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ขอคุยดวย

บทความ/ขอความ หรอืความเห็นใด ๆ ทีป่รากฎใน “สลค.สาร”
เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน

ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองบรรณาธิการ
ไมจำเปนตองเห็นพองดวย

อีกกาวหน่ึงของการปรับปรุง “สลค.สาร” ใหเปนวารสารท่ีใหความรูอันเปนประโยชนแกผูอาน

จากเดิมทีเ่คยเผยแพรรายเดือน บัดน้ีไดเปล่ียนเปนราย 3 เดอืน โดยเพ่ิมเตมิเนือ้หาสาระใหเขมขนมากขึน้

นอกจากจะมีบทความพิเศษจากผทูรงคุณวุฒ ิบทความและขอมูลในเร่ืองนารทูีส่ำคญั ๆ เปนคอลัมนประจำแลว

ยังเปดเปนเวทีใหแกผูที่มีผลงานทางวิชาการท่ีจะไดมีโอกาสนำเสนอตอสาธารณะดวย

คำติชมและขอเสนอแนะท้ังหลายจากทานผูอานมีคามากสำหรับทีมงานจัดทำ สลค.สาร เสมอ

เพราะเรามีความต้ังใจที่จะทำใหวารสารน้ี “นาอาน” สำหรับทุกทานทุกครั้งที่หยิบขึ้นอาน ขอขอบคุณ
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คำกลาว
ประกาศเริม่ปมหามงคลเนือ่งในโอกาสที่

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหัูวทรงเจรญิพระชนมพรรษา
7 รอบ 5 ธนัวาคม 2554

ของ
นายอภิสทิธ์ิ เวชชาชวีะ นายกรัฐมนตรี

ณ ตกึสนัติไมตรหีลงันอก ทำเนียบรฐับาล
วนัอังคารที ่28 ธนัวาคม 2553 เวลา 08.30 น.

พีน่องชาวไทยท่ีเคารพรกัท้ังหลาย

เน่ืองในมหามงคลวาระท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวัจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันท่ี 5 ธันวาคม
พุทธศักราช 2554 รฐับาลและปวงชนชาวไทยมีความจงรกัภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคณุ ทีพ่ระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ทรงพระวิริยอุตสาหะ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจขจัดทุกขผดุงสุขอาณาประชาราษฎร นับแต
เสด็จดำรงสิริราชสมบัติตราบจนปจจุบัน เปนเวลายาวนานถึง 64 ป ปวงชนชาวไทยตางมีความรมเย็นผาสุก
ใตรมพระบารมีตลอดมา รัฐบาลจึงกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติพรอมทัง้ขอพระราชทานช่ือพระราชพิธีและช่ืองาน ซึง่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทานช่ือพระราชพิธีวา “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554”
ชือ่การจัดงานเฉลิมพระเกียรติวา “งานเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยหัูว เนือ่งในโอกาสพระราชพธิี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธนัวาคม 2554” ชือ่ภาษาอังกฤษซ่ึงหมายรวมถึงชือ่พระราชพิธี
และชือ่การจดังานเฉลมิพระเกียรตวิา “The Celebrations on the Auspicious Occasion of His Majesty the
King’s 7th Cycle Birthday Anniversary 5th December 2011"

เน่ืองในวาระมหามงคลแหงวันเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบนี ้ผมขอประกาศวา ปพทุธศักราช 2554
เปนปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ และกำหนดเขตการจดังานเฉลมิพระเกยีรติ ตัง้แตวนัท่ี
1 มกราคม 2554 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และขอเชญิชวนพ่ีนองชาวไทยทกุหมเูหลานอมเกลานอมกระหมอม
ถวายพระพรชัยมงคลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั ขออานุภาพแหงคณุพระศรีรตันตรัย และอำนาจสรรพส่ิงศกัด์ิสทิธ์ิ
โปรดอภิบาลรักษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหทรงพระเจริญดวยจตุรพิธพรชัย พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ทรงพระเกษมสำราญ มพีระพลานามัยสมบรูณแขง็แรง ทรงเปนฉตัรแกวรมเกลาของเหลาพสกนิกรตราบกาลนรินัดร
และขอเชิญชวนพ่ีนองประชาชนชาวไทยรวมจิตพรอมนอมอธิษฐาน ยึดมั่นในการสรางสรรคคุณประโยชน
แกแผนดินไทย มคีวามสามัคค ีรวมมอื รวมใจกนัเสริมสรางความม่ันคงแกประเทศชาติ และดำเนินชวิีตโดยยึดมัน่
ในหลกัธรรมคำสอนแหงศาสนาและตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป

ขอบคณุครับ
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* การบรรยายเร่ือง “หลักการบริหารราชการแผนดิน” โดย ศาสตราจารย ดร.วิษณุ  เครืองาม วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2553
เวลา 13.00–16.00 น. ณ หองหากันยา สถาบันพระปกเกลา

สวสัดคีรับ เพ่ือนขาราชการและเจาหนาท่ีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี (สลค.) ทกุทาน ถือเปนส่ิงท่ีนายินดี
อีกคร้ังหน่ึง ที่ผมไดมีโอกาสมาพบกับพวกทาน เพราะวาเม่ือทางฝายผูประสานงานมาขอใหเปนวิทยากรบรรยาย
และไดทราบวาผูฟงเปนใครผมก็รับดวยความยินดีและเต็มใจ เพียงแตเขาใหเลือกระหวางหัวขอ ก. กับหัวขอ ข.
ผมก็ขอเลือกเอาหัวขอ ก. เพราะวาไดบรรยายกอน ถาเลือกหัวขอ ข. จะไปวันไหนก็ไมทราบ อยากใหเสร็จไป
เพราะวาหลังจากน้ีผมตองมีภารกิจไปตางประเทศ ที่ผมใชคำวายินดีที่ไดมาพบกับพวกทาน เพราะผมไดทำงาน
อยูกับพวกทานมาเปนเวลานาน ถือวาไดเพ่ือนรวมงานที่ดีและเปนปจจัยสำคัญท่ีสุดแหงความสำเร็จถาหากวาจะมี
ถาหากวาเปนความไมสำเร็จก็ถือวาเปนเพราะผมแตผูเดียว ผมไมโทษพวกทาน การไดอยูกับพวกทานมาถึง 15 ป
เปนความผูกพันท่ีตัดกันไมไดขายกันไมขาด

สถานการณเปลีย่นแปลง สลค. จะอยอูยางท่ีเคยอยไูมได

ความจริงไดเห็นความเช่ียวชาญ ความรคูวามสามารถของเจาหนาท่ี สลค. ในการวิเคราะหเร่ืองเพ่ือเสนอตอ
คณะรัฐมนตรจีนกระทัง่ไมมคีวามสงสยัอะไรอกีเลยวาทานจะออนดอยประสทิธิภาพใด ๆ เพราะถายังขนืออนดอยแลว
ผมยังน่ังอยู กับทานในตอนน้ันโดยไมรู รอนรูหนาวอะไรเลย  ก็ตองโทษผมวาทำไมไมเ ค่ียวเข็ญพวกทาน
ปจจัยแหงความสำเร็จของพวกทานน้ันมาจากการท่ีทุกคนด้ินรนขวนขวายหาความรู และก็มีการสอนงาน เรียกวา
learning by doing คนเราเม่ือเรียนไป ทำไป เรียนจากเพ่ือน เรียนจากผูบังคับบัญชา เรียนจากผูใตบังคับบัญชา
ก็จะไดความรูมาเปนลำดับ อาจมีผิดไดแตเราตองไมผิดซ้ำอีก ตรงนี้เปนปจจัยแหงความสำเร็จของพวกทาน
แตพอฟงมาอยางน้ีแลว จะมาบอกวาเพราะฉะน้ันไมควรจะมีการประชุมหรือสัมมนาอะไรกันอีก ก็คงจะไมถูก
เพราะวาจากวันน้ันถึงวันน้ี เหตุการณเปล่ียนไปหลายอยาง จนกระทั่งทำให สลค. จะอยูอยางท่ีเคยอยูตอไปไมได

โดย ศาสตราจารย ดร.วิษณ ุ  เครืองาม

บทความพิเศษ :

กับการบริหารราชการแผนดิน

สำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

*
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ปจจัยสำคญัท่ีมีการเปลีย่นแปลง

 รฐัธรรมนูญ
ปจจัยสำคัญประการแรก ก็คือการท่ีมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป 2550 ออกมา ซึ่งดูใหดี

ก็จะมีผลกระทบตอการทำงาน การคิด การตัดสินใจของผูปฏิบัติในฐานะเปนฝายเลขานุการหรือเปนฝายเสนาธิการ
ของคณะรัฐมนตรีอยูเหมือนกัน

 การปฏริปูระบบราชการ
ปจจัยประการท่ีสองที่ทำใหตองคิดและปรับเปลี่ยนอะไรบาง อาจจะเปนปจจัยเกาแตก็ยังอยูระหวาง

กระบวนการ นัน่ก็คอืการปฏริปูระบบราชการซึง่ดำเนินมาต้ังแตป 2545 วันนีก็้ยังไมจบครบกระบวนการ ยังปฏิรปูกันอยู
ไมวาจะเปนเร่ืองของการปรับปรุงองคกรหรือเรื่องของการปรับกรอบวิธีคิด วิธีทำงาน วิธีปฏิบัติราชการจนกระท่ัง
เรื่องของอัตรากำลังและความสามารถของบุคลากร สิ่งเหลาน้ีมีผลตอ สลค.

 การเมือง
อีกปจจัยหน่ึงก็คือเร่ืองความเปล่ียนแปลงในทางการเมือง จะแถมดวยเศรษฐกิจและสังคม

เขาไปดวยก็ได คำวา “ความเปล่ียนแปลงในทางการเมือง” นั้นดูจะชัดกวาความเปล่ียนแปลงอยางอ่ืน เพราะต้ังแต
ป 2549 เปนตนมา เราตองมาเผชิญกับเหตุการณที่ในปหน่ึงมีรัฐบาลถึง 3 ชุด ภายในปเดียวก็เคยมี การปรับ
คณะรัฐมนตรีที่อาจจะบอยคร้ังและการท่ีมีการต้ังขอสังเกตคอยจับผิดอยูภายนอก เมื่อกอนน้ันความระแวงระวัง
มีแตเฉพาะในสวนของฝายคาน วันน้ีมันรวมไปถึงมวลชนกลุมตาง ๆ ซึ่งถาหากรัฐบาลก็ดีหรือ สลค. ก็ดี
มีความผิดพลาดพล้ังเผลอไปแลว จะนำไปสูเร่ืองใหญไดทั้งน้ัน

 เศรษฐกิจ
ถาพูดถึงความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจก็จะเห็นวาวิกฤติทางเศรษฐกิจไดมาเยือนนับต้ังแตป 2549

ในหลายเร่ือง เอาแคเหตุเฉพาะหนาวันน้ีเร่ืองสถานการณคาเงินบาทก็เปนความผันผวนท่ีย่ิงใหญ เมื่อพูดถึงเร่ือง
ความเปล่ียนแปลงทางสังคมเอาเพียงแคสถานการณน้ำทวมก็เปนความเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญอีกเร่ืองหน่ึง
เหลาน้ีจะมากระทบตอการทำงานของ สลค. ทั้งสิ้น จากเหตุ 2-3 เหตุนี้มาประกอบกันจึงทำใหเจือสมวา
ทานจะน่ังทำงานอยางท่ีเคยน่ังตอไปไมไดแลว แคที่นั่งทำงานก็ระวังใหดีวาวันพรุงนี้จะตองไปนั่งที่ไหน ไมใชวา
เขายายทาน แตมันไปกันท้ังตึก มันไปกันท้ังสำนัก ซึ่งสถานการณอยางน้ีไมเคยเกิดมากอนและไมเคยพบไมเคยเห็น
และไมคาดวาจะไดเห็นดวย แตวันนี้ก็ไดเห็นกัน เราไดเห็นชวงเวลาท่ีรัฐบาลนั่งบริหารราชการแผนดินอยูภายนอก
ทำเนียบรัฐบาล รัฐบาลบางชุดไมเคยเขาไปในทำเนียบรัฐบาลแมแตวันเดียว แตก็บริหารอยูได ซึ่งพลอยให สลค.
ในฐานะฝายเสนาธิการก็ตองหนียะยายพายจะแจไปอยูตึกโนนเชาตึกน้ี บางคนเลยอยูบานเสียด้ือ ๆ อยางนั้นแหละ
เหลาน้ีคือความเปลี่ยนแปลง แลวเม่ือความเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีมันเหมือนสึนามิที่มาทีเดียวหลายลูกซัดเขามา
พรอม ๆ กัน ความจำเปนท่ีจะตองปรับเปลี่ยนวิธีทำงาน วิธีคิดก็เกิดข้ึน การท่ีจัดอบรมใหมีโครงการอบรมแก
เจาหนาท่ีวิเคราะหเรื่องเพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรีจึงเปนความเหมาะสมและนาสนับสนุนอยางย่ิง

กลไกของรฐั แบงเปน 3 ฝาย : ฝายนติบิญัญตั ิฝายบรหิาร และฝายตลุาการ

หวัขอของผมมวีา “หลกัการบรหิารราชการแผนดิน” ซึง่จรงิ ๆ  แลวก็คอื Job Description หรอืหนาท่ีของคน
ที่เราทำงานดวยอยางใกลชิดที่สุดนั่นเอง ถาจะปูพ้ืนใหแกทานท่ีอาจจะยังไมมีพ้ืนมากอน มีแตหลังคากับเสาเข็ม
ก็ตองบอกวากลไกของรัฐนั้น ในนานาอารยประเทศเขาแบงออกเปน 3 ฝาย คือ ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และ
ฝายตุลาการ ก็มีนะครับที่บางประเทศแบงออกเปนฝายท่ี 4 และฝายท่ี 5 ถาทานเคยเรียนกฎหมายรัฐธรรมนูญ
เปรยีบเทียบ ทานจะรวูาไตหวันน้ัน มฝีายนิตบิญัญัต ิฝายบรหิาร ฝายตุลากร ฝายควบคมุ และฝายสอบไล ฝายควบคมุ
ของไตหวันก็มาตรงกับสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ (ป.ป.ช.) ของเรา ซึง่เราไมนบั
วาเปนกลไกการเมือง ฝายสอบไลของไตหวันก็ตรงกับสำนักงาน ก.พ. ของเรา เพราะวาจีนมีธรรมเนียมคัดคนมาเปน
จอหงวนตัง้แตโบราณ เขาเลยแยกเปนอกีฝายหน่ึงในรฐัธรรมนูญไตหวัน แตเราไมจดัวาเปนอกีฝายหน่ึง โดยกลืนเขาไป
ในฝายบรหิาร เพราะฉะน้ัน เราก็เขากับสตูรนานาอารยประเทศท่ีม ี3 ฝาย คอื ฝายนิตบิญัญัต ิฝายบรหิาร ฝายตุลาการ
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 ฝายนิตบิญัญตัิ
คำวาฝายนิติบัญญัติก็คือ รัฐสภา มีภารกิจอยู 2 ขอคือ หน่ึง ออกกฎหมาย เขาถึงเรียกวานิติบัญญัติ

เทากับวาบัญญัตินิติ แตยังมีภารกิจขอที่สองอีกดวยคือ การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน แปลวาสภาเปนคน
ควบคุมการทำงาน คุมอะไร คุมการบริหารราชการแผนดิน คุมใคร ก็อยูที่ใครมีหนาท่ีบริหารราชการแผนดิน
คนนั้นจะถูกคุม คุมอยางไร รัฐธรรมนูญกำหนดไวแลววา ถาใชปพาทยไมนวมคุมโดยการตั้งกระทูถาม
ถาเลนปพาทยไมแข็งก็ตองใชวิธีการเปดอภิปรายไมไววางใจ นี่เปนภารกิจทางซีกนิติบัญญัติ ซีกคุณชัย ชิดชอบ
(ประธานสภาผแูทนราษฎร) และซกีคุณประสพสุข บญุเดช (ประธานวุฒสิภา) ไมใชซกีของคุณอภิสทิธ์ิ  เวชชาชีวะ

 ฝายตลุาการ
ฝายท่ี 2 คอืฝายตุลาการ ไดออกแบบมาใหทำหนาท่ีพิพากษาอรรถคดี อรรถคดีก็คอื คดีแพง คดีอาญา

ที่เปนความฟองรองกัน วันน้ีรวมไปถึงคดีปกครอง คดีการเมือง คดีรัฐธรรมนูญ เพราะวาฝายตุลาการวันน้ี
ไมไดมีแคศาลยุติธรรมเหมือนเมื่อ 50-60 ปกอน แตยังมีศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร ศาลรัฐธรรมนูญ
รวมเปน 4 ประเภทจัดอยใูนฝายตุลาการ

 ฝายบรหิาร
ภาษาอังกฤษเรียกฝายบริหารวา The Executive เราจะเรียกอีกอยางหน่ึงก็ไดวา “คณะรัฐมนตรี”

เพราะวาคณะรัฐมนตรีคือฝายบริหาร คำวาคณะรัฐมนตรีภาษาอังกฤษมีใชเรียกอยู 2 คำ โดยท่ัวไปเขาจะเรียกวา
The Council of Ministers ซึ่งเปนการเรียกเต็มยศและถูกท่ีสุด แตภาษาพูด ภาษาชาวบาน ภาษาหนังสือพิมพ
ไมเคยเรียกวา The Council of Ministers เลย เขาเรียกวา Cabinet เพราะฉะน้ัน เมือ่เขา Cabinet มา เราก็ Cabinet
ไปก็แลวกัน

ถาเปรียบกับภาษาไทย Council of Ministers คือคณะรัฐมนตรี สวน Cabinet คือ ครม.
คลาย ๆ จะอยางน้ัน เพราะคำวาคณะรัฐมนตรสีือ่มวลชนกไ็มคอยใช สวนใหญเรยีกวา ครม. มนัก็ไปกบัภาษาองักฤษ
ที่เรียกแบบลำลองวา Cabinet

ท่ีมาของการใชคำวา Cabinet เรยีกคณะรัฐมนตรี

ความจริง Cabinet หรือที่ภาษาฝรั่งเศสเรียกวา กาบิเนต
หมายถึงตูขนาดใหญที่มีลิ้นชัก มีชั้น มีฝาปด อยางเวลาเราเช็กอิน
เขาไปในโรงแรม เปดประตูหองเขาไปจะมีตูอยูทางซายหรือขวามือ
ที่ใหถอดสูท ถอดเส้ือแขวน ในน้ันมีตูเซฟอยูดวยแลวก็มีรองเทาแตะ
ตูอยางน้ันแหละท่ีเขาเรียกวา Cabinet เพราะมันขนาดใหญกวา
ตูธรรมดา มีหิ้ง มีชั้น มีอะไรหลาย ๆ อยาง เอาไวเก็บ เอาไวซอน
ในครัวมีหิ้งหรือชั้นท่ีติดฝาผนังวางเครื่องแกงตาง ๆ บางทีก็แขวน
หมอ ไห กระทะ มีฝาตูปดเรียบรอย เปดออกมาบางทีมีลิ้นชักให
หยิบโนนหยิบนี่ เอาไวทำครัว ตูอยางน้ันเขาก็เรียกวา Cabinet
แลวทำไมตู เ ส้ือผา  ตู เ ก็บผักชี  พริกไทย  เกลือ  ถึงกลายเปน
คณะรัฐมนตรี คำตอบมันก็เกิดมาจากพัฒนาการในอังกฤษท่ีแปลก
วาเม่ือประมาณ 200 ปเศษมานี้ เวลาท่ีกษัตริยอังกฤษประชุม
เสนาบดีหรือคณะรัฐมนตรี ความลับมักจะร่ัวไหลไปภายนอกเสมอวา
ประชมุอะไรกนั ใครพดูอะไรรหูมดกษตัรยิองักฤษจงึมาคดิวาทำอยางไรจงึจะเก็บความลบันีไ้วได ในท่ีสดุก็ไดความคิด
อันประเสริฐเพริศแพรววา หาท่ีที่มันลึกลับซับซอนหนอยสำหรับประชุมดีกวา เพราะวาเวลาน่ังประชุมในทองพระโรง
เสียงมันกอง บางทีคนเดินผานไปผานมาไดยิน แลวสถานท่ีไหนท่ีจะเก็บความลับไดมิดชิดเกินไปกวาตูเก็บเส้ือผา
พระราชาเห็นจะไมมี เพราะวาวิธีจะเขาตูตองผานหองนอนพระเจาแผนดินไปกอนแลวจะมีตู ตูสำหรับเก็บ
ฉลองพระองคคงแขวนได 500 ชุดจึงใหญ ถึงจะมีลิ้นชัก แตพอแหวกมันออกก็ตั้งโตะน่ังประชุมได เพราะฉะน้ัน
เวลาเชิญ ครม. เขาประชุม เขาจะแจกหนังสือเชิญวา วันนี้ขอเชิญเขา Cabinet ทุกคนก็รูวาเขาตู แลวก็ไดผล
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จริง ๆ คือประชุมอะไร ไมมีความลับรั่วไหลออกมา ไมมีใครแอบดักฟง ไมมีใครไดยินใคร และพอประชุมเสร็จ
โฆษกก็ออกมาแถลงวาการประชุมใน Cabinet วันน้ี มีมติวา หน่ึง สอง สาม สี่ ชาวบานฟงแลวก็นึกวา Cabinet
คือคณะรัฐมนตรี Cabinet กลายเปนที่ประชุม กลายเปนเวทีประชุม กลายเปนคนเขาประชุม กลายเปนการประชุม
เพราะฉะน้ันก็เรียก Cabinet ตลอดมา สมยัทานนายกรัฐมนตร ีพลเอก ชาติชาย ชณุหะวัณ ทานเคยปรารภใน ครม.
วาพูดอะไรกันใน ครม. รูไปขางนอกหมด แตทานไมเดือดรอน เพราะมันหลุดไปตั้งแตสมัยกษัตริยอังกฤษ 200
กวาปกอนแลว ทานเอยอยางน้ีแสดงวาทานรูเร่ือง Cabinet ผมเคยเรียนทานนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ทักษิณ
ชนิวัตร วาทานครับ ระวังนะ ทานประชมุ ครม. บนรถไฟบาง บนเรอืบนิบาง ในเรอืบางบอย ๆ เพราะสมยัน้ันประชมุ
ครม. สัญจรบนรถไฟไปบุรีรัมย นั่งประชุมตั้งแตออกจากหัวลำโพง พอถึงบุรีรัมยก็ประชุมเสร็จพอดี ไปประชุมบนเรือ
ตอนไปเกาะชางก็มี บนเรือบินก็เคย ตอนไปพนมเปญแลวบินจากพนมเปญกลับมาที่อุบลราชธานีก็นั่งประชุมกัน
ในเรือบิน ผมก็เลยเรียนทานวาระวังนะ ประชุมกันในรถไฟบาง บนเรือบินบาง ในเรือบางบอย ๆ ตอไปจะเอยคำวา
“รถไฟ” คนจะนึกวา ครม. เพราะเคยเอยวา “ตเูส้ือผา” จนคนนึกวาคือ ครม. ไปแลว

คณะรฐัมนตรีมีหนาทีบ่รหิารราชการแผนดนิ

บัดน้ีทานก็ทราบวา Cabinet ก็คือคณะรัฐมนตรี Cabinet ไมวาในสมัยไหนและในประเทศใด
จะมีหนาท่ีเหมือนกันอยูอยางหน่ึงคือ การบริหารราชการแผนดิน ถาแปลส้ัน ๆ ก็บอกวาคือการปกครองประเทศ
ถาพูดยาว ๆ เพราะ ๆ และผมอยากใหทานใชยาว ๆ เพราะ ๆ สมกับเปนศัพทราชการ ศัพทรัฐธรรมนูญ
กรุณาเรียกวามีหนาท่ีบริหารราชการแผนดิน เพราะคณะรัฐมนตรีมีหนาท่ีบริหารราชการแผนดิน เมื่อสภามาคุม
คณะรัฐมนตรี เขาจึงเรียกวาสภามีหนาท่ีควบคุมการบริหารราชการแผนดินมันก็เจือสมกันสองฝาย สังเกตเวลา
มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงต้ังนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีก็จะมี
ขอความวา ดวยประธานสภาผูแทนราษฎรนำความกราบบังคมทูลวา นับแตเมื่อตำแหนงนายกรัฐมนตรีวางลง บัดนี้
ไดเรียกประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและดำเนินการเลือกผูดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรีเรียบรอยแลว
จึงนำความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งให นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ
ดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตร ีมหีนาท่ีบรหิารราชการแผนดนิ ทัง้น้ี ตัง้แตบดันีเ้ปนตนไป ผรูบัสนองพระบรมราชโองการ
ชยั ชดิชอบ ประธานสภาผแูทนราษฎร

บรหิารราชการแผนดิน แปลวาอะไร ทำอะไร?

การบริหารราชการแผนดินจงึเปน Job Description หรอืเปนภาระของนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรแีตละคน
เมื่อนายกรัฐมนตรี 1 คนบวกกับรัฐมนตรีอื่นอีกไมเกิน 35 คน รวมกันเปนไมเกิน 36 คน เราเรียกวาคณะรัฐมนตรี
ทัง้คณะก็มหีนาท่ีบรหิารราชการแผนดนิตามไปดวย แตคำวาบรหิารราชการแผนดนิเปนคำประหลาด รฐัธรรมนญูไทย
มหีลายฉบับจนมาถึงฉบบันีเ้ปนฉบบัที ่18 พอเวลาพูดวารฐัสภามหีนาท่ีหรอืมอีำนาจในการออกกฎหมาย ออกอยางไร
เขาจะจาระไนไวอีก 7-8 มาตราชัดเจน พอบอกวารัฐสภามีอำนาจหนาท่ีควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
ควบคุมอยางไร เขาก็อธิบายอีก 2-3 มาตรา เชน หน่ึงโดยการต้ังกระทูถาม สองเปดอภิปรายเพ่ือลงมติไมไววางใจ
วิธีเปดอภิปรายทำอยางไร ๆ บอกหมด แมกระท่ังเวลาพูดถึงอำนาจหนาท่ีของศาล วามีอำนาจหนาท่ีพิจารณา
พิพากษาอรรถคดี การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหทำอยางไร รัฐธรรมนูญก็อธิบาย ขยายความหรือแปล
เอาไวเสร็จ แตพอถึงคำท่ีย่ิงใหญที่บอกวาคณะรัฐมนตรีมีอำนาจหนาท่ีบริหารราชการแผนดิน ดังท่ีบัญญัติไว
ในรฐัธรรมนญูมาตรา 171 กลบัไมเคยมรีฐัธรรมนญูไทยฉบบัใดจนถงึฉบบัปจจบุนัซึง่เปนฉบบัท่ี 18 เลย ทีจ่ะเขียนวา
คำวาบริหารราชการแผนดินแปลวาอะไร และทำอยางไร ถามวาเปนความพล้ังเผลอหรือ ตอบวาเปนความต้ังใจ
ตั้งใจวาอยาไปเขียน ปลอยใหมันกวาง ๆ ไว เพราะวาดูย่ิงใหญดี และก็สมประโยชนกับความต้ังใจที่จะใหดูย่ิงใหญ
เพราะถาถามวาระหวางรัฐสภา รัฐบาล กับศาลใครใหญวากัน พูดถึงในเวลาปกติ และไมมีการทำผิดเกิดขึ้นนะ
รฐับาลย่ิงใหญกวา เพราะการบริหารราชการแผนดินครอบคลุมไปหมดทุกเร่ือง สภาจะข้ึนเงินเดือนยังตองมาขอรฐับาล
แตถาถึงเวลาทำผิดรัฐบาลอาจจะไมใหญ เพราะตอนน้ันศาลจะใหญหนอย และก็ไมมีรัฐธรรมนูญประเทศใด
ในโลกดวย ที่อธิบายคำวาการบริหารราชการแผนดินแปลวาอะไร ปลอยใหคลุมเครือเอาไวอยางน้ีดีแลว ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงอำนาจอันกวางขวาง แตไมใชวาไรขอบเขต แตภายใตขอบเขตทำอะไรไดเยอะเลย
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ขอบเขตอำนาจฝายบรหิารกวางขวาง เปนสาเหตใุหเกดิปญหา

 กรณีองคการสรรพาหาร
เร่ืองขอบเขตอำนาจน้ีไมใชวาจะไมเปนปญหา เคยเปนปญหามาแลว เมื่อประมาณ 60 ปเศษมาแลว

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งยุติลงเมื่อป 2488 อเมริกาเอาระเบิดปรมาณูไปถลมเมืองฮิโรชิมาลูกหน่ึง
เมืองนางาซากิลูกหน่ึง ญ่ีปุนก็ประกาศยอมแพราบคาบ ไทยเราไปจับมือกับญ่ีปุนก็เลยพลอยประกาศสงบศึกไปดวย
เราไมไดประกาศยอมแพนะ เราเกงมากท่ีบอกวาประกาศยุติสถานะสงคราม มีคนมาถามวาแพหรือเปลา
เราก็บอกไมแพเพราะเราไมเคยประกาศสงคราม อาว! ก็ประกาศไปแลวเม่ือป 2484 เราบอกวาการประกาศเปนโมฆะ
ทำไมถงึโมฆะ (1) ผสูำเรจ็ราชการแทนพระองควันนัน้ม ี3 คน ลงนามไมครบ 3 คน (2) การประกาศสงครามในตอนนัน้
ไมตรงกับเจตนารมณและความตองการรักสันติของชาวไทย จึงเปนโมฆะ แลวทำไมตอนน้ันจึงไมพูด ที่ไมพูดเพราะ
มนัยังมสีงคราม แลวทำไมเพ่ิงพูดตอนนี ้อาว! เพราะระเบิดปรมาณมูนัลงแลวเราจงึยุตสิงคราม ตอมากเ็กิดเหตกุารณ
อันนาสลดคือเหตุการณสวรรคตรัชกาลท่ี 8 รัฐบาลลาออกไป รัฐบาลใหมเขามา และก็ตามดวยรัฐประหารป 2490
ยึดอำนาจจากรัฐบาลคุณหลวงธำรงนาวาสวัสด์ิ และต้ังนายควง  อภัยวงศ เปนนายกรัฐมนตรีขัดตาทัพ
อยูมาก็ไปบอกนายควงวาเรียบรอยแลว ทานไปไดแลวครับ นายควงก็ออก เหลาน้ีคือเหตุการณหลังสงครามโลก
ครัง้ท่ี 2 แตมนัเปนเหตุการณในทางการเมือง

เหตุการณที่สำคัญคือเหตุการณที่วา หลังสงครามโลกเกิดสถานะเศรษฐกิจตกต่ำท่ัวโลก โดยเฉพาะ
ประเทศไทย การลงทุนใหม ๆ ไมมีเขามา เงินเฟอ เลากันวาจะไปซื้ออะไรตองขนเงินกันไปเปนปบ ขาวของสินคา
ราคาแพง ไขเปด ไขไก เม่ือกอนซือ้กนัฟองละ 2 บาทหรอื 1 บาท มนัขึน้เปน 5 บาท สบกูอนหนึง่ตกประมาณ 20 บาท
ไกทั้งตัวก็ตก 100 บาท กวยเต๋ียวชามหนึ่ง 20 บาท เรียกวาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ คนวางงาน เงินเฟอ เปนภาวะ
ที่เกิดทั่วโลก แมแตประเทศที่ชนะสงคราม เชน สหรัฐอเมริกาก็เกิดปญหา ไมตองพูดเรื่องเขา เอาเร่ืองเรา รัฐบาล
ในเวลาน้ันก็เกิดสติปญญาอันเฉียบแหลมข้ึนมาวา เพ่ือใหชาวบานรานชองท้ังหลายอยูได ก็ตั้งหนวยงานหน่ึงข้ึนมา
ชื่อวา “องคการสรรพาหาร” มาจากคำวา “สรรพ” ซึ่งแปลวาท้ังปวงบวกกับอาหาร แปลวาอาหารท้ังปวง แปลวา
องคการน้ีจะทำการคาคลาย ๆ องคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) องคการคลังสินคา (อคส.) องคการน้ีทำอะไร
เขาคิดวาแทนท่ีจะเอางบหลวงหรือเอาเงินแผนดินไปไลแจกประชาชนเพราะคนยากจน สูเอาเงินหลวงไปซ้ือของ
ตามราคาตลาดจริง ๆ แลวมาขายในราคาถูกไมได เพราะฉะน้ัน ถาไกขายกันตัวละ 100 บาท สรรพาหาร
ก็เอางบแผนดินไปซื้อมา 100 บาท แตเอามาขายตัวละ 70 บาท ถาสบูขายกอนละ 20 บาท สรรพาหารก็ซื้อมา
20 บาท แลวเอามาขายกอนละ 16-17 บาท ถาไขไกฟองละ 5 บาท สรรพาหารก็ซื้อ 5 บาท ก็เอามาขายฟองละ
3 บาท ขาดทุนอยางไรรัฐบาลยอมรับภาระไว สรรพาหารน้ีมีสาขาท่ัวประเทศ ตั้งอยูใตถุนศาลากลางจังหวัดทุกแหง
คนไปเขาแถวซ้ือกันแนนขนัดคลาย ๆ กับสนิไทย ธงฟา พอคาท่ีขายของก็อยไูด เพราะขายในราคาทุน เกษตรกรก็อยไูด
ตนทุนเทาไหรก็มาขายเทาน้ัน ผูบริโภคก็อยูไดเพราะเอาเขาจริงก็ไมไดซื้อตามราคาที่เขาขายในทองตลาด ถาคุณ
ไปซือ้ทีส่รรพาหาร คณุก็ซือ้ในราคาถกู รฐับาลกอ็ยไูด คอืไดประชานิยม

