชื่อน่าสะพรึงกลัวว่า
“ผีขีด” ภายหลังจึงเพี้ยนเป็น “สี่ขีด” พื้นที่ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติน�้ำตกสี่ขีด ซึ่งเป็น
เขาหินปูน ก่อให้เกิดน�้ำตกหินปูนที่สวยงาม และยังมีถ�้ำที่น่าพิศวงมากมายหลายแห่ง
อุทยานแห่งชาติน�้ำตกสี่ขีดมีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ๘๕๔ กิโลเมตร
สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ รถโดยสารประจ�ำทาง รถไฟ และเครื่องบิน สถานที่ท่องเที่ยว
ทีน่ า่ สนใจ ได้แก่ น�ำ้ ตกสีข่ ดี ถ�ำ้ เขาพับผ้า ถ�ำ้ โคร่า ถ�ำ้ สวนปราง เทือกเขาคีโหมด เทือกเขานาง
น�้ำตกภูริน น�้ำตกส�ำนักเนียน น�้ำตกห้วยโหมด น�้ำตกหน่อตง ซึ่งมีพันธุ์ไม้นานาชนิดเช่น
ทุง้ ฟ้า ห้อกา พังแหร่ใหญ่ ปอหูชา้ ง ก�ำยาน หัวเต่า บังตาน ก่อใบเอียด ก่อเขา และสัตว์ปา่
นานาชนิด เช่น เลียงผา สมเสร็จ กวางป่า นกเงือก เหมาะอย่างยิง่ แก่การเข้ามาเยี่ยมเยือน

ที่มา

34 สลค.สาร

http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1095
https://th.wikipedia.org/wiki/อุทยานแห่งชาติน�้ำตกสี่ขีด

บทความพิเศษ :

การเสนอเรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
และคณะกรรมการต่ อ คณะรั ฐ มนตรี
ที่ ช อบด้ ว ยกฎหมายและหลั ก ธรรมาภิ บ าล
วรรณวิมล สินุธก

การจัดท�ำ

เรือ่ งการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เป็นเรื่องหนึ่งที่มีความส�ำคัญ เนื่องจากเป็นการแต่งตั้งบุคคลในระดับสูง
ของหน่วยงาน ได้แก่ ผู้บริหารและคณะกรรมการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทัง้ ข้าราชการการเมือง และกรรมการผูช้ ว่ ยรัฐมนตรี ซึง่ เป็นบุคคลทีจ่ ะเข้าไป
เป็นผู้บริหารของหน่วยงาน ก�ำหนดนโยบายขององค์กร และเป็นผู้ที่สามารถผลักดันการด�ำเนินงาน
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีก่ �ำหนดไว้ หากมีการแต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถทีม่ คี วามเหมาะสม
และมีคุณภาพ ย่อมส่งผลถึงความส�ำเร็จในการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี
โดยทีก่ ารเสนอเรือ่ งดังกล่าว เป็นเรือ่ งทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้คณะรัฐมนตรีมอี �ำนาจในการแต่งตัง้
หรือให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้ กฎหมายจึงเป็นทัง้ แหล่งทีม่ าแห่งอ�ำนาจและข้อจ�ำกัดการใช้อ�ำนาจต่าง ๆ
ของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชก�ำหนด พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ รวมตลอดทัง้ ค�ำพิพากษาขององค์กร
ศาลต่าง ๆ และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาทีเ่ ป็นบรรทัดฐานในการใช้อ�ำนาจของคณะรัฐมนตรี

๑. ค�ำพิพากษาของศาล
ค�ำพิพากษาหรือค�ำวินจิ ฉัยของศาลเป็นการใช้และการตีความกฎหมาย โดยน�ำกฎหมาย
มาปรับกับข้อเท็จจริงในคดีแต่ละคดีแล้ววินจิ ฉัยชีข้ าดในประเด็นแห่งคดีทฟี่ อ้ งต่อศาล ซึง่ ต้องใช้กฎหมาย
เท่านัน้ เป็นเกณฑ์ชขี้ าด และจะต้องแสดงเหตุผลของข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายทุกกรณีในค�ำพิพากษา
ซึ่งสรุปสาระส�ำคัญหลักปฏิบัติราชการจากค�ำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดได้ ดังนี้
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๑.๑ กรณีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
		
๑.๑.๑ หลักการปฏิบัติราชการ
		
๑.๑.๑.๑ การใช้ดลุ พินจิ ของฝ่ายปกครองในการบังคับการให้เป็นไป
ตามกฎหมายมิได้หมายความว่าฝ่ายปกครองจะสามารถใช้อ�ำนาจได้ตามอ�ำเภอใจ
หากแต่การใช้ดลุ พินจิ นัน้ ต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึง่ หมายถึงต้องใช้ดลุ พินจิ
โดยชอบด้วยเหตุผลเพือ่ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยเฉพาะการสับเปลีย่ น
หน้าที่ โอนหรือย้าย และแต่งตัง้ ข้าราชการ ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ อี ำ� นาจจะต้องใช้ดลุ พินจิ
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีเหตุผลสมควรเพียงพอ ทัง้ จะต้องใช้ดลุ พินจิ ให้สอดคล้อง
กับหลักคุณธรรม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันเป็นแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ และจะต้องด�ำเนินการให้ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
โดยเฉพาะการแต่งตัง้ โอน ย้าย สับเปลีย่ นหน้าทีข่ า้ ราชการนอกฤดูกาลหรือนอกช่วงเวลา
แต่งตั้ง โอน ย้ายปกติประจ�ำปี หรือนอกเหนือหลักเกณฑ์ทั่วไป ตามที่มีกฎหมายหรือ
กฎที่ ส ่ ว นราชการ หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ก�ำหนดไว้ ผู้บังคับบัญชาจะต้องมีเหตุผล
ที่เหมาะสมหรือสมควรอย่างยิ่ง และเหตุผลนัน้ จะต้องชัดเจนเพียงพอ อันแสดงให้เห็นว่าเป็นกรณีทมี่ ี
ความจ�ำเป็นเพือ่ ประโยชน์ของทางราชการ
			 ๑.๑.๑.๒ การใช้ดลุ พินจิ ในการออกค�ำสัง่ คณะรัฐมนตรีในฐานะ
ฝ่ายบริหารที่ใช้อ�ำนาจทางปกครองในการแต่งตั้ง โยกย้าย โอน สับเปลี่ยนหน้าที่ข้าราชการที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ซึง่ เป็นการใช้อ�ำนาจทางบริหารของรัฐตามพระราชบัญญัตใิ นการออกค�ำสัง่
จะใช้ดลุ พินจิ ออกค�ำสัง่ ให้ขา้ ราชการโอนไปด�ำรงต�ำแหน่งในต่างกระทรวง ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการลดบทบาท
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และโอกาสความก้าวหน้าในสายงาน รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการนั้น
พึงได้รับให้ลดน้อยลง ย่อมถือว่า เป็นการใช้อำ� นาจโดยไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายก�ำหนด
			 ๑.๑.๑.๓ การพิจารณาตกลงยินยอมการให้โอน
				
(๑) การที่มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัตใิ ห้ผมู้ อี �ำนาจสัง่ บรรจุแต่งตัง้ ทัง้ สองฝ่ายได้ตกลงยินยอม
ในการโอนก่อนนัน้ ก็เพือ่ ให้ผมู้ อี �ำนาจสัง่ บรรจุแต่งตัง้ ได้พจิ ารณาเปรียบเทียบถึงผลดี ผลเสีย และประโยชน์
ที่ทางราชการจะได้รับจากการพิจารณาให้โอนข้าราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนราชการ
ทีเ่ ป็นฝ่ายตกลงยินยอมให้โอนข้าราชการ ซึง่ ต้องเสียอัตราก�ำลังและผูท้ มี่ คี วามรู้ ความสามารถออกจาก
หน่วยงานไป จึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วน
				
(๒) ผูม้ อี �ำนาจในการโอนจ�ำเป็นต้องพิจารณาว่า การโอน
ผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่งซึ่งเป็นต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เช่น รองปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีที่มีฐานะเป็น
รองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั ริ าชการแทนปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ในการก�ำกับดูแลส่วนราชการในสังกัด จะท�ำให้เกิดปัญหาในการปฏิบตั ริ าชการหรือไม่ โดยเฉพาะจะต้อง
พิจารณาถึงปัญหาความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการของผู้ที่ถูกโอนย้ายเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย
แก่ราชการ การทีต่ อ้ งสรรหาบุคคลทีม่ คี วามเหมาะสมมาด�ำรงต�ำแหน่งแทน และการค�ำนึงถึงผลกระทบ
หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับการบริหารราชการของหน่วยงานที่ให้โอน
				
(๓) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗
ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการระดับ ๑๐ หรือระดับ ๑๑ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่
ยังไม่ว่างในขณะที่ออกค�ำสั่ง โดยให้ค�ำสั่งมีผลใช้บังคับเมื่อต�ำแหน่งดังกล่าวว่างลงแล้วนั้น สมควรให้
กระท�ำได้เฉพาะกรณีที่จ�ำเป็น เช่น แต่งตั้งข้าราชการให้ไปด�ำรงต�ำแหน่งต่างจังหวัด ต่างประเทศ หรือ
เป็นการแต่งตัง้ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งแทนผูเ้ กษียณอายุหรือผูท้ ลี่ าออกจากราชการและเป็นต�ำแหน่งทีจ่ �ำเป็น
ต้องมีผู้ปฏิบัติต่อเนื่อง โดยการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งแทนผู้เกษียณอายุราชการ หากจะขอแต่งตั้งให้
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนกันยายน
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๑.๑.๒ กรณีค�ำพิพากษาของศาล
			
ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�ำพิพากษาที่ อ.๒๒๙/๒๕๕๔ กรณี
คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้โอนผู้ฟ้องคดีที่ด�ำรงต�ำแหน่งรองปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ไปด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เสนอแต่งตั้งผูู้ฟ้องคดีให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
เพียงรายเดียวทั้งที่มีต�ำแหน่งผู้ตรวจฯ ว่างอยู่หลายต�ำแหน่ง แต่เนื่องจากต�ำแหน่งดังกล่าวไม่จ�ำเป็น
ต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง และไม่ปรากฏเหตุผลว่า หากไม่เสนอแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีในวันดังกล่าว
จะเป็นผลให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการ และยังไม่พอฟังได้วา่ ผูต้ กลงยินยอมในการโอน
ได้มีการพิจารณาอย่างรอบด้านและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ กรณีีจึงไม่อาจถือได้ว่า
การพิจารณาตกลงยินยอมให้โอนผู้ฟ้องคดี เป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย
๑.๒ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกค�ำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
		
๑.๒.๑ หลักการปฏิบัติราชการ
			 ๑.๒.๑.๑ เงือ่ นไขความสมบูรณ์ของการจัดท�ำค�ำสัง่ ทางปกครอง
ประกอบด้วย (๑) อ�ำนาจของเจ้าหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้ (๒) แบบและขัน้ ตอนทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ
ของการท�ำค�ำสัง่ ทางปกครอง (๓) วัตถุประสงค์ทเี่ ป็นไปเพือ่ ประโยชน์สาธารณะและไม่ขดั ต่อวัตถุประสงค์
ที่กฎหมายเฉพาะนั้น ๆ ก�ำหนด (๔) ไม่บกพร่องเรื่องเจตนา ต้องไม่เกิดจากการถูกฉ้อฉล ไม่ส�ำคัญผิด
หรือไม่ถูกข่มขู่ และ (๕) เงื่อนไขอื่น ๆ กรณีที่กฎหมายก�ำหนดเงื่อนไขว่าต้องด�ำเนินการในเรื่องใดไว้
จะต้องมีการด�ำเนินการตามที่กฎหมายก�ำหนด
			
๑.๒.๑.๒ ผู้ที่มีต�ำแหน่งในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและผูบ้ งั คับบัญชา
สูงสุดของข้าราชการประจ�ำของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมภิ าค ย่อมมีอ�ำนาจดุลพินจิ ในการ
บริ ห ารงานบุ ค คล หมุ น เวี ย นสั บ เปลี่ ย นบทบาทหรื อ การท�ำหน้ า ที่ ข องข้ า ราชการเพื่ อ ให้
การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามแนวนโยบายทีไ่ ด้แถลงไว้ตอ่ รัฐสภา แต่การใช้ดลุ พินจิ ในการออกค�ำสัง่
โอนย้ายข้าราชการจะต้องค�ำนึงถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายและอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมาย
รวมทั้งจะต้องมีเหตุผลรองรับที่มีอยู่จริงและอธิบายได้ โดยเฉพาะเหตุผลเกี่ยวกับความเหมาะสม
ในการปฏิบตั หิ น้าทีน่ นั้ ต้องมีขอ้ เท็จจริงที่ชัดเจน
		