ทุกคนไดประโยชน แลวใครเสียจากการน้ี มันก็มีคนเสียเพราะเกิดเรื่องฟองกันทีหลัง คำตอบก็คือ
รานโชหวย เรียกวาพวกท่ีตองไปซื้อจากตลาดแลวเอามาขายตอ ถาไกตลาดตัวหน่ึง 100 บาท คุณไปซื้อ 100 บาท
คุณตองมาขาย 120 บาท แลวชาวบานท่ีไหนจะไปซื้อคุณ ก็ไปซื้อกับองคการสรรพาหารตัวหน่ึง 70 บาท
ถาสบูขายกอนละ 20 บาท คุณก็ตองซื้อ 20 บาท แลวมาขายกอนละ 22 บาท ชาวบานก็ไมซื้อคุณ ชาวบาน
ไปซื้อจากองคการสรรพาหารกอนละ 16 บาท เพราะฉะน้ัน พวกโชหวย พวกพอคาปลีก พอคายอยน่ีแหละ
ที่จะขายไมได พวกน้ีเดือดรอนและก็เสียงดัง ฉะน้ันเม่ือเกิดการรัฐประหารข้ึนในป 2490 ยึดอำนาจจาก
หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ ตั้งรัฐบาลใหม ก็มีการรองเรียนวารัฐบาลท่ีเพ่ิงผานมาใชนโยบายประชานิยมกระทำการ
อันมิชอบ ใหตั้งกรรมการสอบและดำเนินคดีฟองรองตอรัฐบาล ฐานเอาเงินงบประมาณแผนดินมาใชในสิ่งซึ่ง
ไมใชอำนาจหนาท่ีของรัฐบาล การซ้ือไขเปดมาขาย ซื้อไขไกมาขาย ซื้อสบู ซื้อไก ซื้อปลา ซื้อเน้ือ ซื้อสมุด ซื้อดินสอ
ซื้อปากกามาขาย เปนเร่ืองของชาวบาน ไมใชเร่ืองที่รัฐบาลจะทำ มันกงการอะไรของรัฐบาล แถมเอาเงินหลวงมาใช
ถือวาทำผิดหนาท่ี รัฐบาลมีไวบริหารราชการแผนดิน เขาไมไดมีเอาไวเซ็งลี้ ตอนนั้นก็เลยต้ังกรรมการสอบคลาย ๆ
คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกรฐั (คตส.) แตสมยัน้ันยังไมรจูกั คตส. จงึเรียกอยางอ่ืน
สงเร่ืองใหอัยการฟอง ฟองคณะรัฐมนตรีเปนจำเลยทุกคน คดีขึ้นไปจนถึงศาลฎีกา
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ศาลฎีกาพิพากษาวา ถาคณะรัฐมนตรีทำไปโดยปราศจากอำนาจ คณะรัฐมนตรียอมมีความผิด
และตองรับผิดชอบท้ังคดีแพงและอาญา แตถาคณะรัฐมนตรีไดทำไปโดยมีอำนาจ การกระทำน้ีก็ถูกตองและ
ชอบดวยกฎหมายจึงไมตองรับผิด คุณคิดสิวาคณะรัฐมนตรีทำไปโดยมีอำนาจหรือไม ตรงน้ีก็เลยเปนประเด็น
ที่ตองตีความคำวาการบริหารราชการแผนดิน และโปรดสังเกต logic หรือตรรกะของศาลฎีกาในการใหเหตุผล
วันน้ันมันก็พอไปได ถาไปไมได ติดคุกหมดทั้งรัฐบาลแลว ศาลฎีกาพิพากษาวา อันวาองคกรผูใชอำนาจอธิปไตย
ในประเทศน้ัน แบงออกเปน 3 องคกร คอืรฐัสภา คณะรัฐมนตร ีและศาล รฐัสภามีอำนาจหนาท่ีระบุชดัวา ออกกฎหมาย
และควบคุมรัฐบาล ศาลมีอำนาจหนาท่ีระบุชัดวา พิจารณาพิพากษาคดี สวนคณะรัฐมนตรีเขาระบุเอาไวคลุม ๆ
วาบริหารราชการแผนดิน ถาเม่ือใดคณะรัฐมนตรีไปออกกฎหมายหรือไปควบคุมรัฐบาลเทากับไปกาวกาย
ฝายนิติบัญญัติ เกินอำนาจหนาท่ีแน หรือเม่ือใดท่ีคณะรัฐมนตรีตั้งตนเปนศาลตัดสินคดีเทากับวาคุณกาวกายศาล
เกินอำนาจแน แตเมื่อคุณไมไดไปทำสิ่งเหลาน้ัน คุณทำส่ิงท่ีเรียกวาบริหารราชการแผนดิน ฉะน้ันจึงขอวินิจฉัยวา
การบริหารราชการแผนดินคือการกระทำใดก็ตามท่ีเมื่อไมใช เปนการออกกฎหมายของฝายนิติบัญญัติ
และไมใชเปนการตัดสินคดีของฝายตุลาการ เหลือเทาใดก็เปนอำนาจของคณะรัฐมนตรีทั้งสิ้น ตรรกะคือวา
เมือ่มนัแบงเปน 1, 2, 3 อะไรทีไ่มใช 1 อะไรทีไ่มใช 3 เหลอืเทาไหรเปน 2 เห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็แลวแต แตศาล
ตัดสินอยางน้ีจึงยกฟอง มีคนเขียนบทความโจมตีเหมือนกันวาการหมั้น การแตงงาน การจดทะเบียนรับเด็กเปน
บุตรบุญธรรม ก็ไมใชการออกกฎหมาย ไมใชการตัดสินคดี อยางน้ีรัฐบาลก็ทำไดสิ ใครเลาบอกวาในโลกน้ีหรือ
ในประเทศน้ีม ี1, 2, 3 มนัอาจจะมี 4, 5, 6, 7, 8 สิง่ท่ีไมใช 1 ไมใช 3 มนัอาจเปน 4 เปน 5 ก็ได ไมจำเปนตองวกกลับมา
เปน 2 เสมอไป แตก็เปนการคัดคานในเชงิวชิาการ

การบรหิารราชการแผนดินคือการกระทำในทางการเมอืง

ทานอาจจะรูสึกยังงง ๆ อยูวา การบริหารราชการแผนดินคืออะไร ความจริงในทางตำราเขามีคำอธิบาย
และพอจะใชได ย่ิงใชกับบริบทของเมืองไทยใชไดดีเลย นั่นก็คือวา การบริหารราชการแผนดิน คือการกระทำในทาง
การเมือง เพราะมีการกระทำอีกอยางหน่ึงท่ีเรียกวาการกระทำในทางปกครอง การกระทำในทางการเมืองคือ
การกระทำในเชิงนโยบาย การกระทำในทางปกครองคือการกระทำในเชิงต่ำกวานโยบาย เชน การปฏิบัติการ
ขาราชการอยางทานไมสามารถกระทำในทางการเมืองได ทำไดเพียงการกระทำในทางปกครอง แตคณะรัฐมนตรี
เปนคนกำหนดนโยบาย จึงเปนผูกระทำในทางการเมือง ซึ่งปกติแลวการกระทำในทางการเมือง ศาลปกครอง
จะไมเขาไปกาวลวงหรือวินิจฉัยวาถูกหรือผิด แตก็มีคำวินิจฉัยศาลบางเร่ืองหลุดออกมาเหมือนกันจนมีเสียง
วิพากษวิจารณวา  อยางน้ีกาวเขาไปดุลยพินิจฝายบริหารหรือรัฐบาลหรือไม  อันน้ีเปนเ ร่ืองทางวิชาการ
ใหเขาเถียงกันตอไป ถาเปนในสหรัฐอเมริกาแลวถือหลักเลยวา อะไรที่เปน political action ศาลไมแตะ ถาเปน
administration ศาลจึงจะเขาไปแตะ เวนแต political action นั้นผิดกฎหมายผิดกระบวนการ ถาไมผิดกฎหมาย
เปนเพียงควรทำไมควรทำ หรือทำเมื่อใดถึงจะดี เปนเรื่องของคนที่มีอำนาจ ศาลจะไมแตะเด็ดขาด อยางไรก็ตาม
ในปจจุบันอาจมีบางเร่ืองท่ีเปนการกระทำทางปกครองข้ึนไปสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีของไทยดวยก็ได
เพราะกฎหมายกำหนดเร่ืองที่ตองเขาคณะรัฐมนตรีเอาไวมากกวาในอดีตมากมายนัก

การกระทำในทางการเมือง 4 ประการ

ในประเทศไทย คำวา บริหารราชการแผนดิน มีความหมายวา การกระทำในทางการเมืองซึ่งแสดงออก
ได 4 ประการ ดงันี้

1. การกำหนดนโยบาย
การกำหนดนโยบายท่ีภาษาอังกฤษเรียกวา policy making คำวานโยบายน้ันหมายความถึง

สิ่งท่ีอยากทำ ซึ่งตางจากคำวา วิสัยทัศน เพราะวิสัยทัศนคือสิ่งท่ีอยากเห็น วันน้ีทานไปดูสถานท่ีราชการท้ังหลาย
ทานจะเห็นแผนปายวิสัยทัศนของหนวยงาน วิสัยทัศนคือสิ่งท่ีอยากเห็น ทัศนะแปลวา ดู หรือมอง หรือเห็น vision
หรือวิสัยทัศน คือสิ่งท่ีอยากเห็น อยากเห็น สลค. เปนอยางน้ี เปนเลิศอยางน้ี มีประสิทธิภาพอยางน้ี อยากเห็น
เราเปนหนวยงานหลัก อยากเห็นเรามีมาตรฐาน หรืออยากเห็นเรามีประสิทธิภาพในเร่ืองน้ัน ๆ แคอยากเห็น
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แตไมมีใครอยากทำก็ปลอยใหเปนวิสัยทัศนไปอยางน้ัน และวิสัยทัศนก็ไมไดบอกวาเม่ือไหรถึงจะไดเห็น เพราะฉะน้ัน
อาจจะอีก 2 ป 5 ป 10 ป ก็ไมเปนไร โดยมากเพ่ือใหมีกรอบในการทำงาน วิสัยทัศนมักจะกำหนด 5 ป เพ่ือจะได
ปรับกันอีกครั้ง วิสัยทัศนที่ดีตองไมใชมาจากผูบังคับบัญชา ตองระดมความคิด เพราะเวลาจะทำตองทำดวยกัน
ทัง้หมด แตนโยบายไมใชวิสยัทัศน นโยบายมาจากคำวา นย บวกกับ อบุาย แปลวา วิธีในการทำงาน เปนวิธีในการ
ทีจ่ะทำงาน คอื อยากทำอะไร เพราะฉะน้ันวิสยัทัศนมมีากอนเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีอำพน  กิตตอิำพน เขามาแลว
แตเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีอำพนฯ มสีทิธ์ิทีจ่ะมากำหนดนโยบายของทานใหมวา ทานมนีโยบายวาในชวงสมยัท่ีทาน
เปนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะตองทำอยางน้ัน ๆ ซึ่งโดยหลักแลวควรจะสอดคลองไปดวยกันกับวิสัยทัศน นโยบาย
จงึมาหลังวิสยัทัศนเสมอ คนเปล่ียน นโยบายเปล่ียน แตคนเปล่ียน วิสยัทัศนไมเปลีย่น เวนแตถึงเวลาท่ีมนัตองเปลีย่น
ของมนัเอง เชน ครบรอบ 5 ป 10 ป คอยวากันใหม

นโยบาย 5 ระดบั
o แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ

การกำหนดนโยบายแปลวาการกำหนดวิธีทำงาน จะทำเร่ืองอะไร อะไรกอน อะไรหลัง ทำเมือ่ไหร
ทำอยางไร ทำท่ีไหน ใครเปนคนทำ ทัง้หมดนีอ้ยใูนคำวานโยบายท้ังส้ิน นโยบายน้ัน มหีลายระดับ บางระดับไมเก่ียวกับ
การบริหารราชการแผนดิน เพราะวาคณะรัฐมนตรีไมมีอำนาจไปกำหนด นโยบายระดับสูงสุดคือสิ่งที่เราเรียกวา
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ ซึ่งบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหมวด 5 ใคร พรรคไหน หนาไหนมาเปนรัฐบาล ก็ตอง
ทำตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ อะไรท่ีแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐไมไดบอก คุณมีอิสระจะไปกำหนดเองเพ่ิม
แตคุณจะกำหนดใหขัดกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐไมได (1) กำหนดใหขัดก็ไมได (2) ที่เขากำหนดแลว
คุณจะไมทำก็ไมไดดวย เพราะฉะน้ัน ตองถือเอาแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐเปนใหญสุด วางไวบนหิ้งชั้นท่ี 5
แลวอยางอืน่ตองสอดคลองกับมนั สิน้ปรฐับาลจะตองแถลงหรอืพมิพเอกสารหนา 300 หนา แจกทกุกระทรวง ทบวง
กรม แจกสภาวารัฐบาลไดทำอะไร หรือไมสามารถทำอะไรในเร่ืองเก่ียวกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐบาง

ท่ีมาของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐนั้น เม่ือกอนก็ไมมี
เพ่ิงจะมีเขียนคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญเยอรมันฉบับหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ดวยความคิดที่วา รัฐบาลไป ๆ มา ๆ
รัฐบาลใหมมาก็มีนโยบายใหมมาทุกที ขาราชการปรับตัวไมทัน เพราะบางทีรัฐบาลไปเปนฝายคาน
ฝายคานไปเปนรัฐบาล ฝายคานคิดทุกอยางตรงกันขามกับรัฐบาลชุดกอน มันควรจะมีความตอเนื่องอยูบาง
รัฐธรรมนูญเยอรมันจึงกำหนดใหมีเรื่องแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐขึ้นกวาง ๆ ไมไดเขียนอะไรมาก เขียนเพียง
เพ่ือใหรัฐบาลมีอิสระที่จะไปกำหนดเอาเอง หลังจากนั้นไมก่ีปไทยก็ถึงเวลารางรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2492
ดร.หยุด แสงอุทัย จบจากเยอรมันทานก็เอาความคิดจากเยอรมันมาใสลงในรัฐธรรมนูญไทยใน พ.ศ. 2492
เปนครั้งแรก เราก็เลยมีแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐเรื่อยมาจนทุกวันน้ี ซึ่งในชวงแรก ๆ ก็สั้น ๆ ไมก่ีมาตรา
สวนใหญจะใชถอยคำ “รัฐพึง” “รัฐจง” “รัฐตอง” มาพิสดารในฉบับปจจุบัน ไมรูวาเพราะหลายสำนัก หรือเพราะ
ถกเถียงกัน หรือเพราะอะไร กลายเปนวาหมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ ในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันน้ี
(รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550) ยาวท่ีสุดในบรรดารัฐธรรมนูญท่ีไทยเคยมี ยาวและมากจนกระท่ังเกือบไมเหลืออะไร
ใหใครมาเปนรัฐบาลคิดอะไรใหม บางทีก็เขียนกลับมากลับไป บางทีก็ซ้ำกัน บางทีผิดอีก อยางในแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแหงรัฐ หมวดนโยบายเศรษฐกิจ รัฐมีนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงสอน
มาตลอดวาเศรษฐกิจพอเพียงไมใชเร่ืองเศรษฐกิจ เปนเร่ืองวิถีชีวิต หมายถึงความประหยัด ความสันโดษ
มชัฌมิาปฏิปทา ความพอเพียง แมกระท่ังในชวิีตค ูในการทำงาน ในการเปนศาล ในการเปนตำรวจ ในการอะไรก็ตาม
ถาพอเพียงบานเมืองสงบสุข พอเอามาใสในหมวดนโยบายเศรษฐกิจ แลวข้ึนตนวามีนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
มันเลยยอนกลับไปสอวาเศรษฐกิจพอเพียงเปนนโยบายเศรษฐกิจ ฝรั่งอานแลวก็นึกวาตอไปนี้สินคานำเขา
ก็จะไมมี สงออกก็จะไมมี เมกะโปรเจ็คก็จะไมเกิด ถนนส่ีเลนก็อาจจะไมทำ คนตอไปน้ีอาจตองทอผาเอง เก่ียวขาว
กันเอง ซึง่ความจรงิมนัไมใช ตรงนีเ้ราเรียกวา misplace คอืผดิที ่และ misleading คอืชกันำใหเขาใจไปในทางทีผ่ดิ
หรือแมแตถอยคำภาษาท่ีใชในหมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ บางทีก็แปลก ๆ ในมาตรา 78 (4) บัญญัติวา
เจาหนาท่ีของรัฐ ขาราชการทั้งหลายตองปฏิบัติราชการโดยเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพราะวา
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีคือ good governance

Good governance คอื (1) ถูกกฎหมาย (2) โปรงใส (3) รบัผดิรบัชอบ (4) มสีวนรวม (5) คมุคา
(6) หวังประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มกีารประเมิน
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พอเปดไปถึงมาตรา 84 (2) รัฐตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล หลักการ
เขียนกฎหมายคือเรื่องเดียวกันควรใชคำเดียวกัน ถาคุณใชคำตาง แสดงวาแปลไมเหมือนกัน ทรัพยกับทรัพยสิน
มันถึงแปลคนละอยาง นิติกรรมกับสัญญาก็ตางกัน กูกับยืมยังไมเหมือนกันเลย เพราะกูก็คือการยืมที่เสียดอกเบ้ีย
ยืมก็คือการกูที่อาจไมตองเสียดอกเบ้ีย คุณมาเขียนสลับซับซอนปนเปกันมันก็เลยยาว แลวก็ครอบคลุมอะไรมาก
มากจนกระท่ังมีการไปประชดวาละเอียดแมกระท่ังรัฐมีนโยบายตองสงเสริมการทำสับปะรดกระปองก็มี ความจริง
ในแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัเขยีนวารัฐจะตองสงเสรมิอตุสาหกรรมแปรรปูผลติผลการเกษตร แปลวาใครเปนรฐับาล
ตองทำนะ นีเ่ปน super policy

o นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา
หิ้งชั้นท่ี 4 ต่ำลงมาคือนโยบายท่ีรัฐบาลแถลงตอรัฐสภา รัฐบาลเปนคนกำหนดและรับผิดชอบเอง

เราเรียกวา นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา ใครก็ตามที่เปนรัฐบาล พอตั้ง ครม. ครบคณะ หากไมใช
เปนการปรับ ครม. นายกรัฐมนตรีจะตองไปแถลงนโยบายตอที่ประชุมรวมกันของสองสภา ซึ่งธรรมเนียมเหลาน้ี
มอียใูนบางประเทศ ในอเมรกิาไมมกีารแถลง เหตุผลกค็อืสภาไมไดเลอืกประธานาธิบดโีอบามาขึน้มา ประชาชนเลอืก
โอบามาจงึตองไปแถลงกบัประชาชน ซึง่เขาแถลงแลว ตอนเขาหาเสียงเลือกตัง้เพราะเขาแถลงอยางน้ี เขาถึงไดรบัเลอืก
แตของไทยนายกรัฐมนตรีอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ ไมเคยแถลงกับประชาชน ถึงจะเคยแถลง ก็แถลงตอนหาเสียง
เลือกต้ังเปนสมาชกิสภาผแูทนราษฎร (ส.ส.) เมือ่คณุชนะเลือกต้ังคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ก็ประกาศผลวา
คณุเปน ส.ส. ไมไดประกาศวาคุณเปนนายกรัฐมนตร ีแลวคุณก็นัง่เปนฝายคานอยตูัง้นาน วันหน่ึงเม่ือนายกรัฐมนตรี
สมคัร สุนทรเวช ออกไป เม่ือนายกรัฐมนตรีสมชาย วงศสวัสดิ ์ออกไป สภาเขาก็โหวตเอาคุณข้ึนมาเปนนายกรัฐมนตรี
แลววันน้ีคุณต้ังรัฐบาลผสมหลายพรรค บางอยางท่ีคุณแถลงไวคุณก็ไมมีความสามารถจะทำในวันน้ี บางอยาง
ที่คุณไมเคยแถลงคุณอาจจะตองทำเพราะมันเปนนโยบายของพรรครวมรัฐบาล ถาคุณไมทำ เขาก็ไมรวม ก็ตอง
กำหนดใหม เม่ือกำหนดใหมก็ตองมาแถลงตอสภาเพราะสภาเขาเลือกคุณข้ึนมา logic มันมีแคนี้แหละ รัฐบาล
จงึตองไปยนือาน 40 หนากระดาษกลางสภา

สมยักอน การแถลงนโยบายพอแถลงเสรจ็
เขาใหโหวตเลยวา ไววางใจนโยบายหรือเปลา ถาไมไววางใจ
คว่ำเลย คือสมัย พ.ศ. 2518 รัฐบาลของหมอมราชวงศเสนีย
ปราโมช  ชนะเลือกต้ัง ตัง้รฐับาล พอถึงเวลาก็ไปแถลงนโยบาย
พอแถลงเสร็จ ถึงเวลาลงมติ ลงคะแนนลับ เสียงออกมาวา
ไมไววางใจนโยบาย รัฐบาลพนทันที แลวคิดกันวาวันไหน
ร างรัฐธรรมนูญใหมจะตัดขอความวาให โหวตในวัน
แถลงออกไป เพราะวาไมยุติธรรมตอรัฐบาลที่ ยังไมได
ทำอะไรเลย ฟงแตโวหาร เพราะบางไมเพราะบางแลวมา
ตัดสิน มันไมยุติธรรม ตั้งแตนั้นมาก็ตัดออก วันน้ีขอความใน
รัฐธรรมนูญจึงมีวา รัฐบาลตองแถลงนโยบายภายใน 15 วัน
นับแตวันท่ีเขารับหนาท่ี โดยไมมีการลงมติ

- ขั้นตอนการตั้งรัฐบาล
กอนการแถลง รัฐบาลไมสามารถจะเขาบริหารราชการแผนดินได ตรงน้ีสำคัญเก่ียวกับ สลค.

ขัน้ตอนสำคญัของการต้ังรฐับาลนัน้ก็คอืพอเลือกนายกรัฐมนตรไีด นายกรัฐมนตรก็ีตัง้รฐัมนตร ีการนำรายช่ือสงเขาไป
ถวายเปนหนาท่ีของ สลค. ตอนต้ังนายกรัฐมนตรีเปนหนาท่ีสภา เพราะตอนเสนอช่ือนายกรัฐมนตรี สภาเขาโหวต
ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนคนนำช่ือนายกรัฐมนตรีใสพานไปทูลเกลาฯ ถวาย ลงพระปรมาภิไธยแลว
ประธานสภาผูแทนราษฎรลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เราก็เร่ิมเขาไปเก่ียวตอนน้ีดวยการเชิญตราไปประทับ
พระราชลญัจกร เสร็จกเ็อามาพิมพลงราชกจิจานเุบกษา ตอจากน้ันเปนหนาท่ีเรา สภาไมเก่ียวแลว สภาจะเก่ียวอีกครัง้
ตอนเอานายกรัฐมนตรีออก เราจะเก่ียววาพอเกิดนายกรัฐมนตรี ตอจากน้ันก็ตองมีรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีก็ตอง
เปนคนหารัฐมนตรี เมื่อนายกรัฐมนตรีหารัฐมนตรีของทานได สงชื่อมาที่เรา สลค. จะตรวจสอบคุณสมบัติและ
ดูวามีลักษณะตองหามหรือไม สมัยกอนไมเครงครัดแตตอนหลังตองเครงครัด เพราะวาสังคมจับตามอง
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- คุณสมบัติรัฐมนตรีตองตรวจสอบอยางรอบคอบระมัดระวัง
แรก ๆ ผมก็ไมรูเหมือนกันวาจะตรวจคุณสมบัติอยางไร วิธีตรวจที่ดีที่สุดคือไปถามเจาตัว

แตก็ถามไมได เพราะเปนความลับ จึงใชวิธีทำแบบสอบถามสงไปถึงใหทานกามาวาใชหรือไมใช ทำไป 30-40 ขอ
พอไดความเสร็จ เราก็ไปเช็กอีกคร้ังหน่ึง เชน เร่ืองหุนก็อาจจะไปถาม กลต. ตลาดหลักทรัพย กระทรวงพาณิชย
บางเร่ืองดูแลวไมควรจะมีปญหาก็เลยมองขาม ๆ ไป แตกลับเกิดเปนปญหา ใครจะไปนึก ตัวอยางเชน รัฐมนตรี
ตองมีสัญชาติไทย รัฐมนตรีทานหน่ึง ตรวจหมดทุกเร่ือง เร่ืองสัญชาติไทยอยาไปตรวจเลย ปรากฏวาพอต้ังเปน
รัฐมนตรีเสร็จเรียบรอยก็มีใบปลิวมา วาเปนคนสัญชาติไทยแตแปลงสัญชาติเปนอเมริกันแลวตามหลักการแปลง
สัญชาติ กฎหมายอเมริกาเขาใหสละสัญชาติเดิม ผมรีบเรียกทางสำนักอาลักษณและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ (สอค.)
มาเช็กตอนนั้น ตองมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพนจากสัญชาติไทย ผมก็ถาม สอค. วา
คณุทำหนังสอืข้ึนไปหรือยังวาขอใหพน ทำไปแลว โปรดเกลาฯ หรือยัง โปรดเกลาฯ แลว แลวใบนั้นอยูไหนผมเก็บใส
ลิน้ชกัไวกอน เพราะจะมีผลเมือ่ลงราชกจิจานเุบกษา เราก็อยาเพ่ิงลงราชกจิจานเุบกษา ผมจะไปขอใหรฐัมนตรทีานน้ัน
ลาออก เพราะถาปลอยใหลงราชกจิจานเุบกษา แปลวาขาดสัญชาติไทย แปลวาตองละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบ
และยังขออืน่อีก การศึกษาตองจบปรญิญาตรี สมยันายกรัฐมนตร ีพันตำรวจโท ทกัษณิ  ชนิวัตร ก็มปีญหา มรีฐัมนตรี
จบจากมหาวิทยาลัยท่ีสำนักงาน ก.พ. ไมรับรอง มหาวิทยาลัยยกเลิกไปแลวบาง ประกาศนียบัตรนี้เหมือนจะเปน
ปริญญาตรีแตไมใชปริญญาตรี ตองลงเรียนอีก 6 หนวยกิตจึงไดปริญญาตรี ใครมีหนาท่ีตรวจสอบเรื่องนี้
ทานตองละเอียดรอบคอบกแ็ลวกัน ถาผดิพลาดข้ึนมามนัจะเคราะหรายท่ีคนสองคน คอืนายกรัฐมนตรทีีใ่หชือ่คนนีม้า
กับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ เปนคนตรวจสอบ พอตั้งรัฐมนตรีเสร็จโปรดเกลาฯ เรียบรอยพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทานทรงละเอียดรอบคอบ สมัยกอนเราสงแตชื่อรัฐมนตรีไป หลัง ๆ สำนักราชเลขาธิการใหสง
ประวัติไปดวย และทานทรงละเอียดมาก ทานอานประวัติ มีอยูคราวหน่ึงพอเขาเฝาฯ ทานรับสั่งวามหาวิทยาลัยน้ี
ตั้งอยูที่ไหน ผมก็ไปถาม รัฐมนตรีก็บอกอยูที่โนน ๆ ก็เอาขอความนี้นำเรียนสำนักราชเลขาธิการข้ึนกราบบังคมทูล
รับสั่งวา ไมมีมหาวิทยาลัยน้ี ตรวจสอบไปตรวจสอบมาปรากฏวากรอกผิด เจาตัวกรอกช่ือมหาวิทยาลัยตัวเองผิด
อยางน้ีก็ตองระมัดระวัง

- คณะรฐัมนตรีถวายสตัยปฏญิาณ คือ เขารบัหนาที ่: แถลงนโยบายแลวจงึบรหิารราชการ
แผนดิน

เมื่อตั้งรัฐมนตรีเสร็จเรียบรอย ตอจากน้ันตองไปถวายสัตยปฏญิาณ ถาไมถวายสัตยปฏญิาณ
รัฐธรรมนูญหามไมใหทำหนาท่ี เมื่อถวายสัตยปฏิญาณเสร็จจึงทำหนาท่ีไดและนับจากวันถวายสัตยปฏิญาณ
ตองแถลงนโยบายภายใน 15 วัน ขอนี้รวมถึงการจัดทำราง การพิมพ การไปยืนอานในสภา เพราะฉะน้ัน 15 วัน
ทรหดมาก ถาไมเตรยีมตัวไวกอน ไมมวัีนแถลงไดทนั แครางก็หมดไป 10 วันแลว พิมพอกีกวาจะแจกจาย กวาจะถึง
วันท่ีแถลงในสภา ถาบอกวามีเหตุฉุกเฉินจำเปนอยางย่ิงขอเลื่อนไป 3 วัน 4 วัน ก็จะเปนขอกฎหมายใหม
เถียงกันถึงศาลรัฐธรรมนูญวาเกินเวลา ถูกหรือผิด ฉะน้ัน ควรทำใหถูก ยังไงก็ทำใหไดภายใน 15 วัน ตรงน้ีก็เปน
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หนาท่ีเรา ตองคอยสะกดิคนทีจ่ะมาเปนรฐับาลวา เขาใหเวลาทาน 15 วัน ทัง้จดัทำราง ทัง้พิมพ ทัง้แจก ทัง้อาน ทานตอง
รีบทำ ทางท่ีดีพอต้ังนายกรัฐมนตรี ก็ควรบอกนายกรัฐมนตรีวาต้ังทีมไปรางนโยบาย เพราะถารอใหมีรัฐมนตรี
รอใหมีการถวายสัตยปฏิญาณแลวจึงคอยมาประชุมกันรางนโยบายไมมีทางทันเลย พอแถลงเสร็จก็บริหาร
ราชการแผนดินได

- ถวายสตัยปฏญิาณแลว แตยังไมไดแถลงนโยบาย ยังบรหิารราชการแผนดินไมได
ปญหาอยูตรงระหวางการถวายสัตยปฏิญาณกับการแถลงนโยบายซึ่งไมเกิน 15 วัน มีปญหา

วาเมื่อถวายสัตยปฏิญาณแลว ก็แปลวารับหนาท่ีแลว ที่แนคือทำหนาท่ีได แตยังบริหารราชการแผนดินไมได การ
ทำหนาท่ีไดคอืสามารถทำอะไรกไ็ดทีเ่ปนการสมาคมปกติ แตไมใชเปนเร่ืองของการใชอำนาจตามกฎหมาย อะไรท่ีเปน
เร่ืองการใชอำนาจตามกฎหมาย เชน แตงตัง้โยกยายหรือแมแตประชมุคณะรัฐมนตร ีหรอือนมุตังิบประมาณ พวกเหลา
นีท้ำไมไดจนกวาจะแถลงนโยบายเสร็จ เพราะมันคอืการบรหิารราชการแผนดนิ สมยันายกรัฐมนตรทีานหน่ึง ตอนบาย
วันจันทรจะแถลงนโยบาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศตองไปประชุมระหวางประเทศ
ที่จากาตาร สุดทายทานก็บินไปเชาวันจันทร พอถึงเวลานายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายเสร็จ ทั้งสภาพูดวานโยบาย
ยังไมเสร็จ  แถลงยังไมจบ รฐัมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศไปประชุมซึง่เทากับเปนการบริหารราชการแผนดิน
ไดอยางไร ทานนายกรัฐมนตรีตอบวาใหไปสังเกตการณ สุดทายตองเรียกรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
กลับ บัดนี้ขอยกเวนมีแลว เปนวรรคสองของมาตรา 176 วา ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินจำเปนเรงดวนไมอาจจะสามารถ
ละท้ิงละเลยได ก็ใหปฏิบัติราชการไปกอนเทาท่ีจำเปนได แมจะยังไมไดแถลงนโยบาย แตขอยกเวนตองตีความโดย
เครงครดั ไมใชเอาไปใชกับทกุเร่ือง เพราะหัวใจอยทูีต่องการใหไปแถลงนโยบายกอน นีเ่ปนนโยบายท่ีอยใูนห้ิงชัน้ท่ี 4

o มติคณะรัฐมนตรี
หิง้ชัน้ท่ี 3 ก็คอืนโยบายของคณะรัฐมนตรทีีม่ทีกุวันองัคาร ครม. ประชมุทหีน่ึงก็มนีโยบายออกมา

หลายเร่ือง นโยบายเหลาน้ันรัฐบาลสามารถกำหนด แตคนละระดับกับนโยบายท่ีแถลงตอสภา เชน นโยบาย ครม.
บอกวา หามขาราชการเดินทางไปดูงาน สัมมนาตางประเทศ นโยบายหกมาตรการหกเดือนชวยเหลือคนจน
หรือนโยบายเก่ียวกับเร่ืองการจายงบประมาณเพ่ือชวยเหลือปญหาอุทกภัย นโยบายเก่ียวกับเรื่องเศรษฐกิจ
นโยบายเก่ียวกับเร่ืองผอนผันแรงงานตางดาวเขามาทำงาน เหลาน้ีก็เปนนโยบายท่ีมีทุกวันอังคาร ก็เปนระดับท่ี 3

o นโยบายระดับกระทรวงของรัฐมนตรี
หิง้ช้ันท่ี 2 ก็คอืนโยบายระดับกระทรวง คำวานโยบายแตละกระทรวงคือรฐัมนตรีกำหนดในเร่ืองของ