๑.๒.๒ กรณีคำ� พิพากษาของศาล
			
๑.๒.๒.๑ ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�ำพิพากษาที่ อ.๓๓/๒๕๕๗
กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติให้โอนผู้ฟ้องคดีที่ด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ไปด�ำรง
ต�ำแหน่งทีป่ รึกษานายกรัฐมนตรีฝา่ ยข้าราชการประจ�ำ ศาลปกครองสูงสุดมีค�ำสัง่ ให้คนื ต�ำแหน่งเลขาธิการ
สภาความมัน่ คงแห่งชาติให้กบั ผูฟ้ อ้ งคดี ภายในเวลา ๔๕ วัน นับแต่วนั ทีม่ คี �ำพิพากษา เนือ่ งจากผูอ้ อกค�ำสัง่
ใช้อ�ำนาจโดยมิชอบ และไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมรองรับการโยกย้ายดังกล่าว โดยการออกค�ำสั่งโอนย้าย
ดังกล่าวไม่มีความชัดเจนในเหตุผลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเหมาะสมและการปฏิบัติหน้าที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ มีขอ้ บกพร่องหรือไม่สนองนโยบายรัฐบาล จึงถือว่าเป็นการกระท�ำทีไ่ ม่ชอบโดยกฎหมาย
			
๑.๒.๒.๒ ศาลปกครองสูงสุดได้มคี �ำพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่
อ.๑๙๗/๒๕๕๙ ให้ ๑) เพิกถอนมติของคณะรัฐมนตรี ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ เมือ่ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
และประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ให้ย้ายผู้ฟ้องคดีซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา ไปด�ำรงต�ำแหน่งผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตัง้ แต่วนั ทีม่ ีค�ำสั่งเป็นต้นไป ๒) เพิกถอน
ค�ำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามค�ำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ผู้ฟ้องคดีไปรักษาราชการในต�ำแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันที่มีค�ำสั่งเป็นต้นไป เนื่องจากเป็นการออกค�ำสั่งที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยเป็นการลดบทบาทและอ�ำนาจหน้าที่อย่างมีนัยส�ำคัญ ประกอบกับไม่ปรากฏเหตุผล
อันสมควรที่ผู้บังคับบัญชาจะปรับย้ายผู้ฟ้องคดีไปด�ำรงต�ำแหน่งอื่นได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการปรับย้าย
นอกฤดูกาลโยกย้ายปกติและกระท�ำอย่างเร่งรีบ
			 ๑.๒.๒.๓ ศาลปกครองกลางได้มีค�ำพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่
๑๒๖๗/๒๕๕๘ กรณีการขอให้เพิกถอนค�ำสัง่ ให้พน้ จากต�ำแหน่งผูอ้ �ำนวยการองค์การเภสัชกรรมว่า การที่
ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๐
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ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติเลิกจ้างผู้ฟ้องคดี เป็นการกระท�ำโดยมีพยานหลักฐานที่แสดงข้อเท็จจริงแห่ง
การกระท�ำความผิด เนือ่ งจากพฤติกรรมของผูฟ้ อ้ งคดีเกีย่ วกับการสัง่ ซือ้ วัตถุดิบยา เข้าลักษณะเป็น
การประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ผถู้ กู ฟ้องคดีที่ ๑ เสียหายอย่างร้ายแรง ตามสัญญาจ้างผูบ้ ริหาร นอกจากนี้
เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้เห็นชอบแล้วกับมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้เลิกจ้างผู้ฟ้องคดีตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ดังนั้น การเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว
๑.๓ การขอทุเลาการบังคับตามค�ำสั่งทางปกครอง
		
๑.๓.๑ หลักการปฏิบัติราชการ
			 ๑.๓.๑.๑ ค�ำสัง่ ทางปกครองทีท่ ำ� เป็นหนังสือ ต้องจัดให้มเี หตุผลไว้ดว้ ย
ซึง่ เหตุผลนัน้ จะต้องประกอบด้วย ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้อกฎหมายทีอ่ า้ งอิง ข้อพิจารณาและ
ข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ บางกรณีก็สามารถมีข้อยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วยก็ได้
			 ๑.๓.๑.๒ การออกค� ำ สั่ ง ทุ เ ลาการบั ง คั บ ตามกฎหรื อ ค� ำ สั่ ง
ทางปกครองของศาลปกครอง มีอยู่ ๓ ประการ คือ ๑) กฎหรือค�ำสัง่ ทางปกครองทีเ่ ป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี
น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ๒) การให้กฎหรือค�ำสั่งทางปกครองมีผลใช้บังคับต่อไปจะท�ำให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง และ ๓) การทุเลาการบังคับตามกฎ
หรือค�ำสั่งทางปกครองนั้นไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ
			 ๑.๓.๑.๓ อ�ำนาจในการให้ประธานกรรมการและกรรมการ
พ้นจากต�ำแหน่งก่อนถึงวาระ กรณีกฎหมายบัญญัตเิ หตุแห่งการพ้นจากต�ำแหน่งของประธานกรรมการ
และกรรมการไว้ โดยให้อ�ำนาจแก่คณะรัฐมนตรีในการที่จะให้ประธานกรรมการและกรรมการพ้นจาก
ต�ำแหน่งก่อนถึงวาระ ซึ่งกฎหมายมิได้จ�ำกัดเหตุผลของการพ้นจากต�ำแหน่งของกรรมการและมิได้
ก�ำหนดเงือ่ นไขในการใช้อ�ำนาจดังกล่าวไว้ จึงเป็นกรณีทกี่ ฎหมายให้เป็นอ�ำนาจดุลพินจิ ของคณะรัฐมนตรี
ที่จะพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีย่อมจะต้องรับผิดชอบทางบริหารหรือทางการเมืองต่อการใช้ดุลพินิจ
ของตน
		
๑.๓.๒ ค�ำสัง่ ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดได้มคี �ำสัง่ ที่ ๗๙๔/๒๕๕๑
ให้ยกค�ำขอทุเลาการบังคับตามค�ำสั่งทางปกครองของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากคณะรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ มีอ�ำนาจตามกฎหมายที่ให้อ�ำนาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการ
ในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายให้เป็นอ�ำนาจดุลพินิจที่จะพิจารณา
โดยมิได้บัญญัติว่า จะต้องมีการให้เหตุผลในการมีมติดังกล่าว