นโยบายกระทรวงของตัวได
o นโยบายระดับกรม

หิ้งชั้นสุดทายก็คือนโยบายระดับกรม อธิบดีกรมท่ีดินออกนโยบายของกรมท่ีดินได วาใครจะมา
โอนโฉนดตองมอีะไรมา หรือไมตองเอาอะไรมา สิง่เหลาน้ีก็เปนนโยบาย รวมแลวก็ม ี 5 ระดับ

หิ้งสุดทายยกไว สวนห้ิงท่ี 5 หิ้งท่ี 4 หิ้งท่ี 3 รวมถึงห้ิงท่ี 2 จะเปนนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งรัฐบาลเปนคนกำหนด นี่คือความหมายของการบริหารราชการแผนดิน ความหมายท่ีหน่ึงเทาน้ัน

2. การปฏบิตัติามนโยบาย
ความหมายที่สองคือการปฏิบัติตามนโยบายท่ีกำหนด เพราะเม่ือกำหนดนโยบายไปแลว การจะไป

ทำงานตามนโนบายน้ัน ครม. จะตองเปนคนไปทำหรือดูใหคนไปทำ เพราะนโยบายคือสิ่งท่ีอยากทำ ถึงเวลาจริง ๆ
ก็ตองทำ เชน มีนโยบายวาจะตองปฏิรูปที่ดิน นโยบายวาจะชวยคนจน นโยบายวาจะแกปญหารถติด
พอถึงเวลาปฏิบัติคุณก็ตองมีเคร่ืองมือในการรองรับนโยบาย เคร่ืองมือที่จะรองรับนโยบาย คือ หน่ึง ถาไมมี
กฎหมายตองมีกฎหมาย ถาไมมีงบประมาณก็ตองหางบประมาณมา ถาไมมีคนก็ตองต้ังอัตรากำลังข้ึนมา
ถาไมมีอำนาจหนาท่ีตองหาทางสรางอำนาจหนาท่ีขึ้นโดยวิธีใดวิธีหน่ึงจึงจะทำได เหลาน้ีเปนกลไกท่ีจะมา
รองรับการปฏิบัติตามนโยบาย

3. การบงัคับการใหเปนไปตามกฎหมาย
ความหมายประการท่ีสาม ก็คือการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายท่ีภาษาอังกฤษเรียกวา “law

enforcement” คำวา force แปลวา “พละกำลัง” en- เติมไปหนาคำไหน แปลวา “ทำให” enforce จึงแปลวา
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“ทำใหสิง่น้ันมกีำลัง” เพราะฉะน้ัน large แปลวาใหญ enlarge ทำใหมนัใหญ ก็แปลวาขยาย พอ en- ไปเจอกับคำวา
enforce ทำใหมีกำลังคือกระปรี้กระเปรา กระชุมกระชวยขึ้นมา คำวา ment เติมทายแปลวาการ คือทำใหมันเปน
คำนาม รวมแลว enforcement แปลวาการทำใหมพีละกำลงั การชบุชวิีต การทำใหกระปร้ีกระเปรา การทำใหกฎหมาย
กระปร้ีกระเปรา มีพละกำลัง กฎหมายน้ันอยาลืมวามันคือกระดาษ กฎหมายบอกวาใครทำอะไรผิด ถึงเวลาใครทำ
เขาจรงิ ไมมคีนเดินมาสารภาพวาผมผดิแลว ชวยจัดการเถอะ มแีตว่ิงไปไลจบั เพราะฉะน้ัน มนัตอง enforce กฎหมาย
หนาท่ีในการบริหารราชการแผนดินคือการ enforce กฎหมาย ดวยเหตุนี้รัฐบาลจึงตองมีตำรวจอยูในมือ
มทีหารอยใูนมอื มอียัการอยใูนมอื มดีเีอสไอ (Department of Special Investigation-กรมสอบสวนคดีพิเศษ) อยใูนมอื
มีเจาหนาท่ีที่จะ enforce กฎหมาย เราถึงเรียกพวกตำรวจ พวกอัยการวา law enforcement officer เจาหนาท่ี
ผูบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย ทำอยางไรจะใหกฎหมายศักด์ิสิทธ์ิ การไลจับคือการ enforce กฎหมาย
กฎหมายบอกหามชุมนุมในเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน คนก็ไปชุมนุมก็ตองเอาเจาหนาท่ีไปไลจับ การจับ
ก็คอืการ enforce กฎหมาย เมือ่มนัเปนความหมายหน่ึงของคำวา การบรหิารราชการแผนดนิ แลวรฐับาลบกพรองไมได
enforce กฎหมาย ปลอยใหมกีารลวงละเมิดกฎหมาย รฐับาลบกพรอง แลวตองรวูาถาบกพรองขอใดขอหน่ึงในหลายขอ
ของการบริหารราชการแผนดินจะนำมาสูการเปดอภิปรายไมไววางใจไดทั้งสิ้น ถือวาทำผิดหนาท่ี บางครั้งเลยไปเปน
ความผิดอาญาหรือเปนคำขอถอดถอนก็ได เพราะวามันเปนหนาท่ี มันเปนอำนาจคุณไมใชอำนาจแปลวาคุณ
ไมทำหนาท่ี

4. การแกไขปญหาเฉพาะหนาของประเทศ
ความหมายสุดทายของคำวาบริหารราชการแผนดินก็คือคำวาการแกปญหาเฉพาะหนาของประเทศ

ปญหาใดท่ีรลูวงหนา รฐับาลเขาก็เอาไปใสในนโยบายท่ีแถลงตอสภาแลว เชน จะปฏิรปูทีด่นิ จะแกปญหาความยากจน
จะแกปญหารถติด แสดงวาปญหาพวกน้ีซ้ำซากจึงไปกำหนดเปนนโยบายแถลงตอสภาได แตปญหาบางเรื่องไมได
มีมาโดยรูตัว แตมาโดยปจจุบันทันดวน ไมรูวาจะมาวันไหน ไมรูวาจะมาหรือไม และไมรูวาจะมามากนอยขนาดไหน
เราเรียกปญหาเหลาน้ีวาปญหาเฉพาะหนาท้ังสิ้น เมื่อเกิดปญหาเฉพาะหนา รัฐบาลตองแก เพราะวาถารัฐบาลไมแก
ใครจะแก แลวก็เปนเร่ืองที่นาเห็นใจ คนมาเปนรัฐบาลมักคิดวา ใครที่มาเปนรัฐบาลจะไดผลักดันนโยบายและ
ไปชวยประชาชน นโยบายก็อยูตรงท่ีคุณแถลงตอรัฐสภา เอาเขาจริงจะมีโอกาสไดทำตามนโยบายท่ีตนแถลงตอสภา
และทำตามนโยบายท่ี ครม. มีมติทุกวันอังคารไดไมถึง 50% เพราะกวาครึ่งหน่ึงจะตองเสียเวลา เสียงบประมาณ
เสียกำลังกาย กำลังใจ หมดไปกับการแกไขปญหาเฉพาะหนาท่ีตนคาดไมถึง ไมทำก็ไมได รัฐบาลไมทำ ใครจะทำ
รฐับาลไมแก ใครจะแก

สมยัท่ีผมเปนเลขาธิการคณะรฐัมนตร ีผมมกัจะกราบเรยีนนายกรัฐมนตรแีทบทกุครัง้วา แมทานจะตัง้ใจดี
อยางไรในการทำงาน มนีโยบายอะไรท่ีด ีสดุทายทานก็ไมไดทำตามนัน้หรอก เวลามนัจะหมด เงินงบประมาณแผนดนิ
ทีม่จีะหมด แรงทานก็จะหมด กำลังใจทานก็จะหมด หมดไปกับปญหาเฉพาะหนา เพราะฉะน้ันอะไรท่ีทำไดตามนโยบาย
รบีทำไปกอน ผมยกตวัอยางเชน ทานนายกรัฐมนตรอีานันท  ปนยารชุน เขามาเปนนายกรัฐมนตรคีรัง้แรก ทานมเีวลา
1 ป ดวยความต้ังใจทีจ่ะมาทำอะไรตอมอิะไรด ีๆ หลายอยาง 6 เดือนแรกหมดไปกบัปญหาการต้ังประธานศาลฎีกา
ทานพนตำแหนงไปก็ยังฟองทานเปนคดีในศาลตออีก 5 ป หกเดือนแรกหมดไปกับเรื่องน้ี หกเดือนหลังหมดไปกับ
โทรศัพท 3 ลานเลขหมาย

รฐับาลนายกรัฐมนตร ีพันตำรวจโท ทกัษณิ  ชนิวัตร สมยัท่ี 1 ซึง่ดเูหมือนทำอะไรก็ทำได ป 2547 ปลายป
รัฐบาลจวนจะครบ 4 ป รัฐบาลใหสำนักงบประมาณสำรวจวามีงบเหลือไหมสำหรับรัฐบาลหนาหลังเลือกตั้งเทาไหร
เหลือมากเลย ไมมใีครคาดคดิไดวาหลังจากน้ัน 20 วัน เกิดสึนามขิึน้ในวันท่ี 26 ธันวาคม 2547 งบทัง้หมดท่ีสำรองไว
ใชไปกับการแกปญหาสนึามิ เพราะวามันมหาศาลในการชวยเหลือเยียวยาบำบดัความเสียหายแกผไูดรบัภยัธรรมชาติ

แมแตรัฐบาลนี้ ถาไมเกิดปญหาเร่ืองการชุมนุมการตอตาน รัฐบาลจะมีเวลาไปทำเร่ืองนโยบาย
ไดอกีเยอะ แตพอเกิดเร่ืองนีข้ึน้จะเอาแรงท่ีไหนไปทำนโยบาย ก็ตองกลบัมาตัง้ศนูยอำนวยการแกไขสถานการณฉกุเฉิน
(ศอฉ.) แกปญหาเร่ืองนี ้พอเร่ืองนีส้งบลง เกิดเรือ่งน้ำทวม หลงัจากน้ำลดตองใชงบฟนฟูถึง 2 หมืน่ลานบาท มนัก็ตองใช
มนัก็ตองทำ และนีค่อืสิง่ทีผ่มเรยีกวาเปนปญหาเฉพาะหนาของรฐับาล แตมนัก็คอืการบรหิารราชการแผนดนิ ไมทำก็
ไมได นี่คือกรอบของการบริหารราชการแผนดิน ถารัฐบาลบกพรองในขอใดขอหนึ่ง 4 ขอน้ี ก็ถือวาเปนรัฐบาล
ทีห่ยอนประสทิธิภาพ ฝายคานเปดอภปิรายไมไววางใจได เพราะรัฐธรรมนญูมาตรา 178 กลาววา คณะรัฐมนตรจีะตอง
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บริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ เปนไปตามกฎหมายและเปนไปตามนโยบายที่แถลงตอรัฐสภา
เร่ิมตนคำวาคณะรัฐมนตรตีองบรหิารราชการแผนดิน กินท้ังหมด 4 ขอไปแลว หน่ึงกำหนดนโยบาย สองทำตามนโยบาย
สามบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย สี่แกปญหาเฉพาะหนา แลวถาหากวาการหยอนประสิทธิภาพน้ัน
มันรายแรงก็นำไปสูการถอดถอน เพราะฉะน้ันน่ีคือบทบาทและอำนาจของคนท่ีเขาเปนนายเรา

คณะรฐัมนตรี คือ ผบูรหิารราชการแผนดิน
ขาราชการและเจาหนาทีข่องรฐั คือ ผปูฏบิตัริาชการแผนดิน

ในชวงตนไดอธบิายถึงความหมายของคำวาการบรหิารราชการแผนดนิ ซึง่เปนภารกิจ เปนอำนาจหนาท่ีของ
คณะรัฐมนตร ีในฐานะท่ีเปน policy maker หรือผกูำหนดนโยบาย สวนมือเทาแขนขาท่ีรองลงมา ไดแกบรรดาเจาหนาท่ี
ของรัฐและขาราชการท้ังหลายซ่ึงมีตั้งสองลานกวาคน หมายถึงคนท่ีอยูในกระทรวงท้ัง 20 กระทรวง คนซ่ึงอยูใน
148 กรม คนซึง่อยใูนรฐัวสิาหกิจทัง้ 70 กวาแหง คนซึง่อยใูนองคการมหาชนอกี 20 กวาแหง คนเหลาน้ีเราไมเรยีกวา
เปนผูบริหารราชการแผนดิน เราใชคำวาเปนผูปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติราชการแผนดิน เพราะฉะน้ันแยกใหชัดวา
มี 2 ระดับ ระดับแรกก็คือระดับนโยบาย ก็ใชคำวาบริหารราชการแผนดิน ระดับสองคือระดับปฏิบัติการซ่ึงเรียกวา
การปฏิบัติราชการ เวลาท่ีรัฐธรรมนูญบอกวารัฐสภามีอำนาจควบคุมการบริหารราชการแผนดิน หมายถึงสภา
คุมเฉพาะคณะรัฐมนตรี 36 คนเทาน้ัน จะคุมลงมาจนถึงขาราชการไมวาระดับ 11 หรือระดับใด ๆ ก็ตาม ไมได
ฉะน้ันถาสมมตวิาขาราชการระดับ 3 หรอื 4 เดิมสกัคนทำผดิ หรอืรอยตำรวจเอก หรอืพันตำรวจตรคีนหน่ึงเรียกคาสวย
รับเงินสวย สภาจะเรียกขาราชการหรือนายตำรวจคนน้ันมาซักฟอกหรือเปดอภิปรายไมไววางใจหรืออะไรก็ตาม
หรือควบคุมการทำงานก็ตาม ไมได เพราะเขาจำกัดอำนาจคุณไวที่การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
ไมใชควบคุมการปฏิบัติราชการแผนดิน  สิ่ง ท่ีคุณจะทำไดคือดึงเอาตัวคนท่ีเปนผูบริหารราชการแผนดิน
มาเปนจำเลยของคุณ แลวคุณก็เลนงานคนนั้น แลวคนนั้นจะไปเลนงานลูกนองตอ เพราะฉะน้ันเมื่อตำรวจรับสวย
คณุจะเรียก ผบ.ตร. มาซกัฟอกก็ไมได คณุก็ตองเลนงานนายกรัฐมนตรใีนฐานะกำกับตำรวจ และอาจจะเปดอภปิราย
ไมไววางใจนายกรัฐมนตรก็ีได แลวนายกรัฐมนตรก็ีคอยไปเลนงาน ผบ.ตร. ผบ.ตร. คอยไปเลนงานรอยตำรวจเอกคนน้ัน

นโยบายทีแ่ถลงตอรฐัสภา คือ Master Plan
แผนการบรหิารราชการแผนดิน คือ Action Plan

นโยบายท้ังหมด ก่ีระดับก็ตามท่ีวางบนห้ิง 5 ชั้นท่ีกลาวไว สมัยกอนเมื่ออยูบนห้ิงก็ไวบนห้ิงน่ันแหละ
ระยะหลังน้ีเองจึงรูสึกวา นโยบายท่ีรัฐบาลไปแถลงตอรัฐสภา ไมมีใครบังคับใหแถลงวาอยางไร บังคับแตเพียงวา
ใหแถลง และแถลงภายใน 15 วัน แตไมเคยบอกวาใหแถลงยังไง คุณไปแถลงเองเปนคุงเปนแคว สมัยกอน
เมื่อแถลงเสร็จก็วางไวบนหิ้งแลวก็จบ ถึงเวลาจะบริหารจะทำงานอะไร คณะรัฐมนตรีไมหยิบมาดูดวยซ้ำไป
ถามวาแลวไปแถลงทำไม ก็เขาใหแถลง ถาไมแถลงก็ทำงานไมได แถลงแลวก็แลวไป ตรงนี้เองจึงเปนที่มาซึ่งบรรดา
คนท่ีเปนนักรัฐประศาสนศาสตรมาคิดวา มันตองทำใหเปนรูปธรรม เขาเลยเรียกนโยบายท่ีแถลงตอรัฐสภาวาเปน
Master Plan หลงัจากน้ันมนัตองม ี Action Plan มารองรบั Action Plan คอืการนำนโยบายมาตคีวามวาคำนี ้ เรือ่งนี้
ที่วาจะทำอยางน้ี ใครเปนคนทำ ทำเม่ือไหร ใชเงินเทาไหร แลวก่ีเดือนก่ีปเสร็จ เราเรียกวา Action Plan
ในภาษารัฐประศาสนศาสตร ภาษารัฐธรรมนูญเขาเรียกวาแผนการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งผมเคยทวงวาไมถูก
เพราะวาเมื่อเราเอาคำวาการบริหารราชการแผนดินไปใชกับคณะรัฐมนตรีแลว พอมาถึง Action Plan ควรจะ
เรียกวาแผนปฏิบัติราชการแผนดิน คุณยังยอนกลับไปเรียกวาแผนการบริหารราชการแผนดิน มันเลยเหมือนกับ
นโยบายในการบริหารราชการแผนดินเขาไปใหญ นี่คือความสับสนของถอยคำอีกชนิดหน่ึง

วันน้ีรัฐธรรมนูญกำหนดวาเมื่อแถลงนโยบายเสร็จ จะตองมีการแจกจายนโยบายไปใหกระทรวง ทบวง
กรมท้ังหลายดู แลวตีความวานโยบายขอใด บรรทัดใด หนาใด เก่ียวกับตัว ตัวอยากทำ บางทีรัฐบาลไปแถลง
โดยไมไดนึกเลยวากระทรวงเกษตรฯ จะตองทำ แตถากระทรวงเกษตรฯ อยากทำ กระทรวงใดอยากทำ
ใหทำเปน Action Plan ขึ้นมา ทุกกรมทำแลวสงมาที่กระทรวง ทุกกระทรวงทำแลวสงเขาคณะรัฐมนตรี
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แลวก็พิมพออกมาเปนเลม ส.ส. ก็จะมไีวเปนคมูอืจบัผดิรฐับาล โดยเฉพาะฝายคาน พองบประมาณเขาสภา ส.ส. ก็จะ
เปดคัมภีรเลมนี้วา คุณแถลงนโยบายวาอยางน้ี Action Plan คุณก็บอกวาอยางน้ี แตงบประมาณคุณขอสำหรับ
ทำเร่ืองนี้เพียง 2 ลาน ซึ่งเล็กนอย แสดงวาคุณไมไดเอาจริงเอาจัง รัฐบาลก็จะโดนถลม เพราะฉะน้ันวันนี้จะแปลก
กวาเมื่อกอนตรงที่ทุกกระทรวงจะตองทำแผนการบริหารราชการแผนดิน แลวในแผนนั้นก็จะตองบอกดวยวาใน
1 ปจากน้ีไป 2 ปจากน้ีไป คิดจะเสนอกฎหมายอะไรเขาสภาบางตองบอกไปใหหมด ที่เราเรียกวาแผนนิติบัญญัติ
สมัยกอนไมมี สมัยน้ีมี แตมีแลวทำตามหรือไมนั้นเปนอีกเร่ืองหน่ึง แตถาทำตอเน่ืองดีแน มันจะวาเหวอยูบาง
ก็ตอนท่ีสมัยคุณสมัคร  สุนทรเวช เปนนายกรัฐมนตรี เพราะแถลงนโยบายเสร็จก็แจกนโยบายใหทุกกระทรวงอาน
ตอนนัน้สำนกังบประมาณย่ิงขวูาอะไรท่ีไมอยใูน Action Plan คณุอยามาขอเงนินะ เพราะคุณเองก็ไมไดบอกแตแรกวา
คุณจะทำ คุณก็จะไมมีสิทธิไดเงิน ดังนั้น เมื่อทุกกรมคิดวาตัวอยากไดเงิน เก่ียวไมเก่ียวก็จะใสเขาไป ขนาดนโยบาย
รัฐบาลจะแกไขปญหาภัยแลง กระทรวงเกษตรฯ ควรจะตองแข็งขันทำเร่ืองนี้เปน Action Plan กระทรวงสาธารณสุข
ก็ทำดวย โดยอางวาเมื่อแลงมาก ๆ ตองใหกรมสุขภาพจิตเขาไปใหคำปรึกษา สมัยนายกฯ สมัครฯ พอแถลงเสร็จ
ก็แจกนโยบาย กรมก็ทำ Action Plan สงกระทรวง ยังไมทันไปถึงคณะรัฐมนตรี นายกฯ สมัครฯ เจอคดีชิมไปบนไป
เลยออก คณุสมชาย  วงศสวัสดิ ์มาเปนนายกรัฐมนตร ี ไมไดแถลงวานโยบายของทานเหมือนนโยบายนายกฯ สมคัรฯ
แตแถลงใหมอกี 40 หนา ก็เลยตองแจกนโยบายใหกระทรวงทำใหม ก็ตองรางใหมเปน Action Plan รางเสร็จก็นำมา
รวม พอจะมาถึงนายกฯ สมชายฯ ศาลรัฐธรรมนูญตัดสนิใหคณุสมชายฯ พนจากตำแหนงนายกรัฐมนตร ีทำใหฟาวลไป
รอบทีส่อง เพราะฉะน้ันเม่ือคณุอภิสทิธ์ิ  เวชชาชีวะ มาเปนนายกรัฐมนตรี กรมตาง ๆ จงึเก็บเงียบ เพราะคิดวาเด๋ียว
ก็ไปแลว พออยมูา 4 เดือน 5 เดือน ทำทาจะอยนูาน รฐับาลกเ็รงใหกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ดำเนนิการ วันน้ีจงึมี
ปรากฏออกมา

การแถลงนโยบายบางทีเปนเร่ืองนาเบ่ือเหมือนกัน เพราะวาเม่ือนายกรัฐมนตรีแถลงเสร็จ สภาก็ยังมีการ
ซักฟอกตอไปอีก 2 วัน 3 วัน มีคำถามวา คำวาการบริหารราชการแผนดินจะทำไดตอเมื่อแถลงนโยบายเสร็จสิ้น
การแถลงนโยบายจะเสร็จสิ้นเม่ือใด เมื่อนายกรัฐมนตรีกลาววา “จึงหวังวาจะไดรับความรวมมือจากสมาชิก
รัฐสภาทั้งหลายโดยท่ัวกัน” หรือเมื่อจนกวาสมาชิกสภาอภิปรายจบและประธานรัฐสภาปดประชุม หากถาม
ในแงของสมาชิกสภาก็จะดึงไปจนถึงสมาชิกอภิปรายคนสุดทายและประธานปดประชุม เพราะยังไมอยากให
รัฐบาลบริหารในเวลาน้ัน ในแงรัฐบาลก็อยากบริหารเร็ว เมื่อนายกรัฐมนตรีแถลงเสร็จก็จะลงมือบริหาร
จึงเปนขอกฎหมายที่ยังมีคนเถียงวาคำวา “เสร็จสิ้น” หมายถึงตอนไหน ในแงกฎหมายรัฐธรรมนูญใชคำวา
จะบริหารราชการแผนดินไดตอเม่ือไดแถลงนโยบายเสร็จสิ้น ดังน้ัน พอนายกรัฐมนตรีแถลงจบก็นาจะ
แปลวาเสร็จสิ้นแลว มีคำถามอีกวาการแถลงไมไดหมายความวาตองยืนอาน ดังน้ันการพิมพเปนเลมแลวแจก
พอสมาชิกสภาไดรับก็ถือวาแถลงจบไดหรือไม คำวาแถลงในพจนานุกรมก็ไมไดแปลวาพูด ดังน้ันแถลงเปนเลม
ก็คงจะได ตอไปอาจจะตองแกรัฐธรรมนูญใหชัดวา คำวาแถลงแปลวาอะไร แถลงจบแปลวาอะไร เพราะสำคัญกับ
ความเปนความตายของรัฐบาลเหมือนกัน

ผมเคยอภิปรายในสภาครั้งหนึ่งในสมัยรัฐบาลพลเอก สุรยุทธ  จุลานนท วารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
ไมกำหนดใหมีการแถลงนโยบายตอรัฐสภา แตทำไมจึงมาแถลงนโยบายตอรัฐสภา รัฐบาลก็ตอบวาเปนประเพณี
การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยจึงตองมาแถลงกอนท่ีจะทำงาน ผมถามวา แลวกอนหนา
ที่จะมาแถลงมีมติคณะรัฐมนตรีแตงตั้งปลัดกระทรวงตาง ๆ ไปไดอยางไร เพราะการต้ังปลัดกระทรวงน้ัน
คือการบริหารราชการแผนดิน ถาทานไมมาแถลงเลยก็จะเขาใจวาเปนเพราะรัฐธรรมนูญไมไดกำหนดใหทานแถลง
แตเมื่อทานมาแถลงเพราะทานตระหนักในความจำเปนของการแถลง ทานก็ตองตระหนักตอไปวา ตราบใดที่ไมแถลง
จะบริหารราชการแผนดินไมได การโยกยายขาราชการน้ันเปนการบริหารราชการแผนดิน วิธีการท่ีดีผมไมไดเสนอ
ใหทานไปยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิม ผมขอเสนอวา ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งถัดไปหลังจากการแถลงวันน้ี
ทานชวยมีมติใหสัตยาบันมติคณะรัฐมนตรีครั้งท่ีผานมาซ้ำอีกคร้ังหน่ึง แตก็ไมมีการใหสัตยาบัน เร่ืองน้ีสอนใหรูวา
ตรรกะของเร่ืองนี้อยูตรงไหน ตรรกะของผมอยูที่วา ถาไมแถลงก็อยาแถลง ถาแถลงแปลวาเคารพหลักการ
เคารพเหตุก็ตองเคารพผลดวย สมัยท่ีทานอานันท  ปนยารชุน เขามาดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรีครั้งท่ี 2
มวัีตถุประสงคก็เพ่ือเขามายุบสภา แตก็ตองรอใหมกีารแถลงนโยบายตอรฐัสภาเสร็จสิน้กอนแลวจงึสามารถยุบสภาได
เน่ืองจากรัฐธรรมนูญไดกำหนดใหมีการแถลงนโยบายตอรัฐสภากอนจึงจะสามารถบริหารราชการแผนดินได
การออกกฎหมายยุบสภาเปนการบริหารราชการแผนดินอยางหน่ึง
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บทบาทหนาท่ีของ สลค. :
ฝายเสนาธิการดานการประชมุและรกัษาระเบียบแบบแผนประเพณีของรัฐบาล

สลค. ไมใชหนวยงานเหมือนกับกระทรวง ทบวง กรม เรียกวาเปนหนวยงานกลาง ซึ่งเปนหนวยงานท่ีไมให
บริการประชาชนหรือถาจะมีก็นอย ซึ่งไมใชงานหลัก งานหลักคือใหบริการสวนราชการและคณะรัฐมนตรี เชน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิสำนักงานสภาความม่ันคงแหงชาต ิสำนักงาน ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี บางคร้ังเรียกวาฝายเสนาธิการของรัฐบาล
ฝายเสนาธิการดานการประชุมและรักษาระเบียบแบบแผนประเพณีของรัฐบาลคือ สลค. ถาฝายเสนาธิการ
ดานกฎหมายคือ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถาฝายเสนาธิการดานความมัน่คงคือ สำนักงานสภาความมัน่คง
แหงชาติ ฝายเสนาธิการดานอัตรากำลังและบุคลากรคือ สำนักงาน ก.พ. ฝายเสนาธิการดานงบประมาณคือ
สำนักงบประมาณ ถาฝายเสนาธิการดานเศรษฐกิจคือ สภาพัฒนฯ

บนัทึกวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตรี : สิง่ท่ีขาดไมได คือ ความเหน็ สลค.

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ฝายเสนาธิการตองเขาไปน่ังในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีดวย เผ่ือคณะรัฐมนตรี
จะถาม หรอืมวีาระจร หรือแมไมถาม ฝายเสนาธิการก็สามารถยกมือเสนอแนะได แตก็ตองดูกาลเทศะเปนสำคญัดวย
ในฐานะเปนฝายเลขานุการหรือฝายเสนาธิการมีหนาท่ีตั้งแตกอนท่ีจะมีการประชุมจะตองมีการวิเคราะหเร่ือง
การวิเคราะหในยุคแรก ๆ สวนใหญเปนการยอความจากหนังสือที่หนวยงานสงมาเทาน้ัน ระยะหลังที่มีเทคโนโลยี
เขามาและในยุคที่วิชาการเฟองฟูทำใหเจาหนาท่ีมีความรูมากขึ้น ทำใหมีการวิเคราะหเปนระบบมากขึ้น เชน
ถาเร่ืองนี้อิงกฎหมายมาตราใด เก่ียวกับอะไร เราก็จะมีการโยงไปใหสำนักนิติธรรมชวยในประเด็นกฎหมาย
ประเด็นเก่ียวกับเศรษฐกิจก็ใหหนวยงานท่ีดูแลในเรื่องนี้ ประเด็นใดเกี่ยวกับเรื่องอื่นก็ถามความเห็นหนวยงานอ่ืน
เร่ืองไหนยากก็ใหถามความเห็นไป ดีกวาเราทำเอง แตปญหาอยูที่ถามไปแลวหนวยงานไมตอบใหตรงเวลา
ซึ่งปจจุบันก็มีพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีก็มีการกำหนดวันและเงื่อนไขการตอบ
ความเห็นกลับแลว สิ่งท่ีขาดไมได และนับวันจะจำเปนข้ึนทุกทีคือ สลค. มีความเห็นอยางไรแบบฟอรมของหนังสือ
วิเคราะหจงึมวีาเร่ืองเดิมเปนมาอยางไร เขาขออะไรมา หนวยงานตาง ๆ เห็นวาอยางไร มปีญหาอยางไร แลวอยาลืมวา
อะไรท่ีมีขอพิพาทบาดหมางหลายประเด็น ควรทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ขออนุมัติจัดประชุม
ภายในเพ่ือทำใหประเด็นเหลือนอยท่ีสุด หรืออาจจัดเองก็ไดในบางเรื่อง และควรจดบันทึกการประชุมรวมกันในวัน
ดังกลาวไวดวยวาใครมาประชุม มีความเห็นอยางไร หรือทำเปนหนังสือยืนยันไปยังหนวยงานท่ีประชุมรวมกัน
ก็สามารถทำได

ประเด็นท่ีลืมไมไดคือ ยอหนาสุดทายจะตองมีความเห็นของทาน ทานในที่นี้คือ สลค. ตรงน้ีจะมี
ความหมายท่ีสุด ความเห็นของเราจะแยบคายท่ีสุดเน่ืองจากเราไดเห็นความเห็นของหนวยงานอ่ืนมาหมดแลว
ซึ่งรอยละ 80 รัฐมนตรีจะอานเพียงยอหนาแรกวากระทรวงขออะไร และยอหนาสุดทายวา สลค. เสนอวาอยางไร
ย่ิงรูอยางน้ีแลว  สลค .  ย่ิงตองระวัง  หากไมแนใจอาจเสนอเปนทางเลือก  ทำใหเปนประเด็นนอยท่ีสุด
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เพ่ือจะไดงายตอการเขียนมติคณะรัฐมนตรี ผมเห็นบันทึกบางฉบับที่ทำเขาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี
มีมติออกมาก็ยังไมรูวาจะเขียนมติคณะรัฐมนตรีวาอยางไร เพราะวาเราไปตั้งเรื่องยาก ควรทำใหเรื่องงาย
และประเด็นไมซบัซอน

การประชมุคณะรัฐมนตรีตองมีการปรบัปรงุ

 ใหรฐัมนตรีลงนามเองวาใครมาหรอืไมมาประชมุ
เจาหนาท่ี สลค. ไมมีโอกาสไดเขาประชุมกันทุกคน บางทีไมรูวาการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้น

ทำกันอยางไร ประการที่หนึ่ง กรุณาทราบวาการประชุมคณะรัฐมนตรีไมมีการโหวต มีการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งหนึ่งในสมัยรัฐบาล พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ ทำทาเหมือนจะโหวตแตสุดทายก็ไมใชการโหวต ในการประชุม
คณะรัฐมนตรีไมมี เสียงขางมาก ไมมี เสียง
ขางนอย แตตอไปถามีโอกาสตองปรับปรุง
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันน้ีธรรมาภิบาล
เรียกรองใหเราตองทำรายช่ือผูเขารวมประชุม
คณะรัฐมนตรีใหชัดเจน ผูลาการประชุม ผูขาด
การประชุม ตองชดัเจน ใหเหมือนกับการประชุม
ทั่วไป และใหรัฐมนตรีลงนามเองวาใครมาหรือ
ไมมา เพราะทุกวันน้ีมีเจาหนาท่ีทำหนาท่ีนี้อยู
ตวัอยางเชน ในการประชุมคณะรัฐมนตรคีราวหน่ึง
เขียนวารัฐมนตรีทานหน่ึงไมมาประชุม แตใน
เน้ือมติคณะรัฐมนตรีกลับมีขอความวารัฐมนตรี
ทานน้ัน ไดคานวาอยางน้ันอยางน้ี รัฐมนตรี
ทานน้ัน ก็มาถามผมวาทานคานมาทางไหน

 รฐัมนตรีตอง declare ตวัเองในเรือ่งท่ีเสนอตอคณะรัฐมนตรี ซึง่ตนมีสวนไดสวนเสยี
อีกตัวอยางหน่ึง การฟองจะฟองคณะรัฐมนตรีทุกคนท่ีมาประชุม ถึงแมรัฐมนตรีบางคนเขามา