๒. ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
		 คณะกรรมการกฤษฎีกามีอ�ำนาจหน้าทีร่ บั ปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงาน
ของรัฐหรือตามค�ำสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือมติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้มีความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาทีเ่ กีย่ วกับการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหาร และคณะกรรมการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
และหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ เป็นจ�ำนวนมากที่ได้วางบรรทัดฐานในทางปฏิบัติในการพิจารณา
หลักกฎหมายในเรื่องดังกล่าวไว้ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๒ ก�ำหนดว่า
“เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในทางกฎหมายเป็นประการใดแล้ว โดยปกติให้เป็นไปตาม
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น”
		
๒.๑ การก�ำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
			 หลักการของกฎหมาย กรณีที่กฎหมายให้อ�ำนาจคณะรัฐมนตรีในการแต่งตั้ง
ผูท้ รงคุณวุฒเิ ป็นกรรมการ โดยไม่ได้ก�ำหนดขัน้ ตอนการคัดเลือกหรือวิธกี ารแต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒไิ ว้
อ�ำนาจในการแต่งตั้งจึงเป็นของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการคัดเลือกหรือ
วิธีการแต่งตั้งใด ๆ หากจะมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการคัดเลือกบุคคลก็ต้องเป็นเรื่องที่
คณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ก�ำหนด (เรื่องเสร็จที่ ๘๔๑/๒๕๕๔)
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๒.๒ การแต่งตั้งกรรมการจากภาคเอกชน
			 ค�ำว่าผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน มีความหมายว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในส่วนอืน่ ๆ ของทางเศรษฐกิจทีไ่ ม่ใช่ภาครัฐ เช่น ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ซึง่ หมายความถึง
ผู้ประกอบธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระ ไม่ว่ากระท�ำเป็นการส่วนตัว หรือกระท�ำอยู่ในหน่วยงาน
ที่มิใช่หน่วยงานในภาครัฐ เช่น ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม มูลนิธิ หรือสหกรณ์ ดังนั้น จึงไม่อาจ
เสนอแต่งตั้งข้าราชการบ�ำนาญที่มิได้ประกอบธุรกิจหรือวิชาชีพหรือมิได้ท�ำงานอยู่ในหน่วยงาน
ของภาคเอกชนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนได้ (เรื่องเสร็จที่ ๗๑๖/๒๕๓๕)
		
๒.๓ การแต่งตั้งกรรมการโดยระบุชื่อบุคคล
		 ๒.๓.๑ หลักกฎหมาย บัญญัติว่า “กฎหมายนั้นต้องใช้ในบรรดากรณี
ซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใด ๆ แห่งกฎหมายตามตัวอักษร หรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้น ๆ”
ความมุ่งหมายของกฎหมายนอกจากจะสื่อออกมาในตัวอักษรแล้วยังอาจสื่อออกมาในรูปแบบอื่นอีก
ถ้อยค�ำหรือตัวอักษรเป็นจุดเริ่มต้นการตีความเท่านั้น
			 ๒.๓.๒ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
				 ๒.๓.๒.๑ การพิจารณาถึงความมุง่ หมายของกฎหมาย การแต่งตัง้
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒจิ ะต้องพิจารณาถึงคุณวุฒิ คุณสมบัติ และการไม่มลี กั ษณะต้องห้ามของบุคคลนัน้
เป็นการเฉพาะตัว ซึ่งจะเกิดขึ้นได้แต่เฉพาะแก่บุคคล ไม่อาจเกิดขึ้นแก่ต�ำแหน่งได้ การที่จะแต่งตั้ง
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒโิ ดยใช้ชอื่ ต�ำแหน่งจึงไม่ตรงกับความมุง่ หมายของกฎหมาย จึงต้องแต่งตัง้ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยการระบุชื่อบุคคลและไม่สามารถแต่งตั้งโดยระบุชื่อต�ำแหน่งได้ (เรื่องเสร็จ
ที่ ๑๑๙/๒๕๓๐)
				 ๒.๓.๒.๒ การแต่งตั้ง “กรรมการอื่น” กรณีที่กฎหมายก�ำหนด
คุณวุฒิและลักษณะต้องห้ามของผู้ซึ่งจะด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอื่นและก�ำหนด
เหตุที่จะพ้นจากต�ำแหน่งด้วยแล้ว จะเห็นได้ว่า "กรรมการอื่น" ก็หมายความถึงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากต�ำแหน่ง ล้วนแต่จะเกิดขึ้นได้
แต่เฉพาะกับตัวบุคคล ดังนั้น การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นดังกล่าว จะกระท�ำได้ก็แต่
โดยการแต่งตั้งตัวบุคคลเท่านั้น ซึ่งจะระบุชื่อต�ำแหน่งที่บุคคลนั้นด�ำรงอยู่ก�ำกับไว้ด้วยก็ย่อมกระท�ำได้
[(เรื่ อ ง การแต่ ง ตั้ ง ประธานกรรมการและกรรมการอื่ น ในคณะกรรมการการไฟฟ้ า นครหลวง
(มิถุนายน ๒๕๓๔)]
		
๒.๔ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
			 กรณีกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ก�ำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของกรรมการไว้แตกต่างจากกฎหมายเฉพาะ
ที่จัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ (เรื่องเสร็จที่ ๑๗๑/๒๕๔๗)
			
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นกฎหมายทัว่ ไปทีก่ �ำหนดคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นรัฐวิสาหกิจ
ทุกแห่งเพื่อให้เป็นแนวมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น ถ้ากฎหมายเฉพาะที่จัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ก�ำหนด
คุณสมบัตหิ รือลักษณะต้องห้ามไว้ยอ่ หย่อนกว่า ก็ตอ้ งบังคับตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัตมิ าตรฐาน
ส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ แต่ถ้ากฎหมายเฉพาะที่จัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ก�ำหนด
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามไว้เช่นเดียวกันหรือเข้มงวดกว่าก็ต้องบังคับตามกฎหมายเฉพาะนั้น
ไม่ว่ากฎหมายเฉพาะนั้นจะเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาก็ตาม
			
ส�ำหรับรัฐวิสาหกิจที่กฎหมายเฉพาะจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น มีการก�ำหนดข้อห้าม
กรณีด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองไว้เข้มงวดกว่ากฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรณีีต้องบังคับตามกฎหมายเฉพาะนั้น

ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๐
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๒.๕ องค์ประกอบของคณะกรรมการ
			