ประชุมเพียงแคคร่ึงชั่วโมงก็ออกไปและไมไดกลับเขามาอีกก็ตาม ความมีสวนไดสวนเสียของรัฐมนตรี ถาไมรูก็คือไมรู
แตรัฐมนตรีจะตอง declare ตัวเองกอนวาเร่ืองนี้มีสวนไดเสีย มีผลประโยชนขัดแยง อาจขอออกไปนอกหองประชุม
หรือของดออกเสียง แลว สลค. ตองจดบันทึกไวใหเขาเพ่ือความเปนธรรมดวย เพราะเร่ืองพวกน้ีอาจมีการฟองรองได

 รายงานการประชมุคณะรฐัมนตรีตองจดละเอยีดกวาเดมิ และใหมีการรบัรองมติ
ในการประชุมคณะรัฐมนตร ีนอกจากจะไมมกีารถามมติ ก็ไมเคยมีการลงมติดวย แลวมตคิณะรัฐมนตรี

มาจากไหน มาจาก (1) นายกรัฐมนตรีเปนคนสรุป (2) เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนคนสรุป วิธีปฏิบัติของ สลค.
ในระยะหลังมาน้ีไมเหมือนตอน พ.ศ. 2475 คอื เราไมบนัทึกเทป ไมบนัทึกชวเลขหรือหากจะมีก็เปนสวนตัวของแตละคน
ไมนำมาเปนเอกสารราชการ แตตอไปน้ีรายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี สลค. ตองจดละเอียดกวาเดิม ไมถึงขนาด
คำตอคำแตควรสรุปวา ใครพูดอะไรไมพูดอะไร โดยเฉพาะในรัฐบาลผสม จะเปนฉบับพิมพหรือไมพิมพ หรือจะ
ทำเปนอีกบัญชีหน่ึงหรืออยางไรก็แลวแต แตตองมีไว และมติคณะรัฐมนตรีก็ตองชัดเจน ไมใชมาทำอีกเดือน
หลังจากประชุม การเวียนไปใหหนวยงานตาง ๆ รับทราบมติคณะรัฐมนตรี ทำนองวาหากหนวยงานใด
ไมเห็นดวยก็ทวงกลับมา ถาหนวยงานไหนไมทวงกลับมาก็แสดงวาเห็นชอบนั้นก็ดีอยู แตบางครั้งจะเขาใจอยางน้ัน
ก็ไมได เพราะบางคร้ังบางกระทรวงคิดวาไมใชเร่ืองของเขา ดังน้ัน อาจจะตองเอาระบบการรับรองมติกลับมาใช
ใหเหมอืนกับการประชมุทัว่ไป แมไมถึงขนาดรับรองรายงานการประชุมท้ังเลม และแมมตคิณะรัฐมนตรมีผีลทันทีไปแลว
โดยไมตองรบัรอง แตนายกรัฐมนตรคีวรถามเมือ่เริม่ประชมุวา มตสิงออกไปแลว รฐัมนตรทีานใดมขีอทักทวงในเรือ่งใด
กรุณาทักทวง หากไมมีใครทักทวงก็ถือวาเห็นชอบ
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การบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีฟงดูเหมือนกับไมมีขอบเขต ความจริงมีขอบจำกัด
ของมันวาเกินขอบไปไมได ขอบเขตในการทำงานของคณะรัฐมนตรีคืออะไร หากถามเม่ือ 10 หรือ 15 ปที่แลว
อาจจะตอบไมได เหมือนกับที่มีคนเคยถามรัชกาลที่ 5 วา พระบรมเดชานุภาพกวางใหญไพศาลแคไหน แปลวาถาม
Scope ของอำนาจ รัชกาลท่ี 5 ทรงตอบวา พระบรมเดชานุภาพพระเจาแผนดินสยามลนพนหาท่ีสุดมิได
ซึ่งจริงในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย แตคณะรัฐมนตรีไมไดมีอำนาจในการบริหารราชการแผนดินแบบลนพน
หาท่ีสดุมไิด ถาลนพนจริงคงไมมเีร่ืองฟองรองอยางเชนในปจจบุนัน้ี แสดงวามเีร่ืองท่ีผดิกฎหมายหรือไมชอบมาพากล
ความจริงการบริหารราชการแผนดินมีกรอบอยู ซึ่งในฐานะท่ี สลค. เปนฝายเลขาฯ เราตองตรวจสอบประเด็นน้ี
ใหคณะรัฐมนตรีดวย สลค. มีหนาท่ีจดประเด็นท่ีคณะรัฐมนตรีพูดในท่ีประชุม คัดเลือกประเด็นท่ีถูกและ
ตัดประเด็นท่ีไมถูกตองออกไป ซึ่งตองคอยจำคอยจด ถึงเวลาจะไดไปเปนพยานถาไมตกเปนจำเลยเสียเอง
ตองเตรียมการในระบบเหลาน้ี แตอยาถึงข้ันอัดเทปเปนอันขาด เพราะในอนาคตฝายคานอาจกลับมาเปนรัฐบาล
ฝายรัฐบาลอาจไปเปนฝายคาน แลวดึงเทปน้ีกลับมาเปด สามารถเปนสาเหตุใหกลับมาฟองรองกันไดไมจบสิ้น
ในสมัยท่ีผมเปนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเคยมีหมายศาลขอเทปบอย ผมก็ตอบไปวาไมเคยมีการอัดเทป
ศาลก็ถามวาแลวคุณจดมติไดอยางไร ผมก็ตอบไปวา จำเอาครับ ผมไมจำเจาหนาท่ีของผมก็จำ หากมีการอัดเทป
ศาลก็จะเรียกเอาเทปไปฟง ใชกฎหมายขอมูลขาวสารของทางราชการเรียกไปเปด ดังน้ัน หากรัฐบาลไหนมาจะใหมี
การบันทึกเทป สลค. ชวยหามดวย

กรอบการประชุมคณะรัฐมนตรี

กรอบท่ีหน่ึง : หลักนิตธิรรม หรอื Rule of Law
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีมกีรอบของมัน กรอบประการแรก รฐัธรรมนูญ 17 ฉบบักอนน้ี ไมเคยเขียนกรอบน้ี

แตวันน้ีมีกรอบอยูในมาตรา 3 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา การปฏิบัติหนาท่ีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล
องคกรตามรฐัธรรมนญู และหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลกันิตธิรรม หลกันิตธิรรมคอืสิง่ทีภ่าษาอังกฤษเรียกวา
Rule of Law เกิดข้ึนในประเทศอังกฤษมาหลายรอยป เราแปลวาหลักนิติธรรม ในสมัยแรกท่ีคำวา Rule of Law
เขามาในประเทศไทย อาจารยวิกรมฯ แปลวาหลักนิติสดมภ ทานบอกวานิติแปลวากฎหมาย สดมภแปลวาเสาหลัก
เหมือนกับคำวาจตุสดมภที่แปลวาเสาหลักท้ังส่ี นิติสดมภก็คือเสาหลักทางกฎหมายตรงกับ The Rule of Law
ไมมใีครใชตามทาน อาจารยสญัญา  ธรรมศกัด์ิ บอกวาหลกัธรรมแหงกฎหมาย ก็ไมมคีนเรยีกตาม ตอนหลงัใครกไ็มรู
ใชคำวาหลักนิติธรรม ก็ดูจะยอมรับ แตหลักเดียวกันน้ี เมื่อขามชองแคบอังกฤษไปในยุโรป ฝรั่งเศส เยอรมัน
สวิตเซอรแลนด อติาล ี เบลเยยีม ประเทศเหลาน้ันตางชอบใจสาระแตไมชอบคำ คงไมอยากเปนขีข้าความคดิองักฤษ
จึงเรียกใหมวาหลักนิติรัฐ ตรงกับคำวา Legal State เน้ือหาเปนเร่ืองเดียวกัน พอหลักน้ีลงเรือสำเภา May Flower
ไปอเมริกา อเมริกายอมรับหลักน้ีแตรังเกียจท่ีจะใชคำวา Rule of Law แบบอังกฤษ เพราะไมเปนเมืองขึ้นอังกฤษ
จึงเรียกวาหลัก Due Process of Law มาถึงประเทศไทยก็เรียกนิติธรรมซึ่งคอนขางไปในทางอังกฤษ
เพราะเรามีนักกฎหมายจบจากประเทศอังกฤษเปนจำนวนมาก
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ในชวงท่ีมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีการถกเถียงกัน 2 ประเด็น คือ (1) จะเรียกมันวาหลักอะไร
นักกฎหมายท่ีจบจากฝร่ังเศส เยอรมัน เสนอใหใช “หลักนิติรัฐ” นักกฎหมายท่ีจบจากอังกฤษและท่ีจบจาก
ที่อื่นคุนกับคำวานิติธรรมก็เรียก “หลักนิติธรรม” สุดทายหลักนิติธรรมชนะโหวต (2) จะเอาหลักน้ีไปใสไวตรงไหน
ใสมาตรา 1 ก็ไมไดเน่ืองจากมาตรา 1 ไดสงวนลขิสทิธ์ิวาราชอาณาจกัรไทยเปนอนัหน่ึงอนัเดียว ผใูดจะแบงแยกไมได
ใสมาตรา 2 ก็ไมไดเน่ืองจากมาตรา 2 ตองกำหนดในเร่ืองของประเทศไทยปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย
อนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ ใสมาตรา 3 ก็ไมได เน่ืองจากมาตรา 3 กลาววาอำนาจอธปิไตยเปนของปวงชน
ชาวไทย พระมหากษัตริยเปนประมุขทรงใชอำนาจน้ันทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล แตเม่ือจะใสในมาตรา 4
ก็ไมไดเพราะตองกำหนดหลักศักด์ิศรีความเปนมนุษย สรุปแลวจึงไปใสไวที่มาตรา 3 วรรคสอง วา การปฏิบัติหนาท่ี
ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานท้ังหลายของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม
คำวาคณะรัฐมนตรีที่ปรากฏตามมาตราน้ีแปลวาคณะรัฐมนตรีตองทำตามหลักนิติธรรม คำวาหนวยงาน
อื่นของรัฐแปลวา 20 กระทรวง 148 กรม 75 รัฐวิสาหกิจ 25 องคการมหาชน ตองปฏิบัติตามหลักนิติธรรม
ถาไมปฏิบัติตามหลักนิติธรรมก็ผิดหลักรัฐธรรมนูญ

หลักนิติธรรมคืออะไร
คำถามตอไป หลักนิติธรรมคืออะไร เปนหลัก

ที่ใหญครอบจักรวาล ความจริงพูดสั้น ๆ วาคืออะไรก็ได
เพราะไมมกีารแปลไว ผมถือเปนการบกพรองทีร่ฐัธรรมนญู
เอาคำซ่ึง เราคุนแต ไม รู ชัดวา มันคืออะไรมาใส ไว
แลวยังไมยอมแปลใหเรา เพราะหลวมมากจนไมรูวา
คืออะไร หากยึดถือตามตำรา และนำมาพูดในหองเรียน
พูดกันไดเยอะ แตเมือ่เปนศัพทกฎหมายตองชดัเจน ผดิไป
นิดหนึ่งก็ไมใช  ขาดก็ไมได  เกินก็ไมได  ย่ิงเปนคำ
ในรัฐธรรมนูญ แลวคำน้ีไมไดมีการแปลเอาไว เลยทำให
ดูประหลาด แตประหลาดอยางไรกรุณาทราบวาศาลก็
ฝาฟนความประหลาดในการจะวินิจฉัยวาเร่ืองนี้ขัด
นติธิรรมเรือ่งน้ันไมขดันติธิรรม เราเปนเจาหนาท่ีวิเคราะห
ถาพบวาเร่ืองใดที่มีการเสนอมาแลวไมเปนไปตามหลักนิติธรรม จำไวใหดีวาตอใหถูกกฎหมาย ตอใหถูกเวลา ตอให
ถูกบุคคล ตอใหมีผลดีทางการเมือง ถาทานรูสึกวาไมเปนไปตามหลักนิติธรรมกรุณาใสไวในบันทึกวิเคราะห
ดวยวา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นวาเร่ืองน้ีเส่ียงตอการถูกกลาวหาได คำวาเส่ียงตอน้ีแปลวาเบาลงหนอย
เราอาจเขียนวานาจะไมชอบดวยหลักนิติธรรมอันอาจจะเปนปญหาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 3 วรรคสองได
จึงขอใหมีการหาความชัดเจนในเรื่องนี้ หรือตรวจสอบอีกครั้งหน่ึง อะไรทำนองน้ัน เพราะคำวานิติธรรมที่เปนท่ีเขาใจ
กันท่ัวไป แลววันน้ีศาลก็เร่ิมเขาใจไปในทางน้ัน วาหมายความถึงการกระทำใด ๆ ก็ตามท่ีจะตองมีกฎหมายรองรับ
กฎหมายน้ันตองเปนกฎหมายท่ีดี ถามีการฝาฝนกฎหมายจะตองมีการนำตัวไปฟองศาล ศาลน้ันตองเปนศาล
ที่ตั้งขึ้นตามปกติมีมาตรฐานเดียว ไมใชศาลพิเศษ และหลักกฎหมายน้ันจะตองมีเหตุผล มีความจำเปน มีความ
ชอบธรรม มีความเหมาะสม เปนท่ียอมรับ คำแคนี้หลวมพอจนอะไรก็ได แตอยาคิดวาอะไรก็เขาหมด เพราะ
ศาลตัดสินมาเยอะแลววาอันน้ันเขาอันน้ีไมเขา

วันน้ีหลักนิติธรรมมีอภินิหาร ดังน้ันเวลาวิเคราะหจะตองคิดถึงเร่ืองเหลาน้ีดวย บางคร้ังนิติกรคิดไมออก
เจาหนาท่ีวิเคราะหอื่นอาจจะมีสติสัมปชัญญะดีกวา ลองถามไปวาจะเสี่ยงตอหลักนิติธรรมไหม ถาไมแนใจก็ตอง
ใหคนอ่ืนชวยตรวจสอบดูหนอย เพราะเร่ืองอยางน้ีบางทีคนธรรมดาสามัญอาจจะคิดอะไรออกมาไดดีกวา
นักกฎหมายไดเหมือนกัน แตอยาไปตัดสินเอง ใหคนที่รูจริงตัดสิน ถานิติกรไมแนใจก็ไปถามสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ถาผิดตามสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ยังปลอดภัย

กรอบท่ีสอง : หลกัการบรหิารกจิการบานเมืองท่ีดี
กรอบประการท่ีสอง ซึ่งเปนกรอบสำคัญในการทำงาน คือ หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือ

ธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวยความชอบดวยกฎหมาย ความโปรงใส การมีสวนรวม สลค. อาจจะทำงาน
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ดานน้ีนอยไป ชวยคิดหนอยวาจะสรางระบบอยางไรวา เรื่องอะไรที่ เราอาจจะใหคนท่ีเปน stakeholder
เขามีสวนรวมดวย ทุกวันนี้ความเห็นเราก็ฟงแตเฉพาะกระทรวง ทบวง กรม เราเคยคิดหรือไมวาเราจะฟง
สภาหอการคา สภาอุตสาหกรรม สมาคม ชมรม กลุมอะไรท่ีรวมกันเปนกลุม บางทีกลุมตาง ๆ สงหนังสือเขามา
แตเรายังไมเอาเขามาในสำนวน ธรรมาภิบาลในวันน้ีคงตองทำอยางน้ัน ถาไปถึงขั้นทานรับฟงความคิดเห็น
อะไรเปนในเวทีเล็ก ๆ ไดในเร่ืองใหญ ๆ หนอยก็จะเปนการดี แลวก็สรุปเสนอคณะรัฐมนตรี วันหน่ึงอาจจะ
พัฒนาไปถึงขั้นที่ stakeholder มีโอกาสไปนั่งชี้แจงในการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได ซึ่งวันน้ีเราไมยอม
เพราะเราใหแตภาครัฐ ความจริงบางเร่ืองภาคเอกชนก็ตอตานคัดคาน อยางเชนกฎหมายเก่ียวกับธุรกิจคาปลีกคาสง
หรอืกรณแีพทย หากมีการรับฟงความเห็นกอนกจ็ะเปนการดี สวนจะทำอยางไรใหไปคดิดู เพราะธรรมาภิบาลเรยีกรอง
ใหเรากำหนดกติกาเร่ืองการมีสวนรวม และความรับผิดรับชอบ หมายความวา เมื่อสิ่งใดที่ผิดเรารับไวแกไข
สิง่ใดท่ีถูกเราชอบเราก็ยืนยันตอไป นีค่อืคำวา Accountability นอกจากน้ัน ความคมุทนุคมุคา ซึง่ก็เปนธรรมาภิบาล
เวลาประเมินหรือวิเคราะหตองบอกดวยวา แมจะดีแตไมคุม ตัวอยางเชน กระทรวงคมนาคมเคยเสนอเร่ือง
การเปล่ียนช่ือเปนกระทรวงการขนสง เปลี่ยนจาก Ministry of Communication เปน Ministry of Transportation
หลังจากยกเหตุผลสารพัดแลวลองคิดถึงความคุมทุนหนอยวา เปลี่ยนชื่อกระทรวงจะตองหมดคาปายคาอะไร
ไปสักเทาไหร แลวคุมหรือไมที่จะทำในเวลาน้ี สิ่งเหลาน้ีเราตองใสเอาไวในการวิเคราะห นั่นแปลวาใหคิดถึง
หลักธรรมาภิบาลดวย

สองหลักใหญ หลักนิติธรรม และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาลเปนกรอบสำคัญของการ
ใชอำนาจรัฐในการบริหารราชการแผนดิน ถาเราไดทำส่ิงเหลาน้ีไปแลว วิเคราะหไปแลว บอกแลว เราก็หมด
ความรับผดิชอบ การตัดสนิใจเปนเร่ืองของรัฐบาล

ทัง้หมดทีเ่ลามาน้ีคอืเน้ือหาของคำวา “หลกัการบริหารราชการแผนดิน”

คำถาม-คำตอบ

คำถาม
การประชุมคณะรัฐมนตรีเปนกลไกหน่ึงของการบริหารราชการแผนดิน องคประชุมท่ีกำหนดไว

ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 กำหนดไว 1 ใน 3
ขอถามทัศนะ วาควรจะเปน 1 ใน 3 หรือควรจะเปนคร่ึงหน่ึง หรือวาควรจะเปนเทาไหรจึงจะเรียกวาเปน
องคประชุม

คำตอบ
ในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญไดบัญญัติไววา พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง

และรัฐมนตรีอื่นอีกไมเกิน 35 คน ประกอบกันเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาท่ีบริหารราชการแผนดินตามหลัก
ความรับผิดชอบรวมกัน คำท่ีตองการจะเนนคือคำวา ตามหลักความรับผิดชอบรวมกัน เมื่อรัฐธรรมนูญเกณฑ
ใหตองมคีวามรับผดิชอบรวมกันเสียแลว ย่ิงพอไปดูมาตรา 178 อกีมาตราหน่ึง จะเห็นชดัวา คณะรัฐมนตรจีะตองบรหิาร
ราชการแผนดินใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และตามนโยบายท่ีแถลงตอรัฐสภา รัฐมนตรีแตละคน
ตองรับผดิชอบในงานในหนาท่ีของตน และตองรบัผดิชอบรวมกันท้ังคณะตอรฐัสภาในนโยบายท่ัวไปของคณะรัฐมนตรี
จะเห็นวาสองมาตรานี้ใชคำวา “รวมกัน” แปลวาตายหมู เพราะฉะน้ันจริง ๆ แลว องคประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นไมมี
ความสำคัญหรอก จะมาหรือไมมา จะมานอยหรือมามาก ถาคณะรัฐมนตรปีระชมุไปได มตคิณะรัฐมนตรนีัน้ผกูมดัหมด
ตามหลักความรับผิดชอบรวมกัน แลวตองรับผิดชอบตอรัฐสภาคือเปดอภิปรายไมไววางใจไดหมด จะมาบอกวา
ผมไมอย ูผมไมเก่ียว ไมได เพราะมีคำวารวมกันอยตูัง้ 2 แหงในรฐัธรรมนูญ เหตุผลนีเ้อง จงึทำใหตัง้แต พ.ศ. 2475
เปนตนมา เราไมเคยมีเร่ืององคประชมุคณะรัฐมนตร ีแตในทางปฏิบตัเิปนจรงิเร่ืองจะประชมุเพียง 3 คนหรอื 5 คน ไมมี
เพราะวาทุกคนจะมากันใหได เขาไมอยากใหมายังมาเลย เพราะวาถือวาเปนความรับผิดชอบรวมกันประการหน่ึง
เปนเกียรติยศศักด์ิศรีที่จะมีสวนตัดสินชะตากรรมประเทศประการหน่ึง ปกปองผลประโยชนของกระทรวงตน
ไมเชนน้ันเด๋ียวมีวาระจรหลุดเขาไปแลวยุบกระทรวงน้ีจะวาอยางไร อีกประการหน่ึงจึงทำใหทุกคนตองไป สุดทาย
ก็ไปกันเกือบครบ
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ตอมาภายหลังรูสึกวามันควรจะตองมีการกำหนดองคประชุม เพราะวาเราไมรูวาตอไปภายหนา
มันจะเกิดเหตุอะไรข้ึน ธรรมาภิบาลเรียกรองใหการประชุมคณะรัฐมนตรีตองมีคนมามากพอ ถึงแมจะไมมาก็ตอง
รับผิดชอบ แตเราไมอยากไดแคความรับผิดชอบ อยากได contribution คือการแสดงความคิดเห็นอีกดวย ในเมื่อ
ตองรับผิดชอบและตองแสดงความเห็นจึงควรตองมามากหนอย คำวามาประชุม ผมหมายความวาภายใต
ขอแมวาคุณจะตองสงหนังสือเชิญประชุมหมดทุกคนนะ เลือกเชิญไมได หากเชิญหมดแลวยังไมมาก็เปนเร่ือง
ของเขา เพราะถูกเหมาเปนองคประชุมไปหมดแลว ซึ่งเปนเร่ืองในอดีต ภายหลังที่มีธรรมาภิบาลเรียกรอง
ใหมาใหเห็นหนาเห็นตากันมากหนอย ขอสำคัญท่ีสุดคือเมื่อประมาณ 10 ปมาน้ี เราคิดจะปฏิรูประบบราชการ
มีการศึกษาดูงานในตางประเทศ ในขณะน้ันไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งผมไปกับคุณจุลยุทธ
หิรัณยะวสิต ตอมา ดร.บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ และคุณสุรชัย  ภูประเสริฐ ก็เคยไปกันมาแลว และเห็นตรงกันวา
ประเทศออสเตรเลียมีกติกาการประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่ององคประชุม ซึ่งดูจะเปนประเทศเดียวในโลกท่ีมี
เรือ่งองคประชมุ ครม. ในออสเตรเลยีดูดี เขาทา ผมกเ็ลยใหอาจารยบวรศกัด์ิฯ กำหนดเรือ่งองคประชมุ ครัน้จะเขียน
องคประชุมมากเกินไป เกินก่ึงหน่ึง ในท่ีสดุก็ไมพนตองมขีอยกเวนอยดู ีเราไมหวงตอนเร่ิมมาประชุม เราหวงตอนประชุม
แลวคอย ๆ หายไป ถาเปนการประชมุเกินก่ึงหน่ึง มนัจะทำใหการประชมุลมเหลว จากเดิมไมมอีงคประชมุ ถาจะเร่ิมมี
ขอเร่ิมจากหน่ึงในสามกอน เปนแคพระราชกฤษฎีกา ตอไปจะขยับไปก่ึงหน่ึงก็ไมยาก แตก็ใสขอยกเวนเอาไววา
ถาจำเปนฉุกเฉินเรงดวนอะไรก็ตามที มีเทาไหรก็เอาเทาน้ัน ตอน ครม. หนีไปโคราช สมยัพลเอก เปรม ตณิสูลานนท
ไปตัง้ ครม. อยทูีก่องทัพภาคท่ี 2 จงัหวัดนครราชสีมา ตอนน้ัน 6-7 คนเขาก็นัง่ประชมุกนัแลว แลวมมีตอิอกมาผกูมดั
คณะรัฐมนตรทีัง้หมด 49 คน แสดงวาความจำเปนมนัม ีแมแต ครม. ถาเครงครดัวาตองก่ึงหนึง่เกิดมรีฐัมนตรเีดินออก
ทำใหองคประชมุไมถึงครึง่ ตอนเดนิออกไปแปลวาลมการประชมุ พอลมเสรจ็ทกุคนกลับบาน สวนคนท่ีไมอยตูอนแรก
ก็กลับมา ถึงกลับมาก็ประชุมกันไมไดแลว อกีประการหน่ึง ครม. อาจมภีารกิจระหวางการประชุมได เชน เร่ืองตองไป
รับเสด็จฯ สงเสด็จฯ หรือผลัดเวรเฝาฯ หรือบางทีสภามีเร่ืองตองเรียกตัวไป เราให ส.ส. เปนรัฐมนตรีไดก็ตองไปสภา
เร่ิมตนวาเอา 1 ใน 3 ตอไปอาจจะเปนสักก่ึงหน่ึง ถาเปนก่ึงหน่ึงดีหรือไม คิดวาถาเราชินกับเรื่องการมาประชุมแลว
เราไมมีปญหาเร่ืององคประชุมอยูแลว โดยอัตโนมัติเกินก่ึงหน่ึงอยูแลว ผมไมขัดของจะใสก่ึงหน่ึงเพราะวาในท่ีสุด
ขอยกเวนก็ตองมีอยูดี ถาคิดวาขอยกเวนมีอยูจะใสเทาไหรก็ได ไมแปลกอะไร

ตอนท่ีออกพระราชกฤษฎีกาน้ีมา นายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร ทานก็ไมรู เ ร่ือง
พระราชกฤษฎีกาน้ี เมื่อทำเสร็จก็เสนอ ครม. ครม. เห็นชอบแลว ก็เสนอนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีก็ถวายเพ่ือ
ทรงลงพระปรมาภิไธย จากนั้นก็ประกาศใช รุงข้ึนหนังสือพิมพทุกฉบับลงขาว ครม. ลักไกประชุม 3 คนก็ได
มนีายกรัฐมนตรี 1 คน รองนายกรัฐมนตรี 1 คน รฐัมนตรี 1 คน แคนีก็้ประชุมมมีตทิกุอยางได ประกาศสงครามโลกก็ได
ทนีีต้ืน่เตนไปกันใหญ ความเปนจรงิคือเมือ่กอนมนัไดจรงิ ๆ  แตพอพระราชกฤษฎีกาออกมา มกีารกำหนดองคประชุมวา
ตอง 1 ใน 3 เวนแตกรณีฉุกเฉิน เวลาอานเขาไมไดอานวรรคหน่ึงท่ีบอกวาองคประชุมของคณะรัฐมนตรีคือ 1 ใน 3
เขาจงใจหยิบเอาวรรคสองท่ีบอกวามีขอยกเวน ซึ่งขอยกเวนตอนน้ันสามคนก็ประชุมไดจริง ๆ แตขอยกเวนไมได
เกิดข้ึนงาย ๆ กลายเปนวา ครม. ลักไก บานอ่ืนเมืองอื่น คณะกรรมการอ่ืน แคบอรดรัฐวิสาหกิจเขายังตองใช
กรรมการก่ึงหน่ึง ครม. ไทยจะประชุมกนัแค 3 คนหรือ 2 คนก็ได เขาก็ตอวาไปท่ีนายกรัฐมนตร ีทานเรียกผมไปแลว
ก็บอกใหปลดเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพราะวาทำใหทานเดือดรอน ผมเห็นใจทานจริง ๆ เพราะทานไมรูเรื่องจริง ๆ
ผมเรียนไปวา ปลดเลขาธิการคณะรัฐมนตรียาก คำวาปลดเหมือนจะงาย แตความหมายก็คือวาถาไลออก ปลดออก
ใหออกหรือยาย ตองต้ังกรรมการสอบ สอบเสร็จเขาอุทธรณ ถาทานยายเขามาประจำทำเนียบ กวาจะต้ังเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีคนใหมก็อาจจะยาว ที่ทานทำไดงายและไดเร็วท่ีสุดคือปลดรองนายกรัฐมนตรี ทานบอกวา
คุณสองคนพ่ีนองเปนคนผูกก็ตองเปนคนแก ผมไมคิดวามีอะไรตองแก คิดไววาวันหน่ึงจะตองเปนผลดี
เพราะพระราชกฤษฎีกาไมไดมีเฉพาะเร่ืององคประชุม ยังมีอีกหลายมาตรา และพระราชกฤษฎีกาน้ีคือ
ธรรมาภิบาลของ cabinet ถานายกรัฐมนตรียืนยันอีก เราคอยคิดวาเราจะทำอยางไร เชน ลาออก หรือแก
หรือยกเลิกพระราชกฤษฎีกา ถานายกรัฐมนตรีไมพูดถึงแลวก็จบไป แลวทานก็ไมพูดอะไรอีกเลย จึงใชมาเร่ือย
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หลังจากยึดอำนาจเปนตนมามกีารฟองรองคณะรัฐมนตรีหลายเร่ือง ศาลไดยกฟองหรือไมรบัฟองไปบางเร่ือง
เพราะพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ เชน มาตรา 10 เขียนวา การท่ี ครม. มีมติเห็นชอบในเร่ืองใด ไมไดหมายความวา
จะเห็นชอบลงไปในรายละเอียดของเร่ืองนัน้ หนวยราชการตาง ๆ มหีนาท่ีตองไปปฏบิตัริายละเอียดใหถูกตามกฎหมาย
จะถือเอาการท่ี ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการวาอนุญาตลงไปถึงรายละเอียดดวยไมได มาตราน้ีไดเซฟ ครม.
และนายกรัฐมนตรไีวเพราะถือวา ครม. มมีตใินหลกั พอถึงเวลาปฏิบตั ิคณุไปปฏิบตักัินผิดกฎหมายเอง อยางน้ีเรียกวา
ธรรมาภิบาลของ ครม. ซึ่งจำเปนตองมี คุณถามประเด็นเรื่ององคประชุม ผมวามันใชมานานแลว ตั้งแตป 2546
จนถึงบดัน้ี ถาจะขยับเปนก่ึงหน่ึงหรือ 2 ใน 3 ยังได มนัไมแปลกอะไรแลววันน้ี ตราบใดท่ีมขีอยกเวน และไมไดเปนอปุสรรค

คำถาม
หลักความรับผิดชอบรวมกันของ ครม. รวมถึงกรณีท่ีรัฐมนตรีบางทานไมเขาประชุมแลวมีการ

จดรายงานการประชุมอยางถูกตอง เครงครัดหรือไม

คำตอบ
คำวา “ความรับผดิชอบรวมกัน” หมายความวา หน่ึงถูกผูกมัดตามมติคณะรัฐมนตรทีัง้หมด ไมวาตัวจะเห็นชอบ

ดวยหรือไมเห็นดวยก็ตาม ไมวาตัวจะเขาประชุมหรือไมเขาประชุมก็ตาม เวนแตเมื่อใดที่ไดทำความเห็นแยงเอาไว
จนปรากฏในรายงานการประชุมจึงจะเรียกวาไมตองรับผิดตามกฎหมาย แตยังตองรับผิดทางการเมือง ความหมาย
คือแคนี้ เพราะฉะน้ัน ถารัฐมนตรีคนใดไมเขาประชุมหรือเขาประชุมแตไมเห็นชอบ ถายังไมเห็นชอบตองใหจดเอาไว
ซึ่งเคยมีรัฐมนตรีบางคนเคยทำ แต l iability ทางการเมืองยังมีอยูดี ในทางกฎหมายถาเกิดการฟองรอง
ทานอาจรอดพนไป ความรับผิดของคนมีความรับผิดทางการเมือง ความรับผิดทางแพง ความรับผิดทางอาญา
ความรับผิดทางปกครอง การใหจดความเห็นไวทำใหพนความรับผิดทางแพง ทางอาญา แตไมพนความ
รับผิดทางปกครอง และความรับผิดทางการเมือง เพราะฉะน้ัน ก็มีประโยชนอยูเหมือนกัน หลักน้ีแมแตใน
บรษิทัมหาชนก็ม ีแตหลกัในบริษทัมหาชนรุนแรงเกินไป กฎหมายบริษทัมหาชนเขียนไววา เมือ่มกีารประชุมบอรดบรษิทั
กรรมการบริษัทไมวาจะเขาประชุมหรือไมก็ตาม ไมวาจะเห็นชอบตามมตินั้นหรือไมก็ตาม ถามตินั้นไมชอบดวย
กฎหมายจะตองถูกผูกมัดและรับผิดชอบตามน้ันหมด ความรับผิดรวมท้ังทางแพงและอาญา เวนแตถาได
ทำบันทึกกลับมาภายใน  3 วันนับตั้งแตสิ้นสุดการประชุมวาตนไมเห็นดวยกับเรื่องใด  จึงถือวาพนจาก
ความรับผิด หลักน้ีควรจะ apply เอามาใชโดยอนุโลมกับ ครม. วาใหจดบันทึกความเห็นคานไว ไมวาจะคาน
ในเวลานัน้หรอืคานในเวลาตอมา อาจทำยาก ใครคานอยางนี ้ถาเปน ครม. นายกรัฐมนตรก็ีจะเพงเลง็วาไมควรจะอยู
ถาเปนบริษัทบอรดคนใดคานก็จะเกิดการซุบซิบวาคนน้ีก็ไมควรท่ีจะอยูในบอรด แตตองเส่ียงตรงน้ีเอาเอง
ความอนัตรายของกฎหมายบรษิทัมหาชนคอืใหคานภายใน 3 วันต้ังแตการประชมุสิน้สุดลง มเีรือ่งเกดิข้ึนเรือ่งหนึง่มกีาร
เรยีกประชมุบอรดฉกุเฉิน เรงดวน กรรมการคนหนึง่ไมรวูามกีารเรียกประชมุก็เลยไปองักฤษ พอประชมุเสรจ็กยั็งไมรวูา
มีการประชุมเพราะยังไมเห็นมีรายงานการประชุม 7 วันตอมากลับมาจากประเทศอังกฤษแลวจึงทราบวามีการ
ประชุมไปแลว และมีมติอยางน้ัน ก็ตกใจทำหนังสือประทวงไป ตอนหลังเวลาฟองก็ฟองยกบอรด เพราะกฎหมาย
ใหทวงใน 3 วันนับตัง้แตวันประชุม ก็ไมสามารถทวงไดเพราะไมรวูามกีารประชุม ถาใหเวลา 3 วันนับต้ังแตวันท่ีมกีาร
สงรายงานการประชุมคอยยังชัว่หนอย แตกฎหมายเขียนอยางน้ี กฎหมายอยางน้ีแรงไป เห็นหรอืไมวาในกิจการเอกชน
ธรรมาภิบาลเขายังไปไกลขนาดนั้น เราเปนหนวยงานภาครัฐ กฎหมายยังไมออกมาสรางธรรมาภิบาล เราควร
จะตองเรงสรางกันขึ้นมาเอง ถาคนอื่นสรางเมื่อไหรจะไปไกลกวาน้ี ตองเตือน ครม. วาถาทานทวง เราตองจด
หรือทานทวงเราควรจะมีมารยาทในการจะถามทานวาจะใหจดไวหรือไม จะไดเซฟทานไดในบางเร่ือง
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เรือ่งท่ีตองจัดทำเปนมติคณะรฐัมนตรี

จำแนกตามการจัดระเบียบวาระการประชุมของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดเปน 2 กลุมประเภทใหญ คือ

1. เรื่องในระเบียบวาระเพื่อทราบ ไดแก เรื่องประเภทตาง ๆ ที่เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบแลวเปน
มติคณะรัฐมนตรีไปไดโดยคณะรัฐมนตรีไมตองพิจารณาเปนรายเรื่อง ซึ่งอาจแยกยอยเปนกลุมเรื่องตาง ๆ คือ

1.1 เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรทีราบ คอื เร่ืองท่ีมขีอเสนอใหคณะรัฐมนตรมีมีตริบัทราบเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง (ไมไดมขีอ
เสนอใหคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบใด ๆ) เชน การรายงานขอเท็จจริงของเหตุการณหรือการดำเนินการ
โครงการใด ๆ การรายงานการเดินทางไปราชการของรัฐมนตรี เปนตน (อยางไรก็ดี เรื่องทำนองน้ีเรื่องใดที่มีการหยิบยก
ขึ้นอภิปรายในหองประชุมคณะรัฐมนตรีและมีผลการพิจารณามากเกินไปกวาการรับทราบ มติคณะรัฐมนตรีของเรื่องนี้ก็จะ
ตองจัดทำข้ึนเสมือนเปนเร่ืองเพ่ือพิจารณา)

1.2 เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีทราบตามมติคณะรัฐมนตรี คำส่ังนายกรัฐมนตรี หรือกฎหมายอื่นที่ให
เสนอคณะรฐัมนตรทีราบ เชน รายงานผลการเบกิจายงบประมาณ รายงานประจำปของหนวยงานตาง ๆ เปนตน

การจัดทำมติคณะรัฐมนตรี

บทความพิเศษ :

โดย ปญญาพล  ศรแีสงแกว*

* - เรียบเรียงจากเอกสารเพ่ือประเมินผลและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาระบบการประชุม
-บทความ/ขอความ หรอืความเห็นใด ๆ ทีป่รากฏในบทความน้ีเปนความคิดเห็นสวนตัวของผเูขียน ซึง่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรแีละกองบรรณาธิการ
ไมจำเปนตองเห็นพองดวย
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1.3 เรื่องที่ผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการใด ๆ ที่มีอำนาจหนาท่ีเก่ียวของจนไดขอยุติที่ชัดเจน
และมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับใหนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบแลวถือเปนมติคณะรัฐมนตรีตามผลการพิจารณากล่ันกรอง
นัน้ ๆ เชน เร่ืองท่ีผานการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีชดุตาง ๆ เปนตน

1.4 เร่ืองที่นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีไดพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีหลักการเม่ือวันท่ี
13 ธันวาคม 2520

ทั้งน้ี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีแตละคร้ัง นอกเหนือจากเร่ืองเพ่ือทราบตามระเบียบวาระการประชุม
ที่สงใหคณะรัฐมนตรีลวงหนากอนการประชุมแลว อาจมีเร่ืองเพ่ือทราบบางเรื่องที่นำเสนอคณะรัฐมนตรีในวันประชุมดวย
เรียกวา “เร่ืองเพ่ือทราบจร”

2. เรือ่งในระเบยีบวาระเพือ่พิจารณา ไดแก เร่ืองประเภทตาง ๆ (นอกเหนือจากเร่ืองเพ่ือทราบตามขอ 1) ซึง่เปน
เรื่องที่มีประเด็นขอเสนอที่สำคัญ ซึ่งคณะรัฐมนตรีทั้งคณะจะตองรวมพิจารณาตัดสินใจและลงมติรวมกัน ซึ่งอาจแยกยอย
เปนกลมุเรือ่งตาง ๆ เชน

2.1 เร่ืองตาง ๆ ทีเ่ปนขอเสนอเชิงนโยบาย
2.2 เร่ืองเก่ียวกับแผนงาน/โครงการท่ีตองใชงบประมาณจำนวนมากและมีระยะเวลาดำเนินการหลายป
2.3 เร่ืองเก่ียวกับการเสนอรางกฎหมายหรือการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม

และความเปนอยูของประชาชนโดยรวม (ยกเวนรางกฎหมายท่ีตราขึ้นและมีผลใชบังคับเปนการเฉพาะเร่ือง/เฉพาะกลุมคน
หรือที่เปนงานปกติประจำท่ีตองดำเนินการ เร่ืองทำนองน้ีเม่ือไดรับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีแลว
จะเสนอคณะรัฐมนตรีในวาระเพ่ือทราบ)

2.4 เร่ืองเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศท่ีมีประเด็นตองใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ
2.5 เร่ืองตาง ๆ ที่มีความเห็น ขอสังเกต หรือขอเสนอแนะของหนวยงานตาง ๆ ที่แตกตางหรือไมสอดคลองกับ

ขอเสนอของหนวยงานเจาของเร่ือง
2.6 เร่ืองตาง ๆ ที่มีกฎหมายบัญญัติหรือมีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดใหตองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

เ ร่ืองที่ นำ เสนอคณะรัฐมนตรีตามระ เ บียบวาระการประ ชุมคณะรัฐมนตรี ในแตละ สัปดาหดั งกล าว
ทั้ง 2 กลุมขางตนน้ัน เจาหนาท่ีที่รับผิดชอบในการจัดทำมติคณะรัฐมนตรีมิไดนำมาจัดทำรางมติคณะรัฐมนตรีทุกเร่ือง
เพราะเร่ืองในระเบียบวาระเพ่ือทราบน้ันสามารถใชขอความในสวนขอเสนอของสวนราชการตามทายบันทึกเสนอเร่ือง
ตอคณะรัฐมนตรีที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดทำและนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมาย
ไดสั่งการไวแลวเปนมติคณะรัฐมนตรีไดทันที

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีแตละครั้ง นอกจากเร่ืองเพ่ือพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมเพ่ือ
พิจารณาดังกลาวแลว อาจจะมีเร่ืองเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกบางสวนท่ีแจกใหคณะรัฐมนตรีในวันประชุมดวย เร่ือง
ดังกลาวเรียกวา “เร่ืองพิจารณาจร” ซึ่งเร่ืองประเภทน้ี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีแตละสัปดาหเร่ืองใดจะนำมาเสนอ
เปนเร่ืองเพ่ือพิจารณาไดจะตองมีความจำเปนเรงดวนและสอดคลองกับบทบัญญัติของมาตรา 9 แหงพระราชกฤษฎีกา
วาดวยการเสนอเร่ืองและการประชมุคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. 2548 ซึง่บญัญัตไิววา “... กรณีมคีวามจำเปนเรงดวน นายกรัฐมนตรี
จะอนุมัติใหเสนอโดยไมตองสงวาระการประชุมลวงหนาก็ได แตในกรณีที่เปนเร่ืองท่ีมีผลใหมีการอนุมัติงบประมาณ
นายกรัฐมนตรีจะอนุมัติดังกลาวไดตอเมื่อเปนกรณีฉุกเฉินและมีความจำเปนเพ่ือรักษาประโยชนสำคัญของประเทศ
หรอืประชาชน”

นอกจากน้ี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีแตละคร้ังยังมีเร่ืองอีกบางประเภทท่ีไมปรากฏอยูในระเบียบวาระการประชุม
แตเปนเร่ืองที่จะตองนำมาจัดทำ (ราง) เปนมติคณะรัฐมนตรีดวย ไดแก เรื่องตาง ๆ ที่นายกรัฐมนตรีอาจหยิบยกข้ึนหารือในที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี หรืออาจพิจารณามอบหมายสั่งการเร่ืองใดเรื่องหน่ึง แลวที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบหรือเห็นชอบ
ตามที่นายกรัฐมนตรีไดเสนอ ซึ่งกรณีนี้จะเรียกวา “เร่ือง (ในระเบียบวาระ) ประธานแจง” สวนอีกกรณีหน่ึงเปนเร่ืองท่ีรัฐมนตรี
ทานใดทานหน่ึงอาจหยิบยกประเด็นเร่ืองใดเรื่องหน่ึงเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีทราบเพ่ือพิจารณามอบหมายส่ังการใหดำเนินการ
ในเร่ืองใด ๆ โดยไมมีเอกสารเปนระเบียบวาระการประชุม (ทำนองเดียวกับที่นายกรัฐมนตรีเสนอเร่ืองประธานแจง)
หากคณะรัฐมนตรีมมีตเิปนประการใดก็จะจดัทำเปนมตคิณะรฐัมนตรใีนเร่ืองนัน้ ๆ ไวดวย เร่ืองดงักลาวน้ีเรียกวา “เรือ่งอืน่ ๆ”
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กลาวโดยสรุป ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในแตละคร้ังน้ัน
มีเ ร่ืองตาง ๆ ที่นักวิเคราะหนโยบายและแผนจะตองจดบันทึก
ผลการประชุมไวแลวนำมาจัดทำเปนมติคณะรัฐมนตรีเปนรายเร่ือง
ประกอบดวยเร่ืองดังตอไปนี้

(1) เร่ืองในระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา (รวมท้ังเพ่ือพิจารณาจร)
(2) เรือ่งประธานแจง (นายกรัฐมนตรเีสนอในทีป่ระชมุ)
(3) เรือ่งอืน่ (รฐัมนตรเีสนอในทีป่ระชมุ)

กระบวนการจัดทำมติคณะรฐัมนตรี

เน่ืองจากการจัดทำมติคณะรัฐมนตรีเรื่องตาง ๆ ที่ไดมีการนำเสนอสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดังไดกลาว
มาแลวจะตองดำเนินการใหเปนไปโดยถูกตองสอดคลองกับผลการประชุมพิจารณาเร่ืองนั้น ๆ มติจะเปนประการใดจึงตอง
รอฟงผลการพิจารณา/อภิปรายในหองประชุมคณะรัฐมนตรีกอน อยางไรก็ดี เพ่ือความรวดเร็วในการดำเนินการ เจาหนาท่ี
ผูเก่ียวของจะเตรียมการจัดทำรางมติคณะรัฐมนตรีในแตละเรื่องไวลวงหนา โดยเปนการคาดแนวทางการพิจารณาตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรีบนพ้ืนฐานของขอมูลขอเท็จจริงของเรื่อง โดยเฉพาะอยางย่ิงดูประเด็นขอเสนอของหนวยงานเจาของเร่ือง
ประกอบกับความเห็นของหนวยงานทีเ่ก่ียวของและขอกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรเีดิม (ถาม)ี ทีเ่ก่ียวของ หากผลการประชุม
พิจารณาจริงสอดคลองกับรางมติคณะรัฐมนตรีที่เตรียมไว มติคณะรัฐมนตรีนั้นก็เปนอันใชได หรืออาจปรับเปลี่ยนถอยคำ
ในรายละเอียดเพียงเล็กนอยก็เปนอันเสร็จสิ้นท่ีจะเสนอผูบังคับบัญชาตามข้ันตอนตอไปได

มติคณะรัฐมนตรีในแตละเร่ืองนั้นกอนที่จะถือเปนมติคณะรัฐมนตรีที่ถูกตองและใหแจงยืนยันไปยังสวนราชการ
ตาง ๆ ได มีลำดับข้ันตอนในการตรวจสอบและรับรองความถูกตองตามลำดับขั้นตาง ๆ ทั้งน้ี การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
อยบูนพ้ืนฐานของความรับผดิชอบรวมกัน มตคิณะรัฐมนตรใีนแตละเร่ืองมผีลเปนอยางไร คณะรัฐมนตรก็ีตองรบัผดิชอบรวมกัน
แตโดยท่ีระบบการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือมีการพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ไปแลวจะไมมีการนำรายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี
(ปจจุบันเรียกวา “สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี”) มาเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองความถูกตองแตประการใด เพียงแตจะจัดทำ
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีสงใหรัฐมนตรีแตละทานในภายหลัง หากรัฐมนตรีทานใดเห็นวามติคณะรัฐมนตรีเร่ืองใด ตาม
ทีป่รากฏในสรปุผลการประชมุ (หลงัทีไ่ดรบัหนงัสอืแจงยืนยันมต)ิ มคีวามไมถูกตองกส็ามารถทักทวง ขอแกไขไดในภายหลัง ดงั
นั้น ในทางปฏิบัติการตรวจสอบความถูกตองของมติคณะรัฐมนตรีที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดจัดทำในแตละเร่ือง
คณะรัฐมนตรี (ในทุกรัฐบาล) จึงไดมอบหมายใหรัฐมนตรีทานใดทานหนึ่งเปนผูตรวจสอบและรับรองความถูกตองของ
มตคิณะรัฐมนตรทีีส่ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรจีดัทำรางข้ึน เอกสารมติคณะรัฐมนตรซีึง่เปนตนฉบับทีเ่รียกกันในทางปฏิบตัวิา

“ใบแดง” จะถูกจัดพิมพขึน้โดยเจาหนาท่ีผจูดัทำรางมติและเซ็นชือ่กำกับไว และเสนอผาน
ผูบังคับบัญชาตามลำดับขั้น หากผูบังคับบัญชาเหลาน้ีเห็นชอบดวยกับรางมติดังกลาว
ก็จะลงนามกำกับไว หรืออาจใหปรับปรุงแกไขใหถูกตองกอนตามแตกรณี หลังจากน้ัน
จงึจะนำ “ใบแดง” ดงักลาว เสนอรัฐมนตรทีีไ่ดรบัมอบหมายจากคณะรัฐมนตรเีพ่ือตรวจสอบ
และรับรองความถูกตอง โดยจะเซ็นชื่อกำกับไว หลังจากน้ันเจาหนาท่ีสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจึงจะนำใบแดงดังกลาวมารวมกับเอกสารตนเร่ือง เพ่ือมอบหมายให
เจาหนาท่ีที่รับผิดชอบเรื่องน้ัน ๆ ดำเนินการจัดทำหนังสือแจงยืนยันมติคณะรัฐมนตรี
ไปยังหนวยงานเจาของเร่ืองและหนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป

ในอดีตท่ีผานมาจนถึงปจจุบันการมอบหมายใหรัฐมนตรีทานใดทานหน่ึงเปน
ผตูรวจสอบและรับรองความถูกตองของมติคณะรัฐมนตรนีัน้ คณะรัฐมนตรแีทบทุกรัฐบาล
มักจะมอบหมายใหรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีทานใด
ทานหน่ึงในคณะรัฐบาลเปนผูทำหนาท่ีดังกลาว
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สำหรับการตรวจสอบและรับรองมติคณะรัฐมนตรีนั้น โดยท่ีมติคณะรัฐมนตรีมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ีคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติ และหลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ซึ่งตามปกติจัดข้ึนในวันอังคาร
ของทุกสัปดาห) ดังน้ัน ในการจัดทำ (ราง) มติคณะรัฐมนตรีจึงตองดำเนินการใหแลวเสร็จอยางรวดเร็วมากท่ีสุดเทาท่ีจะทำได
โดยมติคณะรัฐมนตรีบางเร่ืองตองจัดทำใหแลวเสร็จในระหวางการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยในระหวางท่ีการประชุมกำลัง
ดำเนินการไป เจาหนาท่ีจะตองจดบันทึกการประชุมที่กำลังอภิปรายอยูใหไดขอมูลชัดเจนมากที่สุด ในขณะเดียวกันก็ตอง
อาศัยชวงเวลาวาง หรือชวงเวลาท่ีเห็นวาไมมีสาระสำคัญหรือประเด็นท่ีตองจดบันทึกไวเพ่ือมาจัดทำรางมติคณะรัฐมนตรี
ในเร่ืองท่ีผานมาใหแลวเสร็จเพ่ือจัดพิมพและนำเสนอผูบังคับบัญชาท่ีอยูในหองประชุมคณะรัฐมนตรีตามลำดับข้ันไปยัง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือตรวจสอบ แกไข และลงนามรับรองความถูกตองแลวจึงนำไปเสนอรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายให
ตรวจสอบและรับรองมติเพ่ือพิจารณาและลงนามกำกับใหแลวเสร็จในหองประชุมเพ่ือจะไดดำเนินการแจงยืนยันมติตอไป

การจัดทำมติใหแลวเสร็จในหองประชุมคณะรัฐมนตรีนั้น กระทำไดเพียงบางเร่ืองเทาน้ัน โดยเฉพาะมติคณะรัฐมนตรี
ที่เขียนขอความเพียงสั้น ๆ มีขอความที่ไมซับซอนหรือมีรายละเอียดท่ีตองตรวจสอบกอน เชน “อนุมัติตามที่หนวยงานเสนอ”
หรอื “เห็นชอบตามทีห่นวยงานเสนอ” เปนตน

มติคณะรัฐมนตรีที่ดำเนินการแลวเสร็จทุกข้ันตอนในที่ประชุมนั้นถือเปนเพียงสวนนอยเทาท่ีจำเปนจริง ๆ เทาน้ัน มติ
คณะรัฐมนตรีในเร่ืองตาง ๆ ในระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีแตละคร้ังสวนใหญจึงตองมาเร่ิมดำเนินการภายหลัง
จากท่ีคณะรัฐมนตรีเลิกการประชุมแลว

การจัดทำรางมติคณะรัฐมนตรีหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแลวจะใชเวลาดำเนินการตามกระบวนการตั้งแต
เจาหนาท่ีจัดทำรางไปจนถึงเสนอรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบและลงนามรับรองนั้นยาวนานกวามติคณะรัฐมนตรีที่
สามารถทำแลวเสร็จในหองประชุมคณะรัฐมนตรี เน่ืองจากในหองประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นผูที่เก่ียวของในกระบวนการจัดทำมติ
อยูในหองประชุมคณะรัฐมนตรีครบถวนทุกคน เม่ือเจาหนาท่ีจัดทำรางมติและเสนอใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบความถูกตอง
ของรางมติแลวก็สามารถพิมพเปนมติใบแดงเสนอผานไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แลวเสนอรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะรัฐมนตรีใหตรวจและลงนามรับรองไดเลย แตกรณีการจัดทำมติคณะรัฐมนตรีหลังเลิกประชุมแลว ผูบังคับบัญชา
ในแตละลำดับขั้นมิไดอยูในท่ีเดียวกัน และอาจจะไมสามารถตรวจ แกไข และรับรองมติไดอยางตอเน่ืองกัน ระยะเวลาท่ีใช
ในการรางมติคณะรัฐมนตรีกวาจะผานการตรวจรับรองแตละลำดับข้ันจึงใชเวลามากข้ึน

หลักการจัดทำมติคณะรฐัมนตรี

มติคณะรัฐมนตรีมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (ยกเวนมติคณะรัฐมนตรีบางเร่ืองอาจกำหนดวันท่ี
ใหมติเร่ืองนั้นมีผลใชบังคับไวเปนการเฉพาะเร่ืองได) กระบวนการจัดทำมติคณะรัฐมนตรีตั้งแตขั้นตอนการจัดทำราง
มติคณะรัฐมนตรีของเจาหนาท่ีจนไปถึงข้ันตอนท่ีสามารถนำมติคณะรัฐมนตรี (ใบแดง) ไปทำหนังสือแจงยืนยันไปยัง
สวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของเพ่ือดำเนินการหรือถือปฏิบัติตอไปน้ัน มีหลายข้ันตอนและตองใชระยะเวลา
ดำเนินการ โดยเฉพาะอยางย่ิงมติคณะรัฐมนตรีที่ไมสามารถจัดทำใบแดงใหแลวเสร็จและเสนอรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะรัฐมนตรีใหตรวจและรับรองไดในวันประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อตองมาจัดทำใบแดงหลังจากการประชุมเสร็จแลว
ก็จะตองใชเวลาดำเนินการตามกระบวนการตาง ๆ ยาวนานมากข้ึน ประกอบกับการประชุมคณะรัฐมนตรีจะแตกตาง
จากการประชุมอืน่ ๆ โดยท่ัวไปท่ีไมอนญุาตใหนำเคร่ืองมอืสือ่สารใด ๆ เขาไปในหองประชมุคณะรัฐมนตร ีรวมทัง้ไมอนญุาตใหมี
การบนัทกึเสียงการประชมุไวเปนหลกัฐาน ดงันัน้ การจดัทำมตคิณะรัฐมนตรใีนเรือ่งตาง ๆ อนัเปนผลมาจากการอภปิราย แสดง
ความเห็น และตัดสินใจรวมกันในหองประชุม เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการจัดทำมติคณะรัฐมนตรีจึงไมสามารถใชเคร่ืองมือ
สื่อสารหรือการบันทึกเสียงเปนตัวชวยในการบันทึกขอมูลการประชุมได แตจะตองใชการจดบันทึกดวยตนเองเทาน้ัน

ปจจัยสำคัญอีกประการหน่ึง คือ มติคณะรัฐมนตรีที่ตองจัดทำข้ึนในแตละเร่ืองเปนการประมวลการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรจีากทีไ่ดอภปิราย หารอื และตดัสนิใจรวมกนัท่ีเปน “ภาษาพูด” แลวแปลงมาเปน “ภาษาเขียน” หรอืเปนลายลักษณ
อกัษร ซึง่จะตองถูกตอง ชดัเจน ครบถวนตรงตามผลของการประชุม และปฏิบตัไิดโดยไมขดักับขอกฎหมาย ซึง่ในการจัดทำราง
มติคณะรัฐมนตรีในแตละกรณีจะมีหลักปฏิบัติในการดำเนินการเพ่ือใหมติคณะรัฐมนตรีมีบรรทัดฐานท้ังในแงของรูปแบบและ
การใชถอยคำ รวมตลอดถึงการเตรียมการของเจาหนาท่ีเพ่ือใหการจัดทำมติเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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การเตรยีมตัวของเจาหนาทีจั่ดทำมตคิณะรฐัมนตรี

การเตรียมตัวของเจาหนาท่ีที่ตองปฏิบัติงานในการจัดทำมติคณะรัฐมนตรีนั้นมีผลตอความรวดเร็วและถูกตอง
ของการจดัทำรางมตคิณะรัฐมนตรเีปนอยางมาก ซึง่อาจจะแบงการเตรยีมความพรอมของเจาหนาท่ีไดเปน 3 ระยะ คอื

1. การเตรียมความพรอมกอนวันประชุมคณะรัฐมนตรี เจาหนาท่ีจะตองเตรียมศึกษาขอมูลของระเบียบวาระ
การประชุมคณะรัฐมนตรีทีไ่ดรบัจากกองการประชุมคณะรัฐมนตรใีหละเอียดและเขาใจชดัเจนวาในแตละเร่ืองมปีระเด็นขอเสนอ
อยางไร เมื่อประมวลขอมูลทั้งหมดทั้งประเด็นขอเสนอของสวนราชการเจาของเรื่อง ประกอบกับความเห็นของหนวยงาน
ที่เก่ียวของและขอกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของ (ถามี) แลวแนวทางท่ีนาจะเปนมติคณะรัฐมนตรีไดในเรื่องนั้น ๆ
คืออยางไร ซึ่งจะทำใหสามารถไปจัดทำรางมติคณะรัฐมนตรีลวงหนาเตรียมไวได

ในวันกอนการประชุมคณะรัฐมนตรี เจาหนาท่ีจัดทำมติคณะรัฐมนตรียังควรตองตรวจสอบขอมูลขาวสาร
จากส่ือตาง ๆ ดวย เชน ขาวในหนังสอืพิมพและรายงานขาวทางโทรทัศน เปนตน เพ่ือใหทราบขอมลู ขอคดิเห็นของเร่ืองตาง ๆ ที่
อาจจะมีการนำเขาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีในวันรุงขึ้น เพ่ือใหไดทราบขอมูล ภูมิหลังหรือขอมูลของเรื่องบางเรื่อง ซึ่งจะ
ทำใหเจาหนาท่ีสามารถเขาใจเรื่องที่มีการหยิบยกข้ึนอภิปราย หรือพิจารณาในที่ประชุมไดอยางงายข้ึน

นอกจากน้ี เจาหนาท่ีที่จัดทำมติคณะรัฐมนตรียังจะตองเตรียมขอมูลพ้ืนฐานท่ีจำเปนตองใชตรวจสอบ
หรืออางอิงเก่ียวกับมติคณะรัฐมนตรีที่จะจัดทำรางข้ึน เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติระเบียบ
บรหิารราชการแผนดิน มตคิณะรัฐมนตรทีีเ่ปนหลักการสำคัญ ทีอ่าจเก่ียวของกับเร่ืองท่ีอยใูนระเบียบวาระการประชุม หรอืทีเ่ปน
มติเดิมของเรื่องที่คณะรัฐมนตรีกำลังจะพิจารณา เปนตน เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการท่ีอาจตองใช
ประกอบการจัดทำรางมติคณะรัฐมนตรีในหองประชุม รวมทั้งตองจัดเตรียมเครื่องเขียนและสมุดบันทึกใหพรอมใชงาน
ในหองประชุม และประการสำคัญท่ีสดุ คอื การพักผอนใหเพียงพอในคืนกอนวันประชุม มฉิะน้ันจะทำใหรางกายไมมคีวามพรอม
ทีจ่ะตองฟงผลการประชุม การอภิปราย แสดงความเห็นและการสรุปของนายกรัฐมนตรใีหเขาใจชดัเจน และจดบันทึกไวไดอยาง
รวดเร็ว ครบถวน และถูกตองมากท่ีสุด

2. การเตรยีมพรอมและการจดบนัทึกในหองประชมุคณะรฐัมนตรี การจดบนัทึกผลการประชมุในหองประชมุ
คณะรัฐมนตรีถือไดวาเปนข้ันตอนท่ีสำคัญท่ีสุดขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี เน่ืองจากการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีไมอนุญาตใหมีการบันทึกเสียงการประชุม ดังน้ัน บันทึกผลการประชุมของเจาหนาท่ีที่จัดทำ
มติคณะรัฐมนตรีจึงเปนแหลงขอมูลเดียวท่ีบันทึกไววา ผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในแตละเร่ืองมีการอภิปราย
แสดงความคิดเห็นมีการช้ีแจงกันอยางไร รัฐมนตรีทานใดมีความเห็นขอเสนอแนะ เห็นดวยหรือไมเห็นดวยประการใด
นายกรัฐมนตรีหรือประธานการประชุมสรุปอยางไร และผลสรุปสุดทายท่ีจะเปน
มตคิณะรัฐมนตรใีนเรือ่งนัน้ ๆ เปนอยางไร ซึง่บนัทกึการประชมุคณะรฐัมนตรดีงักลาว
นอกจากจะเปนประโยชนโดยตรงสำหรับการจัดทำรางมติคณะรัฐมนตรีแลว
ยัง เปนประโยชน ในกรณีที่ ต อมาภายหลังหากมีการสอบถามหรือหา รือ
มตคิณะรัฐมนตรเีก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ  ซึง่อาจเก่ียวพันกับรายละเอียดของการพิจารณา
เร่ืองนั้น หรือเชื่อมโยงไปถึงเจตนารมณ หรือขอบเขตของมติคณะรัฐมนตรีนั้น ๆ
ขอมูลตาง ๆ ที่เจาหนาท่ีจดบันทึกไวในการประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะเปนประโยชน
ที่จะนำมาใชตรวจสอบหรือคนหารายละเอียดตาง ๆ ที่เก่ียวของเพ่ือประกอบการ
ชีแ้จงหรือตอบขอหารือมตคิณะรัฐมนตรดีงักลาวไดอยางถูกตองตามความเหมาะสม
ในแตละกรณี

การจดบันทึกการประชุมในหองประชุมคณะรัฐมนตรีนั้น โดยท่ัวไปกลาวไดวาผูจดควรจะจดทุกคำ (verbatim)
ของทุกคนท่ีไดพูดในเร่ืองตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมเพ่ือใหไดขอมูลตามท่ีเปนจริงท้ังหมด กอนท่ีจะนำมา
ประมวลกบัขอมลูตามเอกสารในระเบยีบวาระของเรือ่งนัน้ ๆ เพ่ือจดัทำรางมตคิณะรัฐมนตรตีอไป อยางไรกต็าม ในทางปฏบิตัจิรงิ
กลาวไดวา ไมมีใครท่ีจะสามารถจดทุกคำของทุกคนท่ีพูด (อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น) ในแตละเร่ืองไดทันท้ังหมด ดังน้ัน
ผจูดบนัทึกการประชุมจงึตองมสีมาธจิดจออยกัูบเร่ืองทีน่ายกรัฐมนตร ีรฐัมนตร ีตลอดจนผชูีแ้จง (ถาม)ี ไดพูดและพยายามจด
ทุกอยางทุกคำท่ีพูดใหไดมากท่ีสุด โดยใชหลัก “จดและจำ”
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3. การดำเนินการภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เน่ืองจากมติ
คณะรัฐมนตรีมีผลใชบังคับทันทีในวันท่ีมีการประชุมคณะรัฐมนตรีในเ ร่ืองน้ัน
และสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของตองรอการแจงยืนยันมติคณะรัฐมนตรี
จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังน้ัน เร่ืองใด ๆ ในระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีที่คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาแลว แตยังไมไดดำเนินการจัดทำราง
มติคณะรัฐมนตรี จึงตองรีบนำมาดำเนินการจัดทำรางเพ่ือนำเสนอตามลำดับขั้นตอน
ดังท่ีไดกลาวมาแลวใหแลวเสร็จโดยเร็ว โดยควรยึดหลักปฏิบัติ ดังน้ี

3.1 เ ร่ืองใดมีความเรงดวนหรือมีกำหนดเวลาใหดำเนินการหรือ
เปนเรื่องที่มีความออนไหว อยูในความสนใจของฝายตาง ๆ ใหรีบนำมาดำเนินการ
จัดทำรางมติใหแลวเสร็จเปนลำดับตน

3.2 เรือ่งใดทีม่คีวามเชือ่มโยงกับขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคบั หรอืมติ
คณะรัฐมนตรีเดิม ใหตรวจสอบขอมูล ขอเท็จจริง และประเด็นท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ
ใหสอดคลองกบัขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคบั และมตคิณะรัฐมนตรเีดิมทีเ่ปนหลกัการ
ในเรื่องนั้นดวย

3.3 เร่ืองบางเร่ืองในการจัดทำรางมติคณะรัฐมนตรีนั้นอาจจะตอง
ประสานสอบถามกับหนวยงานเจาของเร่ือง/หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการใชถอยคำ
ตลอดจนขัน้ตอนการปฏบิตัติามมตคิณะรัฐมนตรทีีจ่ดัทำรางข้ึนมคีวามชดัเจน ครบถวน
ถูกตอง และไมมปีญหาในทางปฏิบตัิ

รปูแบบของการจดัทำมติคณะรฐัมนตรีในกรณตีาง ๆ

การจัดทำมติคณะรัฐมนตรีของเรื่องตาง ๆ ที่เสนอสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีมีรูปแบบและการใชถอยคำ
แตกตางกันไปแลวแตกรณี เชน

1. กรณีมติคณะรัฐมนตรีเปนไปตามขอเสนอของสวนราชการ/หนวยงานเจาของเรื่อง โดยไมมีประเด็น
เพ่ิมเติมใด ๆ การจัดทำรางมติในกรณีนี้จึงข้ึนอยูกับประเด็นขอเสนอของสวนราชการ/หนวยงานเจาของเร่ืองวามีประเด็น
ขอเสนออยางไร ซึง่อาจแยกออกเปนกรณียอย ๆ ไดดงัน้ี

1.1 กรณีท่ีขอเสนอของสวนราชการ/หนวยงานเจาของเรือ่งท่ีปรากฏอยใูนหนังสอืเสนอเร่ืองชัดเจนแลว
มติคณะรฐัมนตรี จะเขียนแบบส้ัน ๆ ลอตามขอเสนอวา