กรณีที่กฎหมายก�ำหนดให้แต่งตั้งผู้แทนกลุ่มองค์กรหรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
เข้ามาเป็นกรรมการ และหากตัวแทนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพ้นจากต�ำแหน่งทั้งหมดในคณะกรรมการ
เช่น ผู้แทนโรงงานลาออกจากการเป็นกรรมการทั้งหมด ต้องถือว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการนั้น
ไม่ครบถ้วน ดังนัน้ กรรมการทีเ่ หลืออยูจ่ งึ ไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นคณะกรรมการได้ แม้วา่ จ�ำนวนกรรมการ
ทีเ่ หลืออยูม่ เี กินกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดในคณะกรรมการนัน้ ๆ ก็ตาม แต่องค์ประกอบ
ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนที่จะประชุมได้ (เรื่องเสร็จที่ ๑๖๐/๒๕๔๒)
		
๒.๖ การพ้นจากการเป็นกรรมการ
			 ๒.๖.๑ การพ้นจากการเป็นกรรมการทีแ่ ต่งตัง้ โดยระบุชอื่ บุคคลและต�ำแหน่ง
หรือส่วนราชการ (เรื่องเสร็จที่ ๖๔๔/๒๕๔๓)
			
๒.๖.๑.๑ การแต่งตั้งโดยระบุเพียงต�ำแหน่งหน้าที่ มุ่งหมายถึง
ความรับผิดชอบตามต�ำแหน่งที่ระบุไว้ ฉะนั้น บุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวอยู่ ย่อมเป็นกรรมการ
ในฐานะนี้เสมอ
				 ๒.๖.๑.๒ การแต่งตั้งโดยระบุเพียงชื่อบุคคล มุ่งหมายที่ต้องการ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ หรือความเหมาะสมอันเป็นคุณสมบัติของบุคคลนั้นในฐานะ
ส่วนบุคคลโดยเฉพาะ และจะยังคงเป็นกรรมการตลอดไปจนหมดวาระหรือพ้นไปเพราะเหตุคุณสมบัติ
ของบุคคลนั้นเอง
				 ๒.๖.๑.๓ การแต่งตั้งกรรมการโดยระบุชื่อตัวบุคคลและระบุ
ต�ำแหน่งของบุคคลนั้นไว้พร้อมกัน มุ่งหมายที่ต้องการคุณสมบัติของบุคคลนั้นและอ�ำนาจหน้าที่
ในต�ำแหน่งทีด่ �ำรงต�ำแหน่งอยู่ ทัง้ ๒ ประการประกอบกัน ด้วยเหตุนี้ ในกรณีทผี่ ไู้ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการ
พ้นจากต�ำแหน่งทีร่ ะบุในค�ำสัง่ แต่งตัง้ จึงย่อมพ้นจากการเป็นกรรมการไปด้วย เพราะไม่ครบองค์ประกอบ
ที่ระบุในค�ำสั่ง เว้นแต่เป็นการเปลี่ยนชื่อต�ำแหน่ง เนื่องจากได้เลื่อนต�ำแหน่งสูงขึ้นแต่ยังคงมีอ�ำนาจ
หน้าที่ในลักษณะเช่นเดิม กรณีเช่นนี้ย่อมยังคงอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการต่อไป
				 ๒.๖.๑.๔ ค�ำสัง่ แต่งตัง้ กรรมการระบุทงั้ ชือ่ บุคคลและส่วนราชการ
มีเหตุผลเช่นเดียวกันกับการระบุชื่อบุคคลและต�ำแหน่งดังกล่าว เมื่อบุคคลนั้นพ้นจากส่วนราชการ
ที่ระบุไว้ย่อมพ้นจากการเป็นกรรมการไปด้วย
			 ๒.๖.๒ การพ้นจากต�ำแหน่งกรณีมกี ารยกเลิกบทบัญญัตเิ กีย่ วกับคณะกรรมการ
				 ๒.๖.๒.๑ เมื่ อ พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ ที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ใหม่
ได้มีการยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติฉบับเดิม โดยได้ก�ำหนด
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการขึ้นใหม่แทน ซึ่งไม่มีบทเฉพาะกาลรองรับเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดเดิมไว้ จึงมีผลท�ำให้คณะกรรมการชุดเดิมทั้งหมด
ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ในขณะที่พระราชบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่มีผลใช้บังคับ ต้องพ้นจากต�ำแหน่ง
นับแต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตฉิ บับใหม่มผี ลใช้บงั คับ (เรือ่ ง ปัญหาข้อกฎหมายเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิทธิบัตร/เมษายน ๒๕๔๓)
				 ๒.๖.๒.๒ กรณีกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบัญญัติ
คณะกรรมการได้บัญญัติรองรับให้คณะกรรมการตามกฎหมายฉบับเดิม ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ในวันที่
กฎหมายทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมใหม่มผี ลใช้บงั คับ คงอยูใ่ นต�ำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
และในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวมิให้น�ำบทบัญญัติของกฎหมายฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมมาใช้บังคับ
โดยให้น�ำบทบัญญัติก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมมาใช้บังคับแทน ดังนั้น กรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม
องค์ประกอบของกฎหมายฉบับเดิมได้ลาออกจากต�ำแหน่ง จึงต้องเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อื่น
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒแิ ทนผูท้ พี่ น้ จากต�ำแหน่งก่อนวาระตามองค์ประกอบเดิม โดยยังไม่อาจ
แต่งตั้งบุคคลใดให้มาด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการตามองค์ประกอบใหม่ได้ (เรื่องเสร็จที่ ๓๕๗/๒๕๕๓)

40 สลค.สาร

		
๒.๗ การนับวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
			 การนับวาระกรณีการแต่งตัง้ ให้เข้าไปแทนและการแต่งตัง้ ใหม่ทงั้ หมด การทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนดให้กรรมการซึง่ ได้รบั แต่งตัง้ ในภายหลังไม่วา่ จะเป็นการแต่งตัง้ เพิม่ หรือแต่งตัง้ แทนต�ำแหน่งทีว่ า่ ง
มีวาระเท่ากับวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการทีไ่ ด้แต่งตัง้ ไว้แล้ว เนือ่ งจากมีวตั ถุประสงค์เพือ่ มิให้กรรมการ
ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ มีวาระเหลือ่ มลำ�้ กัน การทีจ่ ะนับเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งจึงต้องขึน้ อยูก่ บั ว่าการแต่งตัง้ นัน้
มีลักษณะการแต่งตั้งให้เข้าไปแทนหรือเป็นการแต่งตั้งใหม่ทั้งหมด
		 - ถ้าเป็นการแต่งตั้งแทนที่กัน ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งย่อมมีวาระเท่าที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน
		 - ถ้าเป็นการแต่งตั้งใหม่ทั้งหมด วาระการด�ำรงต�ำแหน่งต้องนับหนึ่งใหม่
พร้อมกันทั้งหมด
[เรื่อง วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การสื่อสารมวลชน
แห่งประเทศไทย (กันยายน ๒๕๓๙)]
๒.๘ การแต่งตั้งกรรมการให้มีผลย้อนหลัง
		