อนมุตัติามที ่ (ชือ่กระทรวงหรอืหนวยงาน) เสนอ หรือ
เห็นชอบตามท่ี (ชือ่กระทรวงหรือหนวยงาน) เสนอ หรือ
อนมุตัทิัง้ (จำนวน) ขอ ตามที ่(ชือ่กระทรวงหรือหนวยงาน) เสนอ หรือ
เห็นชอบทัง้ (จำนวน) ขอ ตามท่ี (ชือ่กระทรวงหรอืหนวยงาน) เสนอ

1.2 กรณีท่ีขอเสนอของสวนราชการ/หนวยงานเจาของเรื่องท่ีปรากฏอยูในหนังสือเสนอเรื่อง
มีประเดน็ขอเสนอท่ียังเขยีนไมชดัเจนเทาทีค่วร หากเขียนมติคณะรัฐมนตรแีบบสัน้ ๆ อาจเกิดปญหาในทางปฏิบตัหิรอือาจ
มีการตีความมติที่ไมสอดคลองตรงกันไดวามติคณะรัฐมนตรีนี้มีขอบเขตหรือความหมายเพียงใด หรือในบางเร่ืองเปนเร่ืองที่มี
รายละเอียดหรือขัน้ตอนการปฏิบตัทิีส่มควรจะเขียนใหปรากฏในมติใหชดัเจน กรณีดงักลาวน้ีแมทีป่ระชุมคณะรัฐมนตรจีะมมีติ
โดยสรุปไดวาเห็นชอบหรืออนุมัติตามท่ีสวนราชการหรือหนวยงานเจาของเร่ืองเสนอ แตในการเขียนเปนมติคณะรัฐมนตรีจริง
ก็จะเขียนแบบยาวลอตามขอเสนอวา

อนมุตั/ิเห็นชอบ (ประเด็น/สาระสำคญัของขอเสนอ) ตามที ่ (ชือ่กระทรวงหรือหนวยงาน) เสนอ
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ทั้งนี้ การจะใชคำวา “เห็นชอบ” หรือ “อนุมัติ” ตามที่สวนราชการหรือหนวยงานเจาของเรื่องเสนอนั้น หาก
เปนขอเสนอท่ีมไิดมขีอกฎหมายบัญญัตไิววา จะตองเสนอคณะรัฐมนตรอีนุมตัหิรอืเสนอคณะรัฐมนตรเีพ่ือใหความเห็นชอบ ก็ถือ
วาสวนราชการหรือหนวยงานต้ังขอเสนอมาอยางไร ก็ใหเขียนมติไปตามน้ัน แตหากมีขอกฎหมายบัญญัติไวก็ใหใชถอยคำ
ใหสอดคลองกับขอกฎหมายเปนหลัก

2. กรณมีติคณะรฐัมนตรีไมเปนไปตามขอเสนอของสวนราชการหรอืหนวยงานเจาของเรือ่ง แตเปนไปตาม
ความเห็นของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีไดเสนอความเห็นมาเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ๆ
ซึง่อาจแยกออกเปนกรณียอย ๆ ไดดงันี้

2.1 กรณเีขยีนแบบส้ัน ถาความเห็นในหนังสือเสนอความเห็นมคีวามชดัเจนวาสวนท่ีจะเปนมตไิดนัน้มขีอความ
อยางไร เมื่อแจงยืนยันไปแลวจะไมเกิดปญหาความคลุมเครือหรือตีความตางกันก็จะเขียนมติเปนวา

อนมุตัติามความเห็นของ (ชือ่สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเสนอความเห็น)           หรอื
เห็นชอบตามความเห็นของ (ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเสนอความเห็น)

2.2 กรณีเขียนแบบยาว ถาความเห็นในหนังสือเสนอความเห็นยังไมคอยชดัเจนวาสวนท่ีจะเปนมตเิปนไปตาม
ความเห็นที่เสนอมานั้นมีขอความอยางไร หรือในหนังสือความเห็นเหลาน้ันมีขอความยาว สวนท่ีจะเปนมติไดมีขอความ
ทีอ่าจไมตอเนือ่ง หากเขียนเปนมตสิัน้ ๆ อาจจะเกดิความสบัสนได ดงัน้ัน การเขียนมติในกรณนีีจ้งึตองเขียนแบบยาวลอขอความ
ในหนังสือเสนอความเห็นและตอทายดวยคำวา “ตามความเห็นของ (ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเสนอความเห็น)”

3. กรณีมติคณะรัฐมนตรีมีสวนของมติใหรับความเห็นหรือขอสังเกตไปดวย โดยท่ีในการพิจารณาเรื่อง
ตาง ๆ นั้น นอกจากในท่ีประชุมจะไดขอสรุปในประเด็นหลักตอขอเสนอของสวนราชการหรือหนวยงานเจาของเร่ืองแลว
ที่ประชุมอาจจะมีความเห็นหรือขอสังเกตตาง ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือใหหนวยงานเจาของเร่ืองรับไปพิจารณาเพ่ิมเติมดวย ทั้งน้ี
ความเห็นหรือขอสังเกตดังกลาวอาจเกิดจากการอภิปรายหรือการแสดงความเห็นในระหวางการพิจารณาเร่ืองนั้น ๆ
หรอือาจเปนความเห็นหรอืขอสงัเกตท่ีสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของไดเสนอความเหน็ไวเปนลายลกัษณอกัษรเพ่ือประกอบ
การพิจารณาของท่ีประชมุคณะรัฐมนตรแีลว ดงันัน้ การเขียนมติในสวนของการใหรบัความเห็นและขอสงัเกตดังกลาวจึงสามารถ
แยกยอยไดหลายกรณี ดังนี้

3.1 กรณมีีหนังสอืความเห็นหรือขอสงัเกตเปนลายลกัษณอักษรประกอบการพจิารณาของคณะรฐัมนตรี
อยูในระเบียบวาระการประชุมหรือแจกในหองประชุมคณะรัฐมนตรีแลว ผูเขียนมติตองพิจารณารายละเอียดของ
หนังสือเสนอความเห็นท้ังหมดวา ความเห็นหรือขอสังเกตของหนวยงานใดบาง มีประเด็นเปนสาระสำคัญท่ีหนวยงาน
เจาของเร่ืองควรจะตองรับไปพิจารณา/พิจารณาดำเนินการตามแตกรณี ทั้งน้ี ความเห็นหรือขอสังเกตท่ีสอดคลองกับขอเสนอ
และไมมีประเด็นใดเพ่ิมเติม ก็สามารถตัดออกไปได ในขณะเดียวกันความเห็นหรือขอสังเกตใดท่ีขัดแยงกับแนวทางการลงมติ
ของคณะรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีไดสรุปก็ตองตัดออกไปเชนกัน ดังนั้น ในการเขียนมติคณะรัฐมนตรีในกรณีนี้จึงสามารถ
จะเขยีนเปนมตติอจากขอความทีไ่ดเห็นชอบหรอือนมุตั ิ โดยใชขอความ “................... และให (สวนราชการหรอืหนวยงาน
เจาของเรือ่ง) รบัความเหน็ของ (สวนราชการ/หนวยงานท่ีเสนอความเหน็) ไปดำเนนิการ/ไปพจิารณาดำเนนิการดวย
(ตามแตกรณี)”

3.2 กรณีเปนความเห็นหรือขอสังเกตท่ีเกิดขึ้นจากการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นในหองประชุม
คณะรฐัมนตรี และเปนสาระสำคญัท่ีสวนราชการหรอืหนวยงานเจาของเรือ่งตองรบัไปพจิารณา พจิารณาดำเนนิการ
หรือดำเนินการ (ตามแตกรณี) การเขียนความเหน็หรอืขอสงัเกตในกรณนีีไ้ดชดัเจน ถูกตอง ครบถวนเพียงใด จะเปนผลมาจาก
การจดบนัทึกการประชุมทีไ่ดดำเนนิการไวแลว รวมท้ังการจำรายละเอียดขอเท็จจรงิตาง ๆ ในระหวางท่ีคณะรัฐมนตร ีไดอภปิราย
และแสดงความคิดเห็นในเร่ืองน้ัน ๆ ดวย เพราะผูจัดทำรางมติคณะรัฐมนตรีจะตองเรียบเรียงถอยคำข้ึนมาเอง
ใหชัดเจนวาความเห็นหรือขอสังเกตดังกลาวมีความวาอยางไร โดยใชคำขึ้นตนวา “............... และใหรับความเห็น (หรือ
ขอสังเกต) ของคณะรัฐมนตรีท่ีวา ........ไปพิจารณา/พิจารณาดำเนินการ/ดำเนินการ (ตามแตกรณี) ตอไปดวย”
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3.3 หากกรณีเปนความเห็นหรือขอสังเกตท่ีเกิดขึ้นในหองประชุมคณะรัฐมนตรี โดยเปนการแสดง
ความคิดเห็นหรือตัง้ขอสงัเกตของรฐัมนตรีหรอืหัวหนาสวนราชการทีอ่ยใูนหองประชมุคณะรฐัมนตรีทานหน่ึงทานใด
เปนการเฉพาะอยางชัดเจนและความเห็นหรือขอสังเกตดังกลาวท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นดวย และนายกรัฐมนตรีสรุปให
รับความเห็นหรือขอสังเกตน้ันไปดวย การจัดทำรางมติคณะรัฐมนตรีในกรณีนี้จะแตกตางไปจากกรณีขอ 3.2 เน่ืองจากจะตอง
มีการเขียนนำไวในยอหนาแรกของมติ (ใบแดง) วาใครเปนผูเสนอความเห็นหรือขอสังเกตเพ่ิมเติมดังกลาว และเสนอ
วาอยางไร กอนทีจ่ะเขียนในสวนท่ีเปนการลงมติในเรือ่งน้ัน ๆ เปนยอหนาท่ีสอง

4. กรณีมติคณะรัฐมนตรีมีหลายขอ หลายประเด็น การท่ีมติคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใดมีประเด็นการลงมติ
เปนหลายขอหรือไมนั้น นอกจากจะข้ึนอยูกับขอเสนอของสวนราชการหรือหนวยงานเจาของเร่ืองเปนหลักวามีขอเสนอกี่ขอแลว
ยังข้ึนอยูกับความเห็นหรือขอสังเกตท่ีเปนลายลักษณอักษรของสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการอภิปราย
และแสดงความเห็นในหองประชมุคณะรัฐมนตรดีวย อยางไรก็ตาม ผจูดัทำมตคิณะรัฐมนตรจีะตองเขียนมติแยกแตละประเด็น
เปนมตแิตละขอใหครบถวน ตามผลการประชมุตามลำดบัขอใหสอดคลองกับขอเสนอในเรือ่งนัน้ ๆ ใหชดัเจน ครบถวน

5. กรณีมติคณะรัฐมนตรีเปนเรื่องท่ีสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเสนอเรื่องขอทบทวนแกไขมติ
คณะรัฐมนตรีเดิม เรื่องใดเรื่องหน่ึง (ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมักอนุมัติ) ในการเขียนเปนมติคณะรัฐมนตรีนั้น ผูจัดทำ
มติคณะรัฐมนตรีจะตองเขียนเปนมติใหมีสาระสำคัญ ที่ชัดเจนวา “อนุมัติใหทบทวนแกไขมติคณะรัฐมนตรีวันใด
(เรือ่งใด) จากเดิม (วาไวอยางไร) เปน (ของใหมวาอยางไร)”

6. กรณีมติคณะรัฐมนตรีมีผลเปนการถอนหรือเลื่อนการพิจารณาเรื่องน้ัน ๆ
โดยท่ีกรณีการขอถอนเ ร่ืองและกรณีการขอเ ล่ือนการพิจารณาเ ร่ืองไปกอนจะมีผลในทางปฏิบัติ

แตกตางกัน กลาวคือ หากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหถอนเร่ืองไปจะมีผลทำใหเร่ืองน้ัน ๆ สิ้นสุดการดำเนินการเพราะถือวา
เรื่องถูกถอนไปแลว โดยหากหนวยงานเจาของเรื่องประสงคจะใหมีการพิจารณาเรื่องน้ันใหม หนวยงานเจาของเรื่องจะตอง
จัดสงเร่ืองน้ันมาเพ่ือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการตามกระบวนการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรีอีกคร้ังหน่ึง แตใน
กรณีที่คณะรัฐมนตรีใหเลื่อนการพิจารณาเร่ืองนั้นไปกอนจะมีผลวาเร่ืองนั้น ๆ ยังอยูในกระบวนงานของการจัดประชุม
ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถนำเรื่องดังกลาวมาบรรจุในระเบียบวาระ
การประชุมคณะรัฐมนตรีในคราวตอไปได โดยสวนราชการหรือหนวยงานเจาของเรื่องไมตองเสนอเร่ืองมาอีกแตอยางใด
ดังนั้น การจะเขียนมติเปนการ “ถอน” หรือ “เลื่อน” จึงตองฟงเจตนารมณในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใหชัดเจน บางคร้ัง
อาจมีการใชคำพูดผิด แตความตองการจริงเปนอีกอยาง เชน กลาววา “ใหถอนไปเขาคราวหนา” เปนตน กรณีเชนน้ีจะตอง
เขียนเปนมติวา “ใหเล่ือนเร่ืองนี้ไปพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งตอไป” เปนตน

ทั้งนี้ การเขียนมติเก่ียวกับการเล่ือนหรือถอนเร่ืองนี้แยกออกไดเปนหลายกรณี คือ
6.1 กรณีรัฐมนตรีเจาสังกัดที่เปนเจาของเรื่องเสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวาขอถอน (หรือขอเลื่อน)

เร่ืองไปกอน
6.2 กรณีคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นควรใหถอนเร่ืองหรือเล่ือนการพิจารณาเรื่องน้ัน ๆ ไปกอน
6.3 กรณีที่ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนผูแจงตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีวามีการขอถอนหรือขอเล่ือน

การพิจารณาเร่ืองใดไปกอน
7. กรณีมติคณะรัฐมนตรีไมเห็นชอบหรือไมอนุมัติตามท่ีสวนราชการหรือหนวยงานเจาของเรื่องเสนอ

โดยท่ัวไปมตคิณะรัฐมนตรจีะไมเขียนในเชิงปฏิเสธในลักษณะท่ีจะใชคำวา “ไมเห็นชอบ” หรอื “ไมอนุมตั”ิ ตอเรือ่งใด ๆ ทีเ่สนอ
สกูารพิจารณาของคณะรัฐมนตร ีในกรณีทีค่ณะรัฐมนตรพิีจารณาเร่ืองใด ๆ แลวอาจมปีญหาความไมชดัเจนของเร่ือง ขาดขอมลู
สำคัญท่ีจะประกอบการพิจารณา ที่ประชุมมีความเห็นขัดแยงกันเปนหลายฝาย มีแนวโนมวาเร่ืองดังกลาวจะไมไดรับความ
เห็นชอบหรืออนุมัติจากท่ีประชุม แนวทางการเขียนมติคณะรัฐมนตรีสำหรับเร่ืองทำนองน้ีจะตองฟงวารัฐมนตรีเจาของเร่ือง
หรอืนายกรัฐมนตรทีีเ่ปนประธานท่ีประชุมจะสรปุหรอืเสนอไปในแนวทางใด เชน อาจมอบหมายใหหนวยงานเจาของเร่ืองรบัไป
พิจารณาทบทวน จัดทำรายละเอียดเพ่ิมเติม หรือพิจารณารวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของใหไดขอยุติกอน เปนตน

8. กรณีมตคิณะรฐัมนตรีท่ีเปนเรือ่งท่ีมีชัน้ความลบั หรอืเกีย่วของกับความมัน่คง (เชน เรือ่งเก่ียวกับการใชเงิน
ราชการลับ) หรอืทีเ่ปนเร่ืองทางเทคนิคเฉพาะทางท่ีมรีายละเอียด ขัน้ตอน การปฏิบตัทิีเ่ปนอำนาจหนาท่ีของหนวยงานเจาของเร่ือง
 (เชน เร่ืองการกเูงิน/.......ภาษ ีของกระทรวงการคลัง เร่ืองการงบประมาณของสำนักงบประมาณ และเร่ืองการตางประเทศของ
กระทรวงการตางประเทศ) การเขียนมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องทำนองน้ีมักจะเขียนส้ัน ๆ วา “อนุมัติ/เห็นชอบตาม (หนวยงาน
เจาของเรือ่ง) เสนอ” เทาน้ัน โดยไมมกีารขยายความ
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เทคนิคการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี และการใชถอยคำตาง ๆ  ในมติคณะรฐัมนตรี

นอกเหนือจากหลักการท่ีเปนรูปแบบของการเขียนมติคณะรัฐมนตรีในกรณีตน ๆ ดังกลาวมาแลวยังมีเทคนิคและ
การใชถอยคำในมติคณะรัฐมนตรีในกรณีตาง ๆ เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในเร่ืองน้ีเพ่ิมเติมอีกหลายประการ เชน

1. การจดบันทึกการประชุมในหองประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นในความเปนจริงไมมีใครสามารถจดไดทันทุกคำพูด
ของทุกคนท่ีพูดในท่ีประชุม ดงัน้ัน ผจูดจงึตองพยายามจดไวใหมากท่ีสดุกอน ในขณะเดียวกันก็ตองสังเกตวารัฐมนตรีหรอืผชูีแ้จง
ในบางครั้งการนำเสนอขอมูล ขอคิดเห็นอาจมีเอกสารมาอานในหองประชุมดวย จึงควรประสานขอเอกสารดังกลาวมาไวเพ่ือ
ใชประโยชนในการจัดทำมติคณะรัฐมนตรีดวย เพราะจะทำใหไดรับขอมูลท่ีถูกตองครบถวนมากกวาท่ีจดไวและสามารถนำมา

ประกอบการจัดทำรางมติไดอยางเหมาะสม
2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีเรื่องใดเปนการอนุมัติ/เห็นชอบตามที่

สวนราชการเสนอ หรอืตามความเห็นของสวนราชการใดก็ตาม หากหนังสอืของ
สวนราชการเจาของเร่ืองหรือท่ีใหความเห็นก็ตามมีหนังสือมากกวา 1 ฉบับ
ในการจัดทำรางมติเปนใบแดงใหใสวงเล็บรายละเอียดเก่ียวกับหนังสือของ
สวนราชการฉบับที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบไวใหชัดเจนดวย

3. เร่ืองท่ีหนวยงานเจาของเร่ืองเสนอขอใหคณะรัฐมนตรีมีมตินั้น
หลายเร่ืองในขั้นการปฏิบัติอาจมีกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวของกำหนด
ขัน้ตอนทีต่องปฏบิตัไิวดวย ดงันัน้ ในการจดัทำรางมตคิณะรัฐมนตรใีนกรณี
เชนน้ี จงึควรเพ่ิมขอความในทายมติไปดวยวา “ทัง้น้ี ให (หนวยงาน) ดงักลาว
ดำเนินการใหถูกตองตามขอกฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่
เก่ียวของตอไปดวย”

4. การจัดทำมตคิณะรัฐมนตรใีนระเบียบวาระประธานแจง/หรอืระเบียบวาระเร่ืองอืน่ เปนการจัดทำมตคิณะรัฐมนตรี
จากขอมูลที่จดไดในหองประชุมคณะรัฐมนตรีโดยไมมีเอกสารตนเร่ืองใด ๆ การแจงยืนยันมติคณะรัฐมนตรีไปยัง
หนวยงานตาง ๆ จะไมมีเอกสารใด ๆ แนบไปดวย ดังน้ัน ในการจัดทำรางมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับเร่ืองน้ีจึงตองเขียน
ใหมสีาระครบถวน ชดัเจน อานเขาใจไดภายในเน้ือหาของมตเิร่ืองนัน้ ๆ เปนสำคญั

5. ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดที่มีประเด็นเปนหลักการหรือแนวปฏิบัติที่จะตองออกเปนหนังสือเวียน
แจงสวนราชการแยกตางหากจากเร่ืองที่พิจารณาอยูในระเบียบวาระ ควรจะตองนำประเด็นน้ันมาจัดทำรางมติคณะรัฐมนตรี
แยกตางหากจากเร่ืองตามระเบียบวาระปกติ

6. การเขียนมติคณะรัฐมนตรีควรจะตองตรวจสอบขอมูลมติคณะรัฐมนตรีเดิมใหแนใจดวยวามีมติคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องเดียวกันหรือทำนองเดียวกันไวกอนหนาน้ีอยางไรหรือไม เพ่ือมิใหเกิดปญหามติคณะรัฐมนตรีซ้ำซอนหรือมีเน้ือหา
ที่ไมสอดคลองกัน โดยหากวาเร่ืองใดเคยมีมติคณะรัฐมนตรีอยูแลว ก็จะตองจัดทำรางมติคณะรัฐมนตรีอางอิงกับ
มติคณะรัฐมนตรีที่มีอยูแลว โดยเฉพาะอยางย่ิงมติในระเบียบวาระประธานแจงและวาระอื่น ๆ รวมทั้งควรจะตั้งชื่อเรื่องของ
มติใหสอดคลองหรือเหมือนกันดวย เพ่ือสะดวกแกการสืบคนขอมูลในภายหลัง

7. มติคณะรัฐมนตรีเรื่องใดเก่ียวของกับพระราชดำรัส พระราชกระแส หรือพระราชเสาวนีย แมมีการ
อภิปราย กลาวถึงในการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ตาม แตในการนำมาเขียนเปนมติคณะรัฐมนตรีจะตองพึงระมัดระวัง
ในการใชถอยคำ ซึ่งศาสตราจารย ดร.บวรศักด์ิ อุวรรณโณ ไดเคยใหแนวทางไววา “โปรดระลึกวาจะไมมีการ “ตีความ”
ในพระราชกระแสเปนอนัขาดมฉิะน้ันจะเกิดปญหาวา “ต”ู พระราชกระแสข้ึนได.........”

การจัดทำรางมติคณะรัฐมนตรีเรื่องตาง ๆ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีจะเปนการแปลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
จากขอมูลที่ไดจดบันทึกจากการอภิปราย แสดงความคิดเห็นของที่ประชุมและผูที่เก่ียวของในหองประชุม ประกอบกับขอมูล
จากเอกสารระเบียบวาระการประชุมในเรื่องนั้นมาเปนลายลักษณอักษรอยางเปนทางการ ซึ่งจะมีหลักการและเทคนิค
การจัดทำรางมติเปนกรอบความคิดหรือบรรทัดฐานท้ังในแงรูปแบบและการใชถอยคำในแตละกรณี อยางไรก็ดี การท่ีจะ
จัดทำรางมติใหถูกตอง เหมาะสม ครบถวน ปฏิบัติไดโดยไมขัดกฎหมายเปนไปตามผลการประชุม เปนเร่ืองท่ีเปนท้ังศาสตร
และศิลปประกอบกัน ซึง่จะใชทกัษะและประสบการณในการฝกฝนดำเนินการ และควรมีการปรับปรงุพัฒนาอยางตอเน่ือง

สรปุ
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แนะนำโดย สภุาวดี  เลศิสถติย

หนังสือเคล็ดลับดี ๆ วิธีบริหารโครงการ : Manage Projects
เปนหนังสือท่ีจะชวยปฏิรปูวิธกีารทำงานการบริหารโครงการใหประสบความสำเร็จ
เขียนโดย Andy Bruce และ Ken Langdon แปลเปนภาษาไทยโดยรัชนี
เอนกพีระศักด์ิ

หนังสือเคล็ดลับดี ๆ วิธีบริหารโครงการเลมน้ีจะบอกถึงเทคนิคและ
วิธีการของการบริหารโครงการในทุกข้ันตอน ตั้งแตการตรวจสอบความเปนไปได
ของแผนงาน วางแผนโครงการ จัดทำตารางเวลา วางแผนการใชทรัพยากร
เปนผูนำทีมงาน ติดตามดูแลความคืบหนาของโครงการ และท่ีสำคัญคือ
วิธีการสรางสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน โดยมุงเนนวิธีการท่ีหลากหลาย
เพื่อจะชวยสรางผลงานที่ดีที่สุด และเทคนิคนี้สามารถนำไปใชไดจริงใน
ชีวิตประจำวัน หนังสือเลมน้ีมีการสรุปเนื้อหาเปนลำดับข้ันตอนที่ชวยให
อานเขาใจงาย มรีปูภาพ ตาราง และกรณศีกึษาทีน่าสนใจเหมาะสำหรบัผทูีต่องการ
บริหารโครงการใหเปนมืออาชีพ

เนือ้หาของหนงัสอืเลมนีจ้ะครอบคลมุทกุขัน้ตอนของการบรหิารโครงการ
ประกอบดวยเคลด็ลับด ีๆ เชน

1. สรางวิสัยทัศน : (1) สภาวะแวดลอมของโครงการในโลกปจจุบัน
(2) ใหนิยามของคำวาโครงการ และ (3) ประเมินลำดับความสำคัญของ
โครงการ

2. วางแผนโครงการ : (1) แสดงจุดมุงหมายโดยรวมของคุณ
(2) กำหนดวตัถุประสงค และ (3) ประเมินขอจำกดั

3. ดำเนินการตามแผนท่ีวางไว : (1) กำหนดบทบาทในโครงการ
(2) เร่ิมตนอยางม่ันใจ และ (3) บรหิารความเสีย่ง

4. เปนผนูำของทมีงาน : (1) นำทีมอยางมีประสิทธภิาพ (2) เอาชนะ
แรงตอตานการเปล่ียนแปลง และ (3) เรยีนรอูยางตอเน่ือง

5. ตดิตามดแูลความคืบหนา : (1) ตดิตามความคืบหนา (2) จดัประชมุ
ทบทวนการทำงาน และ (3) เอาชนะปญหา

Andy Bruce
เปนนักเขียนท่ีมีชื่อเสียง  สำเร็จการศึกษาจาก

Australian Graduate School of Management
เคยทำงานเปนที่ปรึกษาใหแกบริษัทตางชาติ บริษัท
และองคกรสาธารณะตาง ๆ ผลงานการเขียนหนังสือ
ที่มีชื่อเสียง เชน Fast Track to Success, Manage
Projects และ Think Strategically

Ken Langdon
เปนนักเขียนท่ีมีผลงานการเขียนมากกวา 100 เลม

และเปนนักเขยีนรวมเกีย่วกบัเรือ่งนักบรหิาร นกัการจดัการ
และลูกคา รวมท้ังเปนนักเขียนที่ประสบความสำเร็จ
อยางสูงดานหนังสือคูมือการบริหารจัดการ เปนผูที่มี
ประสบการณดานการขายและการตลาดเก่ียวกับ
อตุสาหกรรมเทคโนโลยี ปจจุบันเปนท่ีปรึกษา ผสูอนงาน
และนักฝกอบรมใหแกพนักงานการขายท้ังในอเมริกา
ยุโรป และออสเตรเลีย รวมท้ังเปนอาจารยดานกลยุทธ
การคิด และการวางแผน

ประวตัผิเูขยีน

⌫
: Manage Projects

⌫
หิง้หนังสอื
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ประเดน็เรือ่งผลผกูพันของมตคิณะรัฐมนตร ีแตเดิมกอนหนาน้ีดจูะไมคอยมใีครสนใจนกั จนกระทัง่เมือ่มกีาร
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หรือท่ีเรารูจักกันในนาม “รัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชน” ซึ่งไดมีบทบัญญัติใหจัดตั้งองคกรอิสระขึ้นมาใหม ๆ หลายหนวย เรียกกันวา “องคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ” สวนหน่ึงของเจตนารมณในการจัดตั้งองคกรเหลาน้ีขึ้นมาก็เพ่ือท่ีจะใหทำหนาท่ีคอยสอดสอง
ตรวจสอบการใชอำนาจของหนวยงานภาครัฐ บางคร้ังใชคำพูดกันตรง ๆ วาเพ่ือใหเกิดการคานอำนาจ
ซึ่งกันและกันระหวางหนวยงานภาครัฐ

เม่ือมีองคกรเหลาน้ีขึ้นมาบวกกับแนวโนมการเมืองของไทยท่ีพัฒนาไปอีกระดับหน่ึงทำใหการ
คานอำนาจซ่ึงกันและกันระหวางฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ ซึ่งถือเปน 3 เสาหลักในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ดูเหมือนจะขยายขอบเขตกระทบในวงกวางออกไป โดยเฉพาะผลกระทบท่ีมีตอ
การใชอำนาจของฝายบริหารในการบริหารราชการแผนดิน

ดังนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายสูงสุดของประเทศหรือรัฐธรรมนูญกำหนดใหมีหนาท่ีในการบริหาร
ราชการแผนดิน และในการบริหารราชการแผนดินน้ันยังสามารถถูกตรวจสอบไดไมเพียงแตจากฝายนิติบัญญัติ
หรือรัฐสภาเทาน้ัน หากแตยังมีองคกรอิสระท่ีตั้งขึ้นมาใหมคอยเพงคอยเล็งอยูดวย ผลการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรีในเร่ืองตาง ๆ ก็เร่ิมมีองคกรใหม ๆ เหลาน้ีเขามาใหความสำคัญและสนใจใครรูวาผานกระบวนการ
ในการตัดสินใจอยางไร เปนเร่ืองที่ตัดสินใจแลวกอใหเกิดผลประโยชนตอประเทศชาติประชาชนโดยรวมจริงหรือ
หรือจะเอื้อเฉพาะตอประชาชนบางกลุม หรือเอกชนบางพวก หรือเฉพาะแกพรรคพวกตัวเอง

ประเด็นคำถามเหลาน้ีจะหาคำตอบไดเบื้องตนก็หนีไมพนท่ีจะตองไปดูวา  ผลการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรีซึ่งเ รียกวามติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นเขียนวาอยางไร ตีความกันแลวไดความวาอยางไร
แลวก็เลยไปถึงวาแลวสิ่งที่คณะรัฐมนตรีมีมติไปแลวนั้นมีผลผูกพันแคไหน อนุมัติใหดำเนินโครงการจะใหญ
จะเล็กก็ตามท่ีแปลวาใหไปดำเนินการไดกินความแคไหน จะหมายความเลยไปถึงวาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการ
วาจางบรษิทั ก. บรษิทั ข. ทีเ่ขามาดำเนนิการในโครงการน้ีดวยหรือไม แลวยังรายละเอียดในเร่ืองอืน่ ๆ อกี เปนตนวา
การไปดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจางคณะรัฐมนตรีเขาไปรวมใหความเห็นชอบดวยหรือไม อะไรทำนองน้ี

⌫

ขอความในบทความนี้ สวนหน่ึงนำมาจากเอกสาร “ผลการศึกษาเก่ียวกับมติคณะรัฐมนตรี”
จดัทำโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีพฤศจิกายน 2552

สิบพัน

เลาเร่ืองเก่ียวกับ

มตคิณะรัฐมนตรี
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ประเด็นเหลาน้ีไมเพียงแตนาสนใจสำหรับองคกรท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบการทำงานของคณะรัฐมนตรีหรือ
รัฐบาลเทาน้ัน หลายเรื่องยังเปนประเด็นปญหาของหนวยงานเจาของเรื่องนั้น ๆ หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของดวย
เพราะหลายเร่ืองที่หนวยงานน้ัน ๆ นำมาเสนอใหคณะรัฐมนตรีตัดสินใจ จะมีการใหขอมูลที่เก่ียวของมากมาย
ทำอะไร ทำเมื่อไหร ทำท่ีไหน ใชงบประมาณเทาไหร จากงบใด เลยไปจนถึงวาจะทำอยางไร  ตองไปเกี่ยวของกับ
หนวยงานอ่ืน ๆ อะไรบางและอยางไร ดังนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเห็นชอบใหดำเนินการ นั่นแปลวาอนุมัติ
หรือเห็นชอบไปถึงประเด็นใด

ถาตีความวาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบไปตลอดทั้งสาย ทุกประเด็น ทุกแงทุกมุม
ก็อาจจะทำใหหนวยงานน้ันกมหนากมตาทำไปโดยมั่นใจวาทุกอยาง  ทุกข้ันตอน
ทุกกระบวนการสามารถทำไปไดเลย ซึ่งถาเขาใจเชนน้ีสำหรับบางเรื่องอาจนำไปสูการ
ทำผิดกฎหมายหรือขัดตอมติคณะรัฐมนตรีที่ เ ก่ียวของ เชน คณะรัฐมนตรีอนุมัติให
ดำเนินโครงการ ๆ หน่ึง วงเงินจำนวนหน่ึง ในพ้ืนท่ีแหงหน่ึง ตอมาโครงการน้ันจำเปน
ตองขยายขอบเขตพ้ืนท่ีล้ำเขาไปในพ้ืนท่ีลุมน้ำชั้น 1 เอ ที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติหามใช
ทุกกรณี หากจำเปนจริง ๆ ตองขอยกเวนเปนกรณี ๆ ไป ในลักษณะน้ีจะถือวาในเม่ือ
คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติใหดำเนินการโครงการน้ีไปแลว ยอมหมายความวา ตอไปนี้ไมวา
โครงการนีจ้ะขยายพ้ืนทีไ่ปอกีเทาใด ทบัพืน้ทีห่วงหามใด เปนอนัวาคณะรัฐมนตรไีดเห็นชอบ
ใหดำเนินการไปแลวต้ังแตตน จะเปนการตีความท่ีถูกตองหรือไม

หรืออีกตัวอยางหน่ึง เชน หนวยงานหน่ึงไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหกอสรางโรงเรียนแหงหน่ึง
ดวยงบประมาณจำนวนหน่ึง ผูกพันงบประมาณ 3 ป ตอมาปรากฏวาเม่ือไปเปดประมูลแลว ไมมีผูประกอบการ
กอสรางรายใดประมูลได จนตองลมเลิกการประมูลแลวจัดใหมีการประมูลใหมจนไดบริษัทหน่ึง ชวงเวลาท่ี
ดำเนินการใหมีการประมูลใหมทำใหระยะเวลาผูกพันงบประมาณตองขยับออกไป จึงไดทำเร่ืองเสนอขออนุมัติตอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือขอขยายระยะเวลาผูกพันงบประมาณออกไป โดยในเร่ืองท่ีหนวยงานนำมาเสนอคณะรัฐมนตรีนั้น
ไดบอกเลาถึงชื่อบริษัทท่ีประมูลไดดวย เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องน้ีไปแลว ตอมามีการฟองรองวา
บริษัทท่ีประมูลไดในรอบหลังน้ันเปนบริษัทท่ีตั้งข้ึนมาผิดกฎหมาย ประเด็นน้ีถามวาคณะรัฐมนตรีตองเขาไป
รวมรับผิดชอบกับการวาจางบริษัทท่ีผิดกฎหมายดวยหรือไม

ปญหารายละเอียดเหลาน้ีที่จะตองตีความกันซึ่งบางคร้ังก็มีหลายหนวยงานทำเร่ืองหารือไปยัง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในฐานะท่ีเปนฝายเลขานุการของการประชุมคณะรัฐมนตรีและทำหนาท่ีจด
มติคณะรัฐมนตรีวาหมายความหรือกินความไปมากนอยเพียงใด และมิใชเพียงแคนั้น ตอมาเมื่อมีเหตุใหบางเร่ือง
ตองขึ้นโรงขึ้นศาลและเก่ียวพันท่ีจะตองอางอิงมติคณะรัฐมนตรีดวย เจาหนาท่ีของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไมเวนแมแตตัวเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเองก็ตองไปใหการตอศาลหรือหนวยตรวจสอบตาง ๆ และแทบทุกกรณี
ก็มักจะมีคำถามวาท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเชนน้ัน (เชนท่ีจดไวเปนลายลักษณอักษรนั้น) หมายความวาอยางไร
กินความกวางแคบเพียงใด

อนุมัติ
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ก็ไดพยายามตอบพยายามอธิบายกันมาเร่ือย ๆ จนกระท่ังในป 2548 เมือ่มกีารประกาศใชพระราชกฤษฎีกา
วาดวยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มาตรา 10 บัญญัติวา
“ในการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรี ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงเปนเจาของเรื่องกำหนดประเด็นท่ีประสงค
จะใหคณะรฐัมนตรมีีมตอินุมัต ิใหความเหน็ชอบ หรอืมีมตใินเรือ่งใดใหชดัเจน ถาคณะรฐัมนตรมีีมตอินุมัติ
ใหความเห็นชอบ หรือมีมติในเรื่องท่ีเสนอ ใหถือวามติของคณะรัฐมนตรีมีผลผูกพันเฉพาะหลักการ
แหงประเด็นท่ีเสนอ เวนแตมติของคณะรัฐมนตรีจะระบุไวชัดเจนถึงรายละเอียดท่ีอนุมัติ เห็นชอบ
หรือมีมติ

การท่ีคณะรฐัมนตรีมีมติในเรือ่งใดตามขอเสนอของหนวยงานของรัฐใด ไมเปนเหตุใหผเูสนอเรือ่ง
และหนวยงานของรัฐไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ หรือวิธีการใดที่ตองปฏิบัติ
ตามปกติ เวนแตคณะรัฐมนตรีจะกำหนดไวเปนอยางอื่นโดยชัดแจง”

การมีขอความตามมาตรา 10 นี้ จึงเทากับเปนการตีกรอบจัดขอบเขตผลผูกพันของมติคณะรัฐมนตรี
ใหชดัเจนและใหเปนท่ีเขาใจตรงกนัโดยท่ัวไปดวย การตัดสินใจของคณะรฐัมนตรซีึง่เรียกวา “มติคณะรฐัมนตรี” นัน้
จะมีผลผูกพันเฉพาะหลักการแหงประเด็นท่ีหนวยงานของรัฐเสนอเทาน้ัน ขอมูลรายละเอียดหรือความคิดเห็น
ที่ประกอบการพิจารณาถือเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของผู เสนอหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของที่จะตอง
ดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชนของราชการเปนการสำคัญ เวนแตคณะรัฐมนตรีจะมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบเพ่ิมเติม
มากไปกวาหลักการแหงประเด็นท่ีเสนอ เรื่องนั้นก็จะมีผลผูกพันไปถึงรายละเอียดตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น

ตัวอยางในกรณีที่ยกเวนทำนองน้ี ไดแก เมื่อคณะรัฐมนตรี
ไดอนุมัติหลักการใหดำเนินโครงการบางโครงการไปแลว คณะรัฐมนตรี
ยังไดมีมติเพ่ิมเติมไปถึงแหลงท่ีมาของงบประมาณสำหรับดำเนินการ
หรือการท่ีตองใชวิธีการประมูลงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction)
ไปดวย ทั้งนี้ เน่ืองจากมติที่เพ่ิมเติมในสวนท่ีเปนรายละเอียดเขาไป
เปนเ ร่ืองท่ีมีนัยสำคัญตอการดำเนินการน้ัน  ๆ  หลักการในขอน้ี
กำหนดข้ึนมาก็เพ่ือใหสอดคลองกับหลักความรับผิดชอบกลาวคือ
ไมประสงคที่จะใหหนวยงานของรัฐผลักภาระความรับผิดชอบในเรื่อง
ทีอ่ยใูนอำนาจหนาท่ีของหนวยงานน้ัน ๆ ทีส่ามารถท่ีจะพิจารณาตัดสนิใจ
ไดเองอยูแลวใหคณะรัฐมนตรีเปนผูตัดสินใจแทน เชน การขอเพ่ิมวงเงินกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณเพ่ือ
ดำเนินการกอสรางส่ิงใดสิ่งหน่ึง หากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบก็จะเห็นชอบหรืออนุมัติใหหนวยงานท่ีเสนอเร่ือง
สามารถเพิ่มวงเงินการกอหนี้ไดเทาน้ัน แตไมไดรวมถึงรายละเอียดวา หนวยงานจะประมูลวาจางบริษัทใด
เขามาดำเนินการ แมวาในการจัดทำเร่ืองเสนอตอคณะรัฐมนตรีหนวยงานจะไดระบุชื่อบริษัทน้ัน ๆ ไวในเอกสาร
รวมทั้งแบบแปลนการกอสราง หรือสัญญาการวาจางตาง ๆ คณะรัฐมนตรีไมไดพิจารณาไปถึงส่ิงเหลาน้ัน
และการอนุมัติหรือเห็นชอบจึงจำกัดเฉพาะประเด็นแหงหลักการใหญที่เสนอเทาน้ัน นอกจากน้ีกรณีที่คณะรัฐมนตรี
มีมติในเร่ืองใดตามขอเสนอของหนวยงานท่ีเสนอเร่ืองแลว ไมวาจะเปนการมีมติเฉพาะประเด็นท่ีเสนอใหพิจารณา
เทาน้ัน หรือมีมติไปถึงรายละเอียด หรือความคิดเห็นท่ีประกอบการพิจารณาก็ตาม ไมเปนเหตุใหหนวยงาน
ของรัฐไมวาเปนผู เสนอเร่ืองหรือที่ เ ก่ียวของท่ีจะตองดำเนินการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว
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ไดรบัการยกเวนไมตองปฏบิตัติามเง่ือนไข หลกัเกณฑ หรอืวธีิการใด ทีต่องปฏบิตัติามปกตดิวย หากไดรบัการยกเวน
ประการใด คณะรฐัมนตรจีะตองมมีตไิวโดยชดัแจง ทัง้น้ี เพ่ือมใิหผเูสนอเรือ่งหรอืหนวยงานของรฐัอางมตคิณะรัฐมนตรี
เพ่ือทีจ่ะลบลางหรอืไมรบัผดิชอบ หากไปดำเนนิการใด ๆ ทีไ่มชอบดวยกฎหมาย

ตัวอยาง
(1) มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2538 (เร่ือง ขออนุมัติหลักการคณะรัฐมนตรีจัดหา

อากาศยานประเภทเฮลคิอปเตอร ขนาด 14-16 ทีน่ัง่ เพ่ือทดแทนเฮลคิอปเตอรเกา จำนวน 6 เครือ่ง) อนมุตัใินหลกัการ
ใหกระทรวงมหาดไทย (กรมตำรวจ) จัดหาอากาศยานประเภทเฮลิคอปเตอร ขนาด 14-16 ที่นั่ง จำนวน 4 เครื่อง
วงเงินท้ังสิน้ 672,000,000 บาท เพ่ือทดแทนเคร่ืองท่ีมอีายุการใชงานมาแลว 26 ป ตามความเห็นของสำนกังบประมาณ

มติคณะรัฐมนตรีน้ีไมมีผลผูกพันไปถึงย่ีหอของเฮลิคอปเตอรท่ีจะจัดซื้อ
(2) มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัท่ี 28 สงิหาคม 2550 [(เร่ือง ขออนมุตักิอหน้ีผกูพันขามปงบประมาณ (คากอสราง

อาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น)] อนุมัติในหลักการใหสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกอหน้ีผูกพัน
ขามปงบประมาณ เพ่ือเปนคากอสรางอาคารเรียนแบบพิเศษ 5 ชั้น 1 หลัง ใหแกโรงเรียนสิริรัตนาธร ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

มติคณะรฐัมนตรีน้ีไมมีผลผกูพันไปถงึรายละเอยีดอ่ืน ๆ ในการดำเนนิการกอสรางอาคาร เชน
รปูแบบอาคาร ผรูบัเหมากอสราง เปนตน

มติคณะรัฐมนตรียอมผูกพันใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของปฏิบัติตาม
โดยในเรื่องที่จำเปนตองแกไขหรือออกกฎหมายใหมเพ่ือใหเกิดอำนาจในการดำเนินการก็ตองไปดำเนินการเสียกอน
หากยังมิไดมีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี จึงยังคงตองปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายทีใ่ชบงัคบัอยใูนปจจบุนั

ตัวอยาง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2550 (เร่ือง ขอใหกรุงเทพมหานครแกไขกฎกระทรวงใหใช

บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 เพ่ือขยายสถานีบริการ NGV ในเขตกรุงเทพมหานคร) กำหนดให
กรุงเทพมหานครควบคุมมใิหมกีารเปดสถานีบรกิาร LPG เพ่ิมขึน้ และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรบัไปพิจารณาแนวทาง
และมาตรการใหสถานีบรกิาร LPG ปรบัเปล่ียนไปใหบรกิาร NGV

มาตรการในทางบริหารดังกลาว มีผลผูกพันใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของ (กรมธุรกิจพลังงาน
และกรมโยธาธิการและผังเมือง) จะตองไปดำเนินการแกไขกฎหมายเพ่ือใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกลาว โดยในระหวางท่ีกรมธุรกิจพลังงาน และกรมโยธาธิการและผังเมืองยังมิไดมีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี กรมธุรกิจพลังงาน และกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงยังคงตองปฏิบัติตาม
บทบญัญัตขิองกฎหมายท่ีใชบงัคบัอยใูนปจจบุนั
(ความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎกีา เรือ่งเสรจ็ท่ี 566/2551)
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หนอนมติ

กอนอื่นตองขอเรียนวาเร่ืองที่เรานำมาปดฝุนใหอานกันในฉบับนี้ไมไดเปนเร่ืองที่มีที่มาจากมติคณะรัฐมนตรี
โดยตรง อยางไรก็ตาม ผลสืบเน่ืองจากเร่ืองดังกลาวไดนำไปสูการถือกำเนิดของมติคณะรัฐมนตรีมากมายตามมา
ภายหลัง

ระยะหลัง ๆ มาน้ีผูที่ทำธุรกรรมทางการเงินซ่ึงตองอิงกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศจะพบวา
คาเงินบาทของไทยน้ันแข็งคาข้ึนอยางมากเม่ือเทียบกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐ จนสงผลใหผูไดรับผลกระทบ
โดยเฉพาะอยางย่ิงจากภาคการสงออกตองรองขอใหรัฐบาลชวยเขามาแทรกแซงความผันผวนท่ีเกิดขึ้น
อยางไรก็ตาม รัฐบาลชี้แจงวาภาวการณท่ีเปนอยูนี้หาใชเปนเร่ืองผิดปกติแตอยางใด หากแตเปนเพราะระบบ
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเองท่ีมีปญหา โดยจะสังเกตไดวาบางชวงเวลาไมเพียงแตคาเงินบาทของไทยเทาน้ัน
ทีแ่ข็งคาข้ึนเม่ือเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐ แตสกุลเงินของประเทศอ่ืน ๆ ก็แข็งคาข้ึนดวยเชนกัน

เมื่อพูดถึงเร่ืองอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศแลวก็อดที่จะหวนนึกถึงเม่ือครั้งท่ีประเทศไทย
มีการเปลี่ยนแปลงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ (Fixed
Exchange Rate) ในรปูแบบของระบบตะกราเงิน1 (Basket of Currencies) มาเปนระบบลอยตวัแบบมกีารจดัการ2

(Managed Float) ไมได ดวยเหตุนี้ “หนอนมติ” จึงเขาไปสืบคนมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกลาวมาปดฝุน
ใหอานกัน ทวาเม่ือไดคนหามติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของแลวกลับพบวาการเปล่ียนแปลงระบบการแลกเปล่ียน
เงินตราตางประเทศนั้นไมไดเปนผลมาจากมติคณะรัฐมนตรีแตอยางใด หากแตเปนการดำเนินการของ
กระทรวงการคลัง โดยคำแนะนำของธนาคารแหงประเทศไทยซ่ึงกระทำในนามของรัฐบาลไทยท่ีในขณะน้ัน
อยภูายใตการนำของ พลเอก ชวลติ ยงใจยทุธ นายกรัฐมนตรี

1 เปนระบบการแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศท่ีนำคาเงินไปผูกไวกับกลุมสกุลเงินตราตางประเทศท่ีสำคัญ ๆ
2 เปนระบบอัตราแลกเปล่ียนท่ีปลอยใหคาเงินเปนไปตามอุปสงคและอุปทานของเงินสกุล โดยท่ีธนาคารกลาง
ของประเทศสามารถเขาไปแทรกแซงเพ่ือจำกัดขนาดและความผันผวนของการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน
ไดในระดับหน่ึง

2 กรกฎาคม 2540
รฐับาลไทยประกาศลอยตัวคาเงนิบาท

ปดฝนุมติ ครม.
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การเปลี่ยนแปลงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศครั้งสำคัญของไทยน้ีเกิดขึ้นในวันท่ี 2
กรกฎาคม 2540 โดยสาเหตุที่ทำใหรัฐบาลของ พลเอก ชวลิตฯ ตองตัดสินใจเปลี่ยนแปลงระบบการแลกเปล่ียน
เงินตราตางประเทศน้ัน ก็เปนเพราะสถานการณเศรษฐกิจของไทยในชวงเวลาดังกลาวอยูในขั้นวิกฤต
อยางรุนแรง [หรือที่ชาวตางชาติรูจักกันในนาม “วิกฤตตมยำกุง” (Tom Yum Goong Crisis)] ภาคธุรกิจทั้งหลาย
ไมวาจะเปนอสงัหารมิทรพัย ตลาดหนุ หรอืแมกระท่ังสถาบนัการเงิน ตางก็ประสบกับปญหาคร้ังใหญ เกิดภาวะหน้ีเสยี
การสงออกตกต่ำ ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลในระดับสูง ประกอบกับมีการเก็งกำไรในคาเงินบาทอยางรุนแรง
ตอเน่ือง จนทำใหเงินทุนสำรองระหวางประเทศลดต่ำลงในระดับที่วิกฤต

ทันทีที่รัฐบาลไทยประกาศใชระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศรูปแบบใหม ก็ไดสรางความ
โกลาหลและความต่ืนตกใจใหแกนักลงทุนในตลาดเงินตราของประเทศไทยเปนอยางมาก รวมไปถึงธนาคาร
พาณิชยที่ยังไมคอยเขาใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นดวย ดวยเหตุนี้ ภายหลังจากมีการเปล่ียนแปลง
ระบบแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศดังกลาวแลว กระทรวงการคลังจึงไดแตงต้ังคณะกรรมการติดตาม
และเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปล่ียนเงินตรา (ตบลป.) ขึ้น เพ่ือติดตาม
และหามาตรการแกไขปญหาผลกระทบอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน และในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2540 กระทรวงการคลังก็ไดเสนอรายงานผลการประชุม ตบลป. รวมท้ังมาตรการบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับปรุงระบบแลกเปล่ียนเงินตราตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบ
ผลการประชุมของคณะกรรมการฯ ชุดดังกลาว ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ

จากน้ันมา ในการประชุมคณะรัฐมนตรีชวงวิกฤตตมยำกุงของไทยท่ีผานมา ตบลป. ก็ไดนำเสนอเร่ือง
เก่ียวกับมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี
อยางตอเน่ือง จนกลายเปนกิจวัตรประจำสัปดาหเลยก็วาได

จวบจนกระท่ังปจจุบันเปนเวลากวา 13 ปมาแลวท่ีประเทศไทยยังคงใชระบบการแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศแบบลอยตัวแบบมีการจัดการ ซึ่งครั้งน้ีก็ไมใชครั้งแรกท่ีประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงระบบ
การแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ สวนในอนาคตจะมีการเปล่ียนแปลงอีกหรือไม อยางไร ก็คงตองรอดูกันตอไป
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ววิฒันาการ
ของระบบการแลกเปลีย่น
เงนิตราตางประเทศของประเทศไทย

การเปล่ียนแปลงระบบการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของประเทศไทยท่ีเกิดขึ้นเ ม่ือวันท่ี
2 กรกฎาคม 2540 นัน้หาใชเปนการเปล่ียนแปลงคร้ังแรกในประวัตศิาสตรชาติไทยของเราไม เพราะในอดีตประเทศไทย
เคยใชระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศมาแลวหลายรูปแบบ ดังน้ี

ที่มา : เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง www.eco.ru.ac.th

                              ระยะเวลา              ระบบอตัราแลกเปลีย่นท่ีใช

ชวงกอนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 (กอนป พ.ศ. 2488) ระบบอัตราแลกเปล่ียนคงท่ีผูกคาไวกับเงินปอนดสเตอริง

พ.ศ. 2490-2498 ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงท่ี แตใชระบบอัตราแลกเปลี่ยน
หลายอัตรา (Multiple Exchange Rates)

พ.ศ. 2498-2514 ใชระบบ Bretton Woods

พ.ศ. 2514-2521 ระบบอัตราแลกเปล่ียนคงท่ีผูกคาเงินบาทกับเงินดอลลารสหรัฐ

พ.ศ. 2521-2524 ระบบตะกราเงิน (Basket of Currencies) โดยกองทุนรวมกับ
ธนาคารพาณิชยกำหนดอัตราแลกเปล่ียนประจำวัน

พ.ศ. 2524-2527 ระบบอัตราแลกเปล่ียนคงท่ีผูกคาเงินไวกับเงินดอลลารสหรัฐ

พ.ศ. 2527-2 กรกฎาคม 2540 ระบบตะกราเงิน โดยกองทุนรักษาระดับอัตราแลกเปล่ียน
กำหนดอัตราแลกเปล่ียนประจำวันแตเพียงผูเดียว
ซึ่งเปนระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงท่ี

2 กรกฎาคม 2540-ปจจบุนั ระบบลอยตวัแบบมกีารจดัการ (Managed Float)

หนอนมติ

รไูวใชวา...?
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สวนท่ี 2 นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัตริาชการแทนนายกรัฐมนตรี

ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีทานใดทานหน่ึงไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการไดหรือไมมีผูดำรงตำแหนง

รองนายกรัฐมนตรี ใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน ตามลำดับดังน้ี

สวนท่ี 3 นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอำนาจใหรฐัมนตรีประจำสำนกันายกรัฐมนตรีปฏิบัตริาชการ

แทนนายกรัฐมนตรี

ในกรณีที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการไดหรือไมมีผูดำรงตำแหนงรัฐมนตรี

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน ตามลำดับดังน้ี

สวนท่ี 1 คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีรกัษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

1. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมอาจปฏิบัติราชการได คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีเปนผรัูกษาราชการ

แทนนายกรัฐมนตรี ตามลำดับดังนี้

1.1 นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ

1.2 นายไตรรงค  สวุรรณคีรี

1.3 พลตรี สน่ัน  ขจรประศาสน

2. ในระหวางการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผูรักษาราชการแทนขางตน จะส่ังการใดเก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคลและการอนุมติัเงนิงบประมาณอันอยใูนอำนาจของนายกรัฐมนตรีได ตองไดรับความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีเสียกอน

    ลำดบัท่ี            รองนายกรฐัมนตรี                   รองนายกรฐัมนตรีทีป่ฏิบัตริาชการแทนตามลำดบั

1. นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ 1. นายไตรรงค  สวุรรณคีรี

2. พลตรี สน่ัน  ขจรประศาสน

2. นายไตรรงค  สวุรรณคีรี 1. นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ

2. พลตรี สน่ัน  ขจรประศาสน

3. พลตรี สนัน่  ขจรประศาสน 1. นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ

2. นายไตรรงค  สวุรรณคีรี

รองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีประจำสำนกันายกรฐัมนตรี

ทีป่ฏิบัตริาชการแทนตามลำดบั
ลำดบัท่ี        รฐัมนตรีประจำสำนกันายกรัฐมนตรี

     1. นายสาทิตย  วงศหนองเตย 1. นายองอาจ  คลามไพบูลย

2. นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ

     2. นายองอาจ  คลามไพบูลย 1. นายสาทิตย  วงศหนองเตย

2. นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ

1
มตคิณะรัฐมนตร ีวันที ่14 ธนัวาคม 2553 และคำสัง่สำนกันายกรฐัมนตร ีที ่313/2553 ลงวันที ่25 พฤศจกิายน 2553 เรือ่ง มอบหมายใหรองนายกรฐัมนตรี

รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏบัิติราชการแทนกัน

ผงัการมอบหมายและมอบอำนาจของนายกรฐัมนตรี

ใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

การมอบหมายใหรองนายกรฐัมนตรรีกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตร ีและมอบหมาย

และมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีประจำสำนกันายกรัฐมนตรีปฏิบัตริาชการแทนกนั
1

ขอมูล ณ วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2554
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การมอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรฐัมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนกันายกรัฐมนตรี

กำกับการบริหารราชการ และส่ังและปฏิบัตริาชการแทนนายกรัฐมนตรี

รฐับาล นายอภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ นายกรัฐมนตรี
1

นายกรัฐมนตรี

กำกบัการบริหาร

ราชการ

กำกับฯ สัง่ และ

ปฏิบัตริาชการ

กำกบัดูแลองคการ

มหาชน/หนวยงาน

ของรฐั/รฐัวิสาหกิจ

สัง่การ

ตามกฎหมาย

กต., ทก., พน., ศธ.,

สปน., สลค., สคก.,

สนง. ก.พ.ร., กปส.,

สนง. สภาทีป่รึกษาฯ

- สนง. รับรอง

มาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษา

- สนง. บริหารและ

พัฒนาองคความรู

- สกว.  - กอ.รมน.

- สนง. คกก. สขุภาพ

แหงชาติ

สลน., สมช.,

สนง. ก.พ., รล.,

พว., สศช., กปร.,

วช., รถ.

กห., พม., คค.,

มท., ยธ., วธ.

สขช., ตช.

- ระเบียบขาราชการ

พลเรือน

- ระเบียบขาราชการ

พลเรือนในมหาวิทยาลัย

- ระเบียบขาราชการครู

- การปองกนัและบรรเทา

สาธารณภัย

กค., พณ.,

อก., สคบ.

- สปน.
3

- สงป. (ยกเวน

การอนุมัติ

งบประมาณ)

รองนายกรฐัมนตรี
2

นายสุเทพฯ

รองนายกรัฐมนตรี

นายไตรรงคฯ

รองนายกรัฐมนตรี

พลตรี สนั่นฯ

รฐัมนตรีประจำ นร.

นายสาทติยฯ

รฐัมนตรีประจำ นร.

นายองอาจฯ

กก., กษ.,

ทส., รง.,

วท., สธ.

- สนง. สงเสริม

การจัดประชุม

และนิทรรศการ

- องคการบริหาร

การพัฒนาพ้ืนท่ี

พิเศษเพื่อ

การทองเที่ยว

อยางย่ังยืน

พศ.

- การสงเสริม

วิสาหกิจชุมชน

- นโยบายทองเที่ยว

แหงชาติ

- คกก. อาหารแหงชาติ

การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการใด ๆ ในเร่ืองที่

เปนงานประจำปกติของ สนง. ศาลรัฐธรรมนูญ สนง.

ศาลยุติธรรม สนง. ศาลปกครอง สนง. คกก. การเลือกต้ัง

สนง. ผตูรวจการแผนดิน สนง. ป.ป.ช. สตง. องคกรอัยการ

สนง. คกก. สิทธิมนุษยชนแหงชาติ สนง. สภาที่ปรึกษาฯ

สนง. กสทช. ซึ่งจำเปนตองเสนอ ครม. หรือนายกรัฐมนตรี

หรือ ท่ีตอง ส่ังการตามกฎหมายหรือท่ีตองนำความ

กราบบังคมทูลพระกรุณาตามกฎหมาย แลวแตกรณี

กองทนุหมบูาน

และชุมชนเมือง

แหงชาติ

บมจ. อสมท

กองทนุหมบูาน

และชุมชนเมือง

แหงชาติ

การขายตรง

และตลาดแบบตรง

กำกับดูแลและลงนามใน

เอกสารทีเ่กีย่วกบัเรือ่งการขอ

พระราชทานอภัยโทษและ

การขอแปลงสญัชาติเปนไทย

- ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และลงนามในประกาศ นร. ที่เกี่ยวของกับการมีพระบรมราชโองการของหนวยงาน

ที่ไดรับมอบหมายและมอบอำนาจ ยกเวนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย การสถาปนาพระอิสริยยศ อิสริยศักดิ์ สมณศักด์ิ การแตงต้ัง

ในกรณีการแตงตั้งประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ขาราชการตำแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงและกรม

เอกอัครราชทูตประจำตางประเทศ กงสุล และกรรมการท่ีมีตำแหนงหนาที่สำคัญ การพระราชทานยศทหาร ตำรวจ ช้ันนายพล

การพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณแกพระบรมวงศานุวงศ และการพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณประจำป การสถาปนา

ความสัมพันธทางการทูตหรือความสัมพันธระหวางประเทศ และการประกาศใชความตกลงระหวางประเทศ และเร่ืองสำคัญ

ที่เคยมีประเพณีปฏิบัติใหเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม

- เห็นชอบและลงนามในประกาศ นร. หรือประกาศเก่ียวกับเร่ืองของหนวยงานน้ัน ๆ ไดแก การแตงต้ังบุคคลหรือกรรมการ

ในหนวยงานของรัฐหรอืรัฐวสิาหกจิน้ัน การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณแกชาวตางประเทศ ยกเวน เปนเรือ่งระดับผนูำรฐับาล

หรือประมุขของรัฐตางประเทศ การใหความเห็นชอบในการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณหรือเหรียญตราจากตางประเทศและ

การประกาศภาพเครื่องหมายราชการ

1
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 308/2553 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
2
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 และคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 316/2553 ลงวันที่ 26 พฤศิจกายน 2553 เร่ือง มอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
3
รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงคฯ) กำกับการบริหารราชการ สั่ง และปฏิบัติราชการ สปน. เฉพาะในสวนของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนและโครงการสรางศักยภาพ

ผูวางงานเพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
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สัง่และ

ปฏิบัตริาชการ

สปน., สลค., สคก.,

สนง. ก.พ.ร.,

สนง. สภาทีป่รึกษาฯ

กปส., สคบ.
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การมอบหมายใหรองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรปีระจำสำนกันายกรฐัมนตรี
กำกับและตดิตามการปฏิบตัริาชการในภูมิภาค1

รฐับาล นายอภิสทิธ์ิ  เวชชาชวีะ นายกรัฐมนตรี

รองนายกรัฐมนตรี

นายสุเทพฯ

รองนายกรัฐมนตรี

นายไตรรงคฯ

รองนายกรัฐมนตรี

พลตรี สนัน่ฯ

1
มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 309/2553 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

ขอมูล ณ วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2554

- การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามคำส่ังนี้ หมายถึง การตรวจราชการ การขอใหเจาหนาที่ของรัฐรายงานเหตุการณและผลการปฏิบัติงาน

ตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตรของชาติ ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด และยุทธศาสตรจังหวัด การประสานราชการเพื่อใหเกิดการบูรณาการ

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด และยุทธศาสตรจังหวัด ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม การเรงรัด การติดตามผล การใหคำแนะนำชวยเหลือเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่

และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐ

- ใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานปญหา อุปสรรค แนวทางการแกไข ตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ อันเน่ืองจากการกำกับและ

ติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการหรือพ้ืนที่ในความรับผิดชอบตอนายกรัฐมนตรี

- ใหสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดใหผูตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของเปนฝายเลขานุการของรองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดภารกิจจำเปนเรงดวน สามารถมอบหมายให

ผูตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการปฏิบัติหนาที่แทน แลวรายงานผลการปฏิบัติงานใหทราบตอไป

- ใหผูวาราชการจังหวัด ผูตรวจราชการกระทรวง และหัวหนาสวนราชการในจังหวัดที่เกี่ยวของเสนอขอมูล อำนวยความสะดวก และใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่

ตามคำส่ังนี้ดวย

- ใหเบิกคาใชจายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากงบประมาณของ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป โครงการเพ่ิมขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี

เขตตรวจราชการท่ี 1

- นนทบุรี - ปทุมธานี

- พระนครศรีอยุธยา

- สระบุรี

เขตตรวจราชการท่ี 2

- ชัยนาท - ลพบุรี

- สงิหบุรี - อางทอง

เขตตรวจราชการท่ี 3

- ฉะเชงิเทรา - ปราจีนบุรี

- สระแกว - นครนายก

- สมุทรปราการ

เขตตรวจราชการท่ี 5

- ประจวบคีรีขนัธ

- เพชรบุรี

- สมทุรสาคร

- สมทุรสงคราม

เขตตรวจราชการท่ี 9

- จนัทบรีุ - ชลบุรี

- ระยอง - ตราด

เขตตรวจราชการท่ี 11

- นครพนม

- มกุดาหาร

- สกลนคร

เขตตรวจราชการท่ี 12

- รอยเอ็ด

- ขอนแกน

- มหาสารคาม

- กาฬสนิธุ

เขตตรวจราชการท่ี 13

- อำนาจเจริญ

- ศรีสะเกษ

- ยโสธร

- อุบลราชธานี

เขตตรวจราชการท่ี 14

- สุรินทร

- นครราชสีมา

- บุรีรัมย

- ชัยภูมิ

เขตตรวจราชการท่ี 15

- เชียงใหม

- แมฮองสอน

- ลำปาง

- ลำพูน

เขตตรวจราชการท่ี 16

- นาน

- พะเยา

- เชียงราย

- แพร

เขตตรวจราชการท่ี 17

- ตาก

- พษิณโุลก

- สโุขทยั

- เพชรบูรณ

- อุตรดิตถ

เขตตรวจราชการท่ี 4

- กาญจนบุรี

- นครปฐม

- ราชบุรี

- สุพรรณบุรี

เขตตรวจราชการท่ี 10

- หนองคาย

- เลย

- อุดรธานี

- หนองบัวลำภู

เขตตรวจราชการท่ี 18

- กำแพงเพชร

- พจิติร

- นครสวรรค

- อุทัยธานี

เขตตรวจราชการท่ี 6

- ชุมพร

- สรุาษฎรธานี

- นครศรีธรรมราช

- พทัลงุ

เขตตรวจราชการท่ี 7

- ระนอง

- พงังา

- ภเูกต็

- กระบี่

- ตรัง

เขตตรวจราชการท่ี 8

- สงขลา

- สตูล

- ปตตานี

- ยะลา

- นราธิวาส

รฐัมนตรีประจำ นร.

นายสาทติยฯ

รฐัมนตรีประจำ นร.

นายองอาจฯ
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รฐับาล นายอภิสทิธ์ิ  เวชชาชวีะ นายกรัฐมนตรี

นายอภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ นายกรัฐมนตรี

1. คณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

2. สภาความม่ันคงแหงชาติ

3. คณะกรรมการกฤษฎีกา

4. คณะกรรมการขาราชการพลเรือน

5. สภาวิจัยแหงชาติ

6. คณะกรรมการอำนวยการรักษาความม่ันคงภายใน

ราชอาณาจักร

7. ผอูำนวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร

(ผอ. รมน.)