กรณีที่กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติใดที่ให้อ�ำนาจ
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้มีผลย้อนหลังได้ การแต่งตั้งย้อนหลังจะท�ำให้เกิด
ความเหลือ่ มกันในเรือ่ งระยะเวลาในการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ เมือ่ กฎหมายไม่ได้มวี ตั ถุประสงค์
ให้แต่งตั้งกรรมการให้มีผลย้อนหลังได้ คณะรัฐมนตรีจึงไม่อาจแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้มีผล
ย้อนหลังได้ (เรื่องเสร็จที่ ๕๙๖/๒๕๔๕)		
๒.๙ การด�ำเนินการตามกระบวนการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารสูงสุดให้มผี ลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
		
กรณีกฎหมายบัญญัตใิ ห้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐแต่งตัง้ ผูอ้ ำ� นวยการ
ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี บทบัญญัติในลักษณะดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะให้
คณะรัฐมนตรีสามารถกลั่นกรองการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารองค์กรของรัฐได้ ดังนั้น การได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีจงึ เป็นขัน้ ตอนหรือวิธกี ารอันเป็นสาระส�ำคัญทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้
ส�ำหรับการแต่งตั้งผู้อำ� นวยการ
		
การที่คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐได้มีมติแต่งตั้งให้ผู้อ�ำนวยการที่จะ
พ้นจากต�ำแหน่ง รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการ โดยที่หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นไม่ได้ออกข้อบังคับว่าด้วย
การบริหารงานของหน่วยงานเพื่อให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการในช่วงที่ผู้อ�ำนวยการ
พ้นจากต�ำแหน่ง การด�ำเนินการดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับหลักการแต่งตัง้ ผูร้ กั ษาการแทน กล่าวคือ
ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับขององค์กรก�ำหนดในเรื่องนี้ไว้ จะต้องเป็นไปตามหลักการบริหารราชการ
แผ่นดินเกี่ยวกับการรักษาการแทน โดยให้รองผู้อำ� นวยการรักษาการแทน
		
อย่างไรก็ตาม เมื่อคณะรัฐมนตรียังมิได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งดังกล่าว
ก็สามารถด�ำเนินการให้ถูกต้องได้ ซึ่งหากคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการต้องมี
ค�ำสั่งแต่งตั้งผู้อ�ำนวยการที่พ้นจากต�ำแหน่งให้ด�ำรงต�ำแหน่งในวาระที่สอง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเพื่อให้การแต่งตั้งมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
		
ส่วนการนับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง หากผู้อ�ำนวยการที่พ้นจากต�ำแหน่ง
ยังคงปฏิบตั หิ น้าทีผ่ อู้ �ำนวยการมาโดยตลอด ดังนัน้ เพือ่ ประโยชน์ในการนับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
จึงต้องนับระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งในวาระแรก ระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อ�ำนวยการ
หน่วยงานของรัฐ ระยะเวลาที่รักษาการแทน และระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งตามการแต่งตั้ง ทั้งนี้
รวมกันแล้วต้องไม่เกินสองวาระ เช่น กฎหมายก�ำหนดให้ผอู้ �ำนวยการมีวาระอยูใ่ นต�ำแหน่งคราวละสามปี
จะต้องนับเวลารวมกันแล้วไม่เกินหกปี
(เรื่องเสร็จที่ ๒๕๘/๒๕๕๔)
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๒.๑๐ ความหมายของค�ำว่า “ข้าราชการการเมือง” และ “ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง”
		
๒.๑๐.๑ ค�ำว่า “ข้าราชการการเมือง” หมายถึง ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ
ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ให้เป็นข้าราชการการเมือง เช่น นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี ทีป่ รึกษาประจ�ำรัฐสภา
หรือเลขานุการประธานรัฐสภา เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือเลขานุการประธานสภา
กรุงเทพมหานคร
		
๒.๑๐.๒ ส�ำหรับ “ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งการเมือง” หรือ “ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง”
รวมทั้งถ้อยค�ำอื่นในลักษณะเดียวกัน หมายถึง ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งที่มีหน้าที่อ�ำนวยการบริหารประเทศ
หรือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงผู้ที่รับผิดชอบงานด้านการเมือง ได้แก่ คณะรัฐมนตรี
สมาชิกรัฐสภา และผูด้ �ำรงต�ำแหน่งอืน่ ทีม่ อี �ำนาจหน้าทีใ่ นท�ำนองเดียวกัน เช่น ผูซ้ งึ่ ด�ำรงต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยรัฐมนตรี
(ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองของกรรมการและผู้บริหาร
รัฐวิสาหกิจ และ เรื่อง ฐานะและการด�ำรงต�ำแหน่งของผู้ช่วยรัฐมนตรี เรื่องเสร็จที่ ๑๓๙/๒๕๔๗)
๒.๑๑ การพ้นจากต�ำแหน่งของข้าราชการการเมือง ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
		
๒.๑๑.๑ กรณีคณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากต�ำแหน่ง
			
กรณีที่คณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากต�ำแหน่ง แต่คณะรัฐมนตรี
ต้องอยูใ่ นต�ำแหน่งเพือ่ ด�ำเนินงานต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีทตี่ งั้ ขึน้ ใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ข้าราชการการเมือง
ที่รัฐมนตรีแต่งตั้งจะพ้นจากต�ำแหน่งพร้อมกับการสิ้นสุดการอยู่ในต�ำแหน่งของรัฐมนตรีผู้แต่งตั้ง และ
ข้าราชการการเมืองที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจะพ้นจากต�ำแหน่งพร้อมกับการสิ้นสุดการอยู่ในต�ำแหน่ง
ของนายกรัฐมนตรีผแู้ ต่งตัง้ รวมทัง้ คณะกรรมการหรือคณะทีป่ รึกษาทีค่ ณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี
แต่งตั้ง จะพ้นจากต�ำแหน่งพร้อมกับการสิ้นสุดการอยู่ในต�ำแหน่งของคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งตั้ง โดยจะพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่ (เรื่องเสร็จที่ ๕๑๑/๒๕๓๓)
		
๒.๑๑.๒ การออกจากต�ำแหน่งทีป่ รึกษารัฐมนตรีและผูช้ ว่ ยเลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวง
			
ตามกฎหมายบัญญัตใิ ห้ขา้ ราชการการเมืองนอกจากต�ำแหน่งรัฐมนตรี
ออกจากต�ำแหน่งเมื่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้สั่งแต่งตั้งออกจากต�ำแหน่ง ดังนั้น กรณีรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพ้นจากต�ำแหน่งจึงไม่เป็นเหตุให้ขา้ ราชการการเมืองทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวง เช่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ต้องออกจากต�ำแหน่ง โดยจะออกจาก
ต�ำแหน่งในวันทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงต้องออกจากต�ำแหน่ง เช่น เมือ่ มีค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต้องพ้นจากต�ำแหน่ง (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๗/ ๒๕๕๑)
๒.๑๒ สรุปหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมาย
		
๒.๑๒.๑ ในการจัดท�ำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีผู้ใช้และตีความกฎหมาย
จะต้องมีศิลปะในการใช้กฎหมายไม่ให้เกิดผลอันขัดกับสามัญส�ำนึก และจะติดอยูก่ บั ถ้อยค�ำตามตัวอักษร
เพียงอย่างเดียวไม่ได้ เคลซุส (Celsus) นักนิตศิ าสตร์โรมันได้เคยกล่าวไว้วา่ “การท�ำความเข้าใจกฎหมาย
ไม่ได้หมายความถึงการยึดติดอยู่กับถ้อยค�ำ แต่หมายถึงการหยั่งรู้พลังและอ�ำนาจของถ้อยค�ำนั้น” เช่น
การแต่งตั้ง “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” และ “กรรมการอื่น” จะต้องพิจารณาถึงความมุ่งหมายของ
กฎหมาย ถ้าหากประสงค์จะให้แต่งตั้งบุคคลเป็นการเฉพาะตัวก็จะต้องแต่งตั้งโดยระบุชื่อบุคคล
		
๒.๑๒.๒ การค้นหาความหมายของบทบัญญัติกฎหมายจะต้องตีความ
ให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ โดยการพิจาณาจากเหตุผลแวดล้อมของบทกฎหมาย และความสัมพันธ์
เชิงเหตุผลของบทกฎหมายนัน้ กับกฎหมายอืน่ ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วเนือ่ งหรือเชือ่ มโยงกัน เช่น กรณีการพ้นจาก
ต�ำแหน่งของข้าราชการการเมืองเมือ่ คณะรัฐมนตรีทงั้ คณะต้องพ้นจากต�ำแหน่ง จะต้องน�ำบทบัญญัตขิ อง
รัฐธรรมนูญมาพิจารณาประกอบ โดยกรณีทคี่ ณะรัฐมนตรีตอ้ งอยูป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไป ข้าราชการการเมือง
จะพ้นจากต�ำแหน่งพร้อมกับการสิน้ สุดการอยูใ่ นต�ำแหน่งของคณะรัฐมนตรีคอื เมือ่ คณะรัฐมนตรีทแี่ ต่งตัง้
ใหม่เข้ารับหน้าที่
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ขอคุ ย ด้ ว ย

๓. ข้อห้ามตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

เริ่มต้น ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๐ สลค.สาร ขอน�ำเสนอ
ภาพประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก่ปวงชนชาวไทยในพระราชพิธปี ระกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
บทความพิเศษเกีย่ วกับองค์ความรูต้ ามแนวพระราชด�ำริ “ทรงงานสานต่อสร้างสุขปวงประชา”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๐
เมือ่ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ นายธีระพงษ์ วงศ์ศวิ ะวิลาส รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สลค.สาร ฉบับนี้จึงขอน�ำเสนอแนวนโยบายของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคนใหม่ในการปฏิบัติ
ราชการของ สลค. เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีบทความทีน่ า่ สนใจอันจะเป็นประโยชน์แก่ทา่ นผูอ้ า่ น เช่น บทความเรือ่ ง
แนวทางการจัดท�ำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย การวิเคราะห์และกลัน่ กรองเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรีตามกรอบแนวทาง
การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ และการเสนอเรื่องแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและ
กรรมการต่อคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล ซึ่งท่านสามารถติดตาม
รายละเอียดได้ภายในเล่ม

๓

สารบั ญ
___ พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

๔

___ บทความพิเศษ : องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�ำริ
“ทรงงานสานต่อสร้างสุุขปวงประชา”

๙ ___ แนวนโยบายของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการปฏิบัติราชการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑๓
๑๔

___ มติคณะรัฐมนตรีที่ส�ำคัญ

___ ภาพรวมวันหยุดประจ�ำปี ๒๕๖๐

๑๕

___แนวทางการจัดท�ำและการเสนอร่างกฎหมายตามบัญญัติ
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๒๐

___ เรื่องส�ำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๒๓

___ บทความพิเศษ : การวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีตามกรอบแนวทางการปฎิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

๓๔

___ ไปไหนไปกัน

๓๕ ___ บทความพิเศษ : การเสนอเรื่องแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการต่อคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎมหายและหลักธรรมาภิบาล

๔๔

___ แสงส่องปัญญา

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติข้อห้าม
ในการด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง และในองค์กรต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑ การเสนอแต่งตั้งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
		
มาตรา ๑๑๒ บัญญัตใิ ห้บคุ คลผูเ้ คยด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกวุฒสิ ภาและสมาชิกภาพ
สิน้ สุดลงมาแล้วยังไม่เกินสองปี จะเป็นรัฐมนตรีหรือผูด้ �ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองมิได้ เว้นแต่เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
		
มาตรา ๑๘๑ บัญญัติให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมีต�ำแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ�ำและมิใช่ขา้ ราชการการเมือง จะเป็นข้าราชการการเมืองหรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง
อื่นมิได้
		
มาตรา ๒๖๓ วรรคสี่ บัญญัตใิ ห้บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดทีห่ า้ มมิให้บคุ คลด�ำรง
ต�ำแหน่งทางการเมือง มิให้นำ� มาใช้บงั คับแก่การด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๖๔ และข้าราชการ
การเมืองที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๖๔
		
มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดิน
อยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่า
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่
๓.๒ การเสนอแต่งตั้งพนักงานอัยการให้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ
		
มาตรา ๒๔๘ วรรคสามและวรรคสี่ บัญญัติให้การด�ำเนินการขององค์กรอัยการ
ให้มีความเป็นอิสระ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยกฎหมายดังกล่าวต้องมีมาตรการป้องกันมิให้
พนักงานอัยการกระท�ำการหรือด�ำรงต�ำแหน่งใดอันอาจมีผลให้การสัง่ คดีหรือการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่เป็นไป
โดยรวดเร็ว เที่ยงธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง หรืออาจท�ำให้มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ทั้งนี้
มาตรการดังกล่าวต้องก�ำหนดให้ชัดแจ้งและใช้เป็นการทั่วไป โดยจะมอบอ�ำนาจให้มีการพิจารณา
เป็นกรณี ๆ ไปมิได้
ดังนัน้ การด�ำเนินการในเรือ่ งดังกล่าว จึงสามารถด�ำเนินการได้เท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่จะอนุวัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญต่อไปด้วย
กล่าวโดยสรุป การจัดท�ำแนวทางที่เป็นบรรทัดฐานในการเสนอเรื่องแต่งตั้งผู้บริหาร
สูงสุดและคณะกรรมการต่อคณะรัฐมนตรีได้มีการวิเคราะห์หลักการของกฎหมายจากหลักกฎหมาย
มหาชน กฎหมายปกครอง ค�ำพิพากษาของศาล และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้ง
ข้อห้ามตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติกฎหมายและ
เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละฉบับ อันจะเป็น
การสนับสนุนให้ผู้ที่จัดท�ำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของกฎหมายใน
เรือ่ งนีม้ ากยิง่ ขึน้ และเพือ่ ให้สว่ นราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ มีแนวทางการปฏิบตั ทิ ตี่ รงตามบทบัญญัติ
และเจตนารมณ์ของกฎหมายในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักธรรมาภิบาลต่อไป

บทความ/ข้อความ หรือความเห็นใด ๆ ที่ปรากฏใน “สลค.สาร” เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองบรรณาธิการไม่จำ� เป็นต้องเห็นพ้องด้วย
กองบรรณาธิการ
ทีป่ รึกษา
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ฝ่ายประสานงาน
ฝ่ายพิสูจน์อักษร
ฝ่ายจัดงานศิลป์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายจัดการทั่วไป
พิมพ์ที่

2 สลค.สาร

ธีระพงษ์ วงศ์ศวิ ะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สมโภชน์ ราชแพทยาคม รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ชนิตา อึง้ ผาสุข รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จิตตา กิตติเสถียรนนท์, ทวีวัฒน์ อัครพลวงศ์, ประธาน ผุดผ่อง, ปราณี สาสน์ธรรมบท, วรรณวิมล สินุธก, สมศรี นาคจำ�รัสศรี
กานต์พิชชา ปิ่นแก้ว
ดารารัตน์ อินทโสภา, สมศรี นาคจำ�รัสศรี
เขมจิรา ขันแก้ว, ธัญมน สินสำ�อาง
วัลภา สุขผล
เขมจิรา ขันแก้ว, ดวงกมล แสงสุวรรณ, ธัญมน สินสำ�อาง, รวิกาญจน์ วงศ์แวว, สมภพ กลิ่นหอม
สำ�นักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓

เอกสารอ้างอิง
- ค�ำพิพากษาศาลปกครอง แหล่งข้อมูลส�ำนักงานศาลปกครอง
- ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา แหล่งข้อมูลส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- หลักควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำทางปกครอง พันต�ำรวจเอก อังกูร วัฒนรุ่ง ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
- การใช้และการตีความกฎหมายมหาชน รศ. ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
- หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์

ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๐

๔๓

แสงส่องปัญญา

ถ้าเป็นผู้ไม่สุจริต ย่อมเดือดร้อนในภายหลัง ว่าเคยโกง หรือ เคยส่อเสียด เคยดุร้าย เคยหยาบคาย
ในกาลก่อน เพราะเหตุวา่ ขณะใดทีโ่ กง ก�ำลังกระท�ำทุจริต ขณะนัน้ ย่อมไม่เห็นโทษ แต่วา่ โทษของทุจริต
ย่อมมี ไม่มีใครสรรเสริญ และผลของทุจริตนั้น ก็ย่อมเป็นไปตามกรรม แล้วแต่ว่า จะได้รับผลของทุจริต
ในชาติปัจจุบันหรือในชาติต่อ ๆ ไป
ถ้าใครท�ำกุศลกรรม ถึงคนอืน่ จะไปขอร้องไม่ให้กศุ ลกรรมให้ผล ก็เป็นไปไม่ได้ หรือว่า ถ้าใครท�ำอกุศลกรรม
ถึงใครจะไปช่วยกันอ้อนวอน ขอร้องอย่าให้บุคคลนั้นได้รับผลของอกุศลกรรม ก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้น ผู้อื่นก็ไม่ควรจะมีจิตใจเดือดร้อนกับเรื่องราวของบุคคลอื่น กับกรรมของบุคคลอื่น
เพราะบุคคลนัน้ ก็ยอ่ มเป็นไปตามกรรมของเขา และในขณะเดียวกัน ก็จะได้พจิ ารณาถึงสภาพจิตของตนเอง
ด้วยว่า ถ้าเป็นอกุศลในขณะนัน้ ก็เป็นการกระท�ำตนเองให้เดือดร้อน แล้วก็สะสมอกุศล ความเศร้าหมอง
ของจิตมากขึ้น ซึ่งจะเป็นโทษเพิ่มขึ้น
ทุกคนย่อมกระท�ำสิง่ ทีไ่ ม่ควรและไม่เหมาะสมเพราะอวิชชาทัง้ นัน้ ถ้าเป็นวิชชาแล้วจะไม่ทำ� อย่างนัน้ เลย
แต่เมื่อเป็น อวิช ชา ย่อมท� ำทุก อย่ า งที่ ไ ม่ ถู ก เพราะฉะนั้ น ทางแก้ คื อ ควรที่ จ ะให้ ทุ ก คนเกิ ด วิ ช ชา
มีความเข้าใจถูก เพื่อที่ว่าจะได้มีกาย วาจาและใจที่ถูกต้อง
การท�ำความดี ไม่มใี ครรูเ้ ลยว่า ทุกครัง้ ทีท่ ำ� เป็นการสละความไม่ดี และอยากไม่ดนี อ้ ยลงไหม ก็มหี นทางเดียว
คือ ท�ำดีขณะใด สละความไม่ดีขณะนั้น
ที่มา : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
http://www.dhammahome.com/
https://www.facebook.com/dhammahomefellowship/

ท่านสามารถเปิดอ่าน

สลค.สาร

ผ่านทาง website ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

www.soc.go.th
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