8. คณะกรรมการนโยบายตำรวจแหงชาติ

9. คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

แหงชาติ

10. คณะกรรมการสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวิีตคนพิการ

รองนายกรฐัมนตรี

นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ

11. คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ

12. คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ

13. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย

14. คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก

15. คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

16. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ

17. คณะกรรมการนโยบายบริหารงานจังหวัดและ

กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

18. สภานายกสภาลูกเสือไทย

19. คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

20. คณะกรรมการกองทนุสนับสนุนการสรางเสรมิสุขภาพ

21. คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

1. คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญย่ิง

ดิเรกคุณาภรณ

2. คณะกรรมการขาราชการตำรวจ

3. คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี

4. คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาติ

5. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

6. คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

การมอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีประจำสำนกันายกรัฐมนตรี
ปฏบิตัหินาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย1

7. คณะกรรมการคดีพิเศษ

8. คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม

แหงชาติ

9. คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ

10. รองประธานสภาความม่ันคงแหงชาติ

11. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดระบบ

การจราจรทางบก

12. อุปนายกสภาลูกเสือไทย

13. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ
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1
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 ธันวาคม 2553 และคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 314/2553 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจ

ใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ

รองนายกรฐัมนตรี

พลตรี สน่ัน  ขจรประศาสน

1. คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ

2. คณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงาน

ปองกันและปราบปรามการคามนุษย

3. คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

4. คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน

5. คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

6. คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรมแหงชาติ

7. คณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

แหงชาติ

8. คณะกรรมการอาหารแหงชาติ

9. คณะกรรมการสุขภาพจิตแหงชาติ

10. รองประธานสภาวิจัยแหงชาติ

11. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการคามนุษย

รองนายกรฐัมนตรี

นายไตรรงค  สวุรรณครีี

1. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

2. คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ

3. คณะกรรมการการมาตรฐานแหงชาติ

4. คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม

5. คณะกรรมการกองทุนหมบูานและชุมชนเมืองแหงชาติ

6. คณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ

7. คณะกรรมการกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน

8. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแหงชาติ

รฐัมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายสาทิตย  วงศหนองเตย

1. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ

2. กรรมการในคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด

รฐัมนตรีประจำสำนกันายกรัฐมนตรี

นายองอาจ  คลามไพบูลย

1. คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

2. คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
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1
มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 14 ธนัวาคม 2553 และคำส่ังสำนกันายกรัฐมนตรี ที ่ 314/2552 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 เรือ่ง มอบหมายและมอบอำนาจ

ใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ

การมอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีประจำสำนกันายกรัฐมนตรี
ปฏบิตัหินาทีป่ระธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดตัง้ขึน้ตามระเบยีบสำนกันายกรัฐมนตรี 1

รฐับาล นายอภิสทิธ์ิ  เวชชาชวีะ นายกรัฐมนตรี

นายอภสิทิธิ ์ เวชชาชวีะ นายกรัฐมนตรี

1. คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ

2. คณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ

3. คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคแหงชาติ

4. คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของประเทศ

5. คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถานภาพสตรีแหงชาติ

6. คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรครอบครัวแหงชาติ

7. คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง

8. คณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ

9. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแหงชาติ

10. คณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ

11. คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ

12. คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ

13. คณะกรรมการสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน

14. คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

15. คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส

รองนายกรฐัมนตรี

นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ

1. คณะกรรมการกำกบัและติดตามการปฏิบัติราชการ

ในภูมิภาค

2. คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการให

ความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจาก

สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

3. คณะกรรมการเอกลักษณของชาติ

4. คณะกรรมการการจัดการเร่ืองราวรองทุกข

5. คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณช้ันสายสะพาย

6. คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนา

เพือ่เสริมความม่ันคงแหงชาติ

7. คณะกรรมการนโยบายที่อยูอาศัยแหงชาติ

8. คณะกรรมการสงเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา

แหงชาติ

9. คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ำมันแหงชาติ

10. คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติ

แหงชาติ

11. คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ

12. คณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ
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รฐัมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายสาทิตย  วงศหนองเตย

1. คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน

เครือ่งราชอิสรยิาภรณ ช้ันต่ำกวาสายสะพาย

2. คณะกรรมการกองทุนเงินชวยเหลือผูประสบ

สาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี

3. คณะกรรมการประสานงานเพือ่จัดใหมโีฉนดชุมชน

4. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

5. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการ

6. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการ

เอกลักษณของชาติ

7. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดการ

เรือ่งราวรองทกุข

รฐัมนตรีประจำสำนกันายกรัฐมนตรี

นายองอาจ  คลามไพบูลย

1. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการ

ประชาสัมพันธแหงชาติ

2. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการ

บริหารสนิเช่ือเกษตรแหงชาติ

รองนายกรฐัมนตรี

พลตรี สน่ัน  ขจรประศาสน

1. คณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหนวยงาน

ของรัฐ

2. คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬา

แหงชาติ

3. คณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน

4. คณะกรรมการอนรัุกษและพัฒนากรงุรตันโกสินทร

และเมอืงเกา

5. คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ

6. คณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

7. คณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแล

กิจการประปาแหงชาติ

8. คณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนี

เขาเมือง

9. คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงาน

การฝกอบรมอาชีพแหงชาติ

10. คณะกรรมการพัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค

แหงชาติ

11. คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแหงชาติ

12. คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ

13. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบาย

อวกาศแหงชาติ

รองนายกรฐัมนตรี

นายไตรรงค  สวุรรณครีี

1. คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขนั

ของประเทศ

2. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ

ถนนราชดำเนิน

3. คณะกรรมการอำนวยการหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภณัฑ

แหงชาติ

4. คณะกรรมการจัดทำแผนการบริหารราชการแผนดิน

5. คณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนยราชการ

6. คณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแหงชาติ

7. คณะกรรมการกำกับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ

8. คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ

9. คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือ

เกษตรกร

10. คณะกรรมการวาดวยการประสานงานในการบังคบั

ใชกฎหมายเพื่อปองปรามการละเมิดทรัพยสิน

ทางปญญา

11. คณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง

ดานสุขภาพแหงชาติ

12. คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงชาติ

13. คณะกรรมการประสานการบริการดานการลงทุน

14. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงชาติ

15. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพิจารณา

ระบบการบริหารจดัการขนสงสนิคาและการบริการ

ของประเทศ

16. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบาย

เศรษฐกิจสรางสรรคแหงชาติ
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ทีม่า : http://www.tuvie.com/a-check-testing-device-for-food-allergic-people/
http://www.en-derin.com/technology/a-check-testing-device-for-food-allergic-people

TATSU

อาหารในปจจุบันมีหลากหลายชนิด และแตละชนิดไดรับการปรุง
จากวัตถุดบิและเครือ่งปรงุท่ีแตกตางกัน หากใครไมเชีย่วชาญในการทำอาหาร
จะสังเกตไดยากวาอาหารเหลาน้ันมีสวนประกอบชนิดใดบาง หลายคน
อาจคิดวาไมมีความจำเปนตองรูสวนประกอบทุกอยางในอาหาร ขอใหอาหาร
มีรสชาติดี ถูกปาก เปนอันพอ แตแนวคิดแบบนี้อาจใชไมไดกับผูที่แพวัตถุดิบ
บางประเภทในอาหาร เชน นม ไข ถ่ัวชนิดตาง ๆ หรือแมกระท่ังอาหารทะเล
โดยในบางคร้ังเราจะไมสามารถทราบไดทั้งหมดวาอาหารไดรับการปรุงจาก
สวนผสมชนิดใดบาง หากผูที่แพอาหารรับประทานเขาไปก็จะทำใหเกิด
อาการแพได ดวยเหตุนี้ จึงมีคนเล็งเห็นถึงความสำคัญในเร่ืองน้ี และคิดคน
อปุกรณสำหรบัตรวจอาหารข้ึนมา โดยใชชือ่เรียกวา A-Check

A-Check เปนอุปกรณที่ชวยในการตรวจสอบวาในอาหารตาง ๆ
มีสวนประกอบท่ีผูรับประทานแพหรือไม โดย A-Check ประกอบดวย
สวนประกอบ 3 สวน คอื 1) ตวัเคร่ือง 2) แผนระบุประเภทอาหารท่ีตองการตรวจ
และ 3) แทงตรวจจับประเภทอาหาร โดยเม่ือผูใชตองการจะตรวจสอบอาหาร
ใหเลือกแผนระบุชนิดอาหารท่ีตนแพเสียบเขาไปท่ีตัวเคร่ือง พรอมทั้ง
เสียบแทงตรวจจับเขาท่ีปลายเครื่อง จากน้ันใหนำปลายแทงลงไปสัมผัสกับ
อาหาร หากปลายแทงเปล่ียนเปนสีแดง นั่นหมายถึงไมควรรับประทานอาหาร
ดังกลาว เน่ืองจากมีสวนผสมที่กอใหเกิดอาการแพอยูในอาหาร

A-Check นับเปนอุปกรณที่มีประโยชนอยางย่ิงสำหรับผูที่แพอาหาร
เพราะจะชวยลดความกังวลในการรับประทานอาหารลงไปได จะเห็นไดวา
เทคโนโลยีในปจจุบันพัฒนาไปอยางรวดเร็วและเขามามีบทบาทในชีวิต
ประจำวันของคนทั่วไปอยางมาก คงตองติดตามกันดูวา A-Check จะไดรับ
การตอบรับจากผูบริโภคมากนอยเพียงใด

                      


นวัตกรรมรอบโลก
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คณะรัฐมนตรไีดประชมุปรกึษาเม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2553 ลงมตวิา
1. กำหนดใหวันจันทรที่ 16 พฤษภาคม 2554 เปนวันหยุดราชการเพ่ิมเปนกรณีพิเศษ เพ่ือสงเสริม

ใหประชาชนไดมีสวนรวมกิจกรรมวันสำคัญ รวมท้ังเปนการสงเสริมการทองเท่ียวและสถาบันครอบครัว
2. สวนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ใหรัฐวิสาหกิจแตละแหง ธนาคารแหงประเทศไทย

และกระทรวงแรงงาน รับไปพิจารณาความเหมาะสมใหสอดคลองกับขอกฎหมายตอไป
3. ในกรณีหนวยงานใดท่ีมีภารกิจในการใหบริการประชาชน หรือมีความจำเปนหรือราชการสำคัญ

ในวันดังกลาวโดยกำหนดหรือนัดหมายไวกอนแลว หากยกเลิกหรือเล่ือนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบตอ
การใหบริการประชาชน ใหหัวหนาหนวยงานน้ันพิจารณาดำเนินการตามท่ีเห็นสมควร โดยมิใหเกิดความเสียหาย
ตอทางราชการและประชาชน

>> ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีที ่นร 0505/ว 218 ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553

เรือ่ง การพิจารณาการสลบัหรอืเล่ือนวันหยุดราชการ
ประจำป พ.ศ. 2554 (กำหนดใหวันจันทรท่ี 16
พฤษภาคม 2554 เปนวันหยุดราชการเพิ่ม
เปนกรณีพเิศษ)
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เรือ่ง การทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามและการ
รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่อง
สำคญั (มตคิณะรฐัมนตรีเมือ่วนัท่ี 10 เมษายน 2550)

คณะรัฐมนตรไีดประชุมปรกึษาเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2553 ลงมตวิา
1. อนมุตัใิหยกเลิกมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัท่ี 10 เมษายน 2550 เร่ือง แนวทางปฏิบตัเิก่ียวกับการติดตาม

และการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องสำคัญ
2. เห็นชอบใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ เ ก่ียวกับการติดตามและรายงานผล

การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและแบบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ตามท่ีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

>> ทีม่า : หนังสือสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีที ่นร 0505/ว 219 ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553

คัดเลือกโดย ประธาน  ผุดผอง

สรุปผลการตัดสินใจ

ของคณะรัฐมนตรี

ทีส่ำคญั

ทบทวน

แนวทางปฏิบัติ
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แนวทางปฏิบัติ

เก่ียวกับการติดตามและการรายงานผลการดำเนินการ

ตามมตคิณะรฐัมนตรใีนเร่ืองสำคญั

1. ประเภทเร่ืองที่หนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบหรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีจะตอง
รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบหรือพิจารณา ประกอบดวย

1.1 เร่ืองที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดใหหนวยงานของรัฐรายงานผลการดำเนินงานตอคณะรัฐมนตรี
หากคณะรัฐมนตรีกำหนดระยะเวลาไว ใหหนวยงานของรัฐรายงานตามกำหนดน้ันอยางเครงครัด

1.2 เร่ืองที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดใหหนวยงานของรัฐรายงานผลการดำเนินงานตอคณะรัฐมนตรี
หากคณะรัฐมนตรีมิไดกำหนดระยะเวลาไว ใหหนวยงานของรัฐรายงานผลการดำเนินงานตอคณะรัฐมนตรี
อยางนอยทุกสามเดือน ทั้งนี้ ตามระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
กรณีเปนเรื่องสำคัญ เรงดวน และ/หรือท่ีอยูในความสนใจของสาธารณชนใหหนวยงานของรัฐสามารถ
รายงานไดกอนระยะเวลาท่ีกำหนดไวขางตน

1.3 เรื่องที่เปนการดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล โดยคณะรัฐมนตรีมิไดกำหนดระยะเวลา
การรายงานไว ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนผูกำหนดระยะเวลาการรายงาน ใหหนวยงานของรัฐรายงาน
ตามกำหนดระยะเวลาน้ัน

2. ใหหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการโดยใชแบบรายงานผลการดำเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีทราบหรือพิจารณา (แบบรายงาน 01)

3. ใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประเมินผลการติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เพ่ือเสนอคณะกรรมการประสานงานและขับเคล่ือนการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ปคค.) กรณีที่เห็นวา
ควรมีการปรับปรุงประเภทเร่ือง แบบรายงาน และระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินการใหมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น

หมายเหตุ ติดตอประสานงานเร่ืองการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่
สำนกัสงเสรมิและประสานงานคณะรฐัมนตร ี โทร. 0 2280 9000 ตอ 447–453
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แบบรายงาน 01

แบบรายงานผลการดำเนนิการตามมตคิณะรฐัมนตรี

***************************************

รายงานครัง้ที.่................วันท่ี...................เดือน......................................พ.ศ. .....................

1. เร่ือง/โครงการ...................................................................................................................................................................................

2. หนวยงานท่ีรบัไปปฏบิตั ิ: กรม..................................................................กระทรวง.......................................................................

3. มตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี..........................................................วันครบกำหนดรายงาน...............................................................

4. หนวยงานท่ีเก่ียวของ........................................................................................................................................................................

5. งบประมาณ..............................................บาท      เงินงบประมาณ     อืน่ ๆ  (โปรดระบุ)...................................................

6. ผลการดำเนนิการ     ดำเนนิการแลว     ยังไมดำเนินการ
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

7. ปญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

8. ผลกระทบจากการดำเนินการ
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

9. แนวทางการแกไขปญหา
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

10. ระยะเวลาส้ินสุดโครงการ
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
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เรือ่ง ขอขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการลดภาระคาครองชพีของประชาชน

เรือ่ง ระบบสารสนเทศการประชมุคณะรฐัมนตรีแบบอเิลก็ทรอนิกส

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2554 ลงมติรับทราบผลการดำเนินงานเก่ียวกับ
ระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส (CABNET) ที่ผานมา และแนวทางการดำเนินงาน
ในขัน้ตอไปของระบบ CABNET และเห็นชอบใหทกุหนวยงานท่ีมรีะบบ CABNET ใชระบบ CABNET ในการเสนอเรือ่งตอ
คณะรัฐมนตรีตั้งแตเดือนเมษายน 2554 โดยใหดำเนินการคูขนานกับการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีโดยใชเอกสาร
แลวใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรปีระเมินผลการใชระบบเพ่ือกำหนดแนวทางการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรใีนระยะตอไป
(สามารถดูรายละเอียดกระบวนการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรีผานระบบ CABNET ไดที่หนา 54)

>> ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร 0504/1120 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2554

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ
2554 ลงมติตามที่กระทรวงการคลังเสนอดังนี้

1. รับทราบผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังท่ี
ดำเนนิการตามมติคณะรัฐมนตรเีมือ่วันท่ี 21 ธันวาคม 2553

2. เห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระ
คาครองชีพตอไปจนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม
2554 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2554) รวมถึงวงเงินและแหลงเงินในการ
ดำเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพ

3. กรณีคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกวาวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ
เพ่ือไมใหเปนภาระตอรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบในการดำเนินมาตรการ
ลดภาระคาครองชพีของประชาชน และไมใหเปนภาระของคณะรัฐมนตรี
จึงเห็นสมควรอนุมัติในหลักการใหสำนักงบประมาณเปนผูพิจารณา
ปรับเพ่ิมวงเงินคาใชจายการดำเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพของ
ประชาชนในชวงระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2554-30 เมษายน 2554
ตามคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง และแจงใหรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินมาตรการ
ดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป

>> ที่มา : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด
ที ่นร 0506/ว 27 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2554



⌫  ⌫  ⌫  53

คัดลอกจากหนังสือ “รู รัก ภาษาไทย” เลม 1
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

อุตสาหกรรม

คดัเลอืกโดย จติตา  กิตตเิสถียรนนท

คำวา อุตสาหกรรม หมายถึง กิจกรรมท่ีใชทุนและแรงงานเพ่ือผลิตส่ิงของหรือจัดใหมีบริการ มักเปนการประกอบธุรกิจ

ขนาดใหญที่ตองใชแรงงานและเงินทุนมาก เชน อุตสาหกรรมยานยนต, อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือเปนการผลิตส่ิงของจำนวนมาก

เพ่ือการคาโดยท่ัวไป กเ็รยีกวา อตุสาหกรรม ได เชน อตุสาหกรรมในครัวเรอืน

คำวา อตุสาหกรรม มาจากคำวา อตุสาหะ ทีแ่ปลวา ความพยายาม, ความพากเพยีร กบัคำวา กรรม ทีแ่ปลวา การกระทำ

แปลตามรูปศัพทวา การกระทำดวยความพยายาม

พลตรี พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ ทรงบัญญัติ คำ อุตสาหกรรม ใหตรงกับคำภาษาอังกฤษวา

industry ซึ่งหมายถึงความอุตสาหะขยันหม่ันเพียร และหมายถึงงานท่ีตองใชคนจำนวนมากและใชเทคโนโลยี

ร ูรัก ภาษาไทย
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* CABNET (Cabinet Network) คือระบบเครือขายสารสนเทศสนับสนุนภารกิจคณะรัฐมนตรีในกระบวนการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี
ทัง้ระบบ ตัง้แตการวางแผนการเสนอเรือ่งตอคณะรฐัมนตร ีการจดัทำเร่ืองเสนอคณะรฐัมนตร ีการแจงระเบียบวาระและสงเอกสารการประชมุคณะรฐัมนตรี
การแจงมติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังการสืบคนขอมูลมติคณะรัฐมนตรี นอกจากน้ัน ปคร. สามารถตรวจสอบระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ผานระบบ CABNET

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2554 เห็นชอบใหทุกหนวยงานท่ีมีระบบ CABNET ใชระบบน้ีในการเสนอเร่ือง
ตอคณะรัฐมนตรีตั้งแตเดือนเมษายน 2554 โดยดำเนินการคูขนานกับการเสนอเร่ืองโดยใชเอกสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)
จึงขอซักซอมเกี่ยวกับกระบวนการในการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีดวยระบบ CABNET ดังนี้

1. การจัดทำเรือ่งเสนอคณะรัฐมนตรีในสวนของเจาหนาทีส่วนราชการระดบักรม

1.1 เจาหนาที่ของสวนราชการระดับกรมจัดทำเรื่องโดยใชแบบฟอรมมาตรฐาน (template) ซึ่งสามารถ download
จาก website สลค. (www.cabinet.thaigov.go.th) หรือ website CABNET (www.cabnet.soc.go.th) และจัดทำเร่ืองเสนอคณะรฐัมนตรี
และเอกสารประกอบ โดยกรอกขอมลูลงใน template ใหครบถวน

1.2 เสนอเรื่องในรูปแบบเอกสารตอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงหัวหนาหนวยงานลงนาม
1.3 สงเรือ่งให ปคร. ในขัน้ตอนเสนอเร่ืองตอรฐัมนตรี โดย

> สง file หนังสือเสนอเร่ืองและ file เอกสารประกอบ โดยตรวจสอบ file วามีขอมูลถูกตองครบถวนตรงกับในเอกสาร
จรงิหรือไม ทัง้น้ี ขอมลู file อาจสงไปทาง e-mail หรอืบนัทึกใส thumb drive ให ปคร. แลวแตความสะดวกของเจาหนาท่ี

> สงหนังสือที่หัวหนาหนวยงานลงนามและเอกสารประกอบท้ังหมดไปยัง ปคร. ของกระทรวง

เจาหนาท่ีกรมจดัทำหนงัสอืเสนอเร่ืองและเอกสารประกอบ
โดยใชแบบฟอรมมาตรฐาน (template)

download
template

เสนอผูบังคับบัญชาตามลำดับจนถึงหัวหนาหนวยงานลงนาม

เจาหนาท่ีสงเร่ืองใหผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
(ปคร.)

file หนังสอืเสนอเร่ือง
และเอกสารประกอบ

หนงัสอืเสนอเรือ่ง
และเอกสารประกอบ

1.1

1.2

1.3
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ของความคิด
การเดินทาง

สลค. รบัเรือ่งและดำเนนิการตอ

จากน้ันจะเปนข้ันตอนการทำงาน
ของ สลค. ที่จะดำเนินการสอบถาม
ความเห็นหนวยงานท่ีเก่ียวของไปจนถึง
การนำ เ ร่ื องนั้ น เข าสู ก า รประชุม
คณะรัฐมนตรแีละแจงมตคิณะรัฐมนตรี

หากมีขอสงสัยหรือประสบกับ
ปญหาในการใชงาน สามารถติดตอ
ไดที ่Help desk ของระบบ CABNET

ปคร. ตรวจสอบความถูกตองของเร่ือง

2. ขัน้ตอนปฏิบตัขิอง ปคร. สวนราชการ

2.1 ตรวจสอบเรื่อง ปคร. ตรวจสอบเร่ืองที่ไดรับมาจากสวนราชการระดับกรม
วา file และเอกสารท่ีสงมาถูกตองตรงกันหรือไม พรอมทัง้ตรวจสอบความครบถวนของเน้ือหา
ของเรื่องที่สวนราชการเสนอมาดวย

2.2 นำเร่ืองเสนอรัฐมนตรีลงนาม โดยเม่ือรฐัมนตรลีงนามแลว สวนราชการจะ
ออกเลขหนังสือสงออก

2.3 สงเรือ่งให สลค. โดย
> กรอกเลขทีห่นังสอืลงใน file เร่ืองทีจ่ะเสนอ และสง file หนังสือและเอกสาร

ประกอบเร่ืองเขาสรูะบบ CABNET หากมีเอกสารใด ๆ ทีไ่มม ี file ให scan เอกสาร และสง
file scan เขาสรูะบบ CABNET

> กรอกขอมลูตามระบบ CABNET ใหครบถวน
> สงหนังสือและเอกสารประกอบในรูปแบบเอกสารไปยัง สลค.

เสนอรัฐมนตรีลงนาม

ปคร. สงเร่ืองให สลค.

หนงัสอืเสนอเร่ืองและ
เอกสารประกอบ

สงผานระบบ CABNET

Help desk ของระบบ CABNET

หมายเลขโทรศัพท 0-2280-9000 ตอ 571-573

e-mail : cabnet@soc.mail.go.th

เมือ่เปดใชระบบ CABNET อยางเต็มรปูแบบแลว ระบบจะออกเลขหนังสือใหอตัโนมัติ
ซึง่เปนเลขท่ีใชสำหรับระบบ CABNET เทาน้ัน

เม่ือกดปมุสงเร่ืองแลว ปคร. จะไมสามารถเขาไปแกไขไดอกี ยกเวน สลค. จะสงเร่ืองน้ันคืนกลับมากอน

2.1

2.2

2.3

3. การดำเนนิการของ สลค.2. การตรวจสอบและสงเรือ่งโดย ปคร. สวนราชการ
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พระราชบญัญัติ

เรื่อง พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2553

สงเสริมใหมีการอนุรักษ ฟนฟู จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณคาของชาติและของทองถ่ิน
รวมทั้งการยกยองเชิดชูเกียรติใหแกบุคคลที่สมควรเปนศิลปนแหงชาติ ทั้งนี้ ภายใตการสงเสริมและประสานงานของคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติและหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง เพ่ือการดำเนินการใหเปนรูปธรรม

เลม 127 ตอนท่ี 69 ก วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2553 หนา 29

เรื่อง พระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทำที่บาน พ.ศ. 2553

กำหนดใหมีคณะกรรมการคุมครองการรับงานไปทำท่ีบาน พนักงานตรวจแรงงาน สิทธิและหนาท่ีของผูจางงานและผูรับงาน
ไปทำทีบ่าน คาตอบแทน และมาตรฐานความปลอดภยัในการทำงาน

เลม 127 ตอนที ่70 ก วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2553 หนา 1

เรื่อง พระราชบญัญัตสิภาเกษตรกรแหงชาต ิพ.ศ. 2553

กำหนดใหมีสภาเกษตรกรแหงชาติ สำนักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
และแผนแมบทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม

เลม 127 ตอนที ่71 ก วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2553 หนา 1
เรื่อง พระราชบญัญัตคิณะกรรมการปฏิรปูกฎหมาย พ.ศ. 2553

กำหนดใหมีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย คณะกรรมการสรรหา และสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เพ่ือให
สอดคลองกับมาตรา 81 (3) ประกอบกับมาตรา 308 วรรคหน่ึง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท่ีบญัญัตใิหรฐัตองจดัใหมกีฎหมาย
เพ่ือจัดตั้งองคกรเพ่ือการปฏิรูปกฎหมายท่ีดำเนินการเปนอิสระเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศและปรับปรุง
กฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ โดยตองรับฟงความคิดเห็นของผูที่ไดรับผลกระทบจากกฎหมายน้ันประกอบดวย รวมทั้งสนับสนุน
การดำเนินการรางกฎหมายของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง

เลม 127 ตอนท่ี 71 ก วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2553 หนา 21

เรือ่งสำคัญทีป่ระกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา
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เรื่อง พระราชบัญญัติวาดวยการปฏิบัติตออากาศยานท่ีกระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. 2553

กำหนดเก่ียวกับการตรวจและพิสูจนฝาย การกักและยึดอากาศยาน การจับ ควบคุมและการสืบสวนสอบสวนเบ้ืองตน
และคาใชจายตาง ๆ อันเก่ียวกับการดำเนินการดังกลาว

เลม 127 ตอนที ่72 ก วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2553 หนา 1

เรื่อง พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

กำหนดเก่ียวกับอำนาจ หนาท่ีของศาลเยาวชนและครอบครัว สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ศูนยฝกและอบรม
สถานศึกษา สถานฝกและอบรม และสถานแนะนำทางจิต การฝกอบรม การสอบสวนคดีอาญา มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา
อำนาจศาลเก่ียวกับคดีอาญา การฟองคดีอาญา การพิจารณาคดีอาญา การพิพากษาคดีอาญา การเปล่ียนโทษและการใชวิธีการ
สำหรับเด็กและเยาวชน การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวท่ีผู เยาวมีผลประโยชนหรือ
สวนไดเสีย การพิจารณาคดีคุมครองสวัสดิภาพ การอุทธรณ และฎีกา

เลม 127 ตอนท่ี 72 ก วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2553 หนา 12

เรื่อง พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2553

ปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการใหสอดคลองกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และนำหลักเกณฑการแตงตั้งและการดำรงตำแหนงอัยการอาวุโส รวมท้ังอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหนงของขาราชการ
อัยการตามกฎหมายในเร่ืองดังกลาวแตละฉบับมากำหนดรวมไวดวยกัน

เลม 127 ตอนที ่75 ก วันท่ี 7 ธันวาคม 2553 หนา 1

เรื่อง พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553

ปรับปรุงพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 ใหเปนปจจุบันและมีความสอดคลองกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย โดยกำหนดใหมีองคกรอัยการ และใหสำนักงานอัยการสูงสุดเปนหนวยธุรการขององคกรอัยการตามรัฐธรรมนูญ
โดยมีอัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชา

เลม 127 ตอนที ่75 ก วันท่ี 7 ธันวาคม 2553 หนา 38

เรื่อง พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

กำหนดใหมีการจัดตั้งองคกรของรัฐที่เปนอิสระ ทำหนาท่ีดำเนินการจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำกับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม รวมท้ังกำหนดขอบเขตการดำเนินการขององคกรและการกำกับดูแล
การประกอบกิจการดังกลาว และปรับปรุงกฎหมายในเร่ืองน้ีใหมีความเหมาะสมย่ิงข้ึน

เลม 127 ตอนที ่78 ก วันท่ี 19 ธันวาคม 2553 หนา 1

เรื่อง พระราชบญัญัตกิองทุนบำเหนจ็บำนาญขาราชการ (ฉบบัที ่ 7) พ.ศ. 2553

กำหนดใหผูรับบำนาญสามารถนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยในการประกันการกูเงินกับสถาบันการเงินได

เลม 127 ตอนที ่79 ก วันท่ี 22 ธันวาคม 2553 หนา 1

เรื่อง พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 2554

วางมาตรการควบคุม กำกับ ดูแลและบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน เพ่ือ
คมุครองผใูชแรงงานจากการเกิดอนัตรายจากการทำงานจนถึงแกบาดเจ็บ พิการ ทพุพลภาพ เสียชีวิต หรือเกิดโรคอันเน่ืองจากการทำงาน

เลม 128 ตอนที ่4 ก วันท่ี 17 มกราคม 2554 หนา 5
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พระราชกฤษฎีกา

เรื่อง พระราชกฤษฎีกากำหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถยนตขนาดใหญท่ีใชเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟ
ท่ีใชกาซธรรมชาติหรือกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิงตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2553

กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถยนตขนาดใหญที่ใช เคร่ืองยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟท่ีใชกาซ
ธรรมชาติหรือกาซปโตรเลียมเหลวเปนเช้ือเพลิงเพ่ือปองกันและลดปญหามลพิษในอากาศจากเคร่ืองยนต

เลม 127 ตอนท่ี 78 ก วันท่ี 19 ธันวาคม 2553 หนา 59

กฎกระทรวง

เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดผลิตผลเกษตรกรรมเปนสินคาที่ ไดรับยกเวนตามกฎหมายวาดวยความรับผิดตอ
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2553

กำหนดใหผลิตผลเกษตรกรรมของเกษตรกรรายยอยท่ีมีแหลงกำเนิดในประเทศไทยไดรับยกเวนไมอยูภายใตบังคับ
พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาท่ีไมปลอดภัย พ.ศ. 2551

เลม 127 ตอนที ่74 ก วันท่ี 3 ธันวาคม 2553 หนา 11

เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวธิกีารจดัการเงนิของกองทุนบำเหนจ็บำนาญขาราชการ พ.ศ. 2553

กำหนดใหกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการสามารถมอบหมายใหสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นเปนผูดำเนินการ
จัดการเงินของกองทุนไดทั้งในประเทศและตางประเทศเพ่ือใหเกิดความคลองตัวและการจัดการเงินกองทุนกระทำไดอยางกวางขวางย่ิงขึ้น

เลม 127 ตอนที ่74 ก วันท่ี 3 ธันวาคม 2553 หนา 14

ระเบยีบ

เรื่อง ระเบยีบสำนกันายกรัฐมนตรี วาดวยการปองกันและลดอบุตัเิหตทุางถนน พ.ศ. 2554

กำหนดนโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร มาตรการ และการดำเนินการในการปองกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

เลม 128 ตอนพิเศษ 4 ง วันท่ี 14 มกราคม 2554 หนา 1

ประกาศ

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการคาจาง เรือ่ง อัตราคาจางขัน้ต่ำ (ฉบบัที ่ 5)

ปรบัปรงุอตัราคาจางข้ันต่ำเพ่ือใชบงัคบักบันายจางและลูกจางในจงัหวัดตาง ๆ โดยใหมผีลใชบงัคบัตัง้แตวันท่ี 1 มกราคม 2554
เปนตนไป

เลม 127 ตอนพเิศษ 148 ง วันท่ี 24 ธันวาคม 2553 หนา 7

เรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การถวายพระราชสมัญญา “ผูทรงเปนครูแหงแผนดิน” แดพระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษ 7 รอบ 5 ธนัวาคม พทุธศักราช 2554

คณะรัฐมนตรไีดมมีตเิห็นชอบถวายพระราชสมัญญา “พระผทูรงเปนครูแหงแผนดิน” แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิล
อดลุยเดช เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2554

เลม 128 ตอนพิเศษ 1 ง วันท่ี 7 มกราคม 2554 หนา 2

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่  http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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การเขียนคอลัมน “แอบเจาะประมวลจริยธรรม” นี้
ออกจะสุมเสี่ยงตอการ (ไม) ตอบรับของผูอาน สลค.สาร
อยมูากพอสมควร เพราะคำวา “จรยิธรรม” สำหรับบางคนแลว
เปนคำท่ีไมนาสนใจเลย ที่ไมนาสนใจเพราะอาจคิดวา
จริยธรรมเปนเรื่องของศีลธรรมธรรมดาที่เคยเลาเรียนกันมา
และรกัูนท่ัวไปอยแูลว หรอืไมก็อาจคดิวาตนเองมีจรยิธรรมแลว
จึงไมจำเปนตองอาน ตองหาความรู เพ่ิมวามันคืออะไร
แตไหน ๆ ในเมื่อผูอานหลวมตัวอานมาถึงบรรทัดน้ีแลว
ก็ขอเชิญชวนใหลองอานตอไปวาปฏิบตักิารแอบเจาะประมวล
จรยิธรรมน้ีเปนอยางไร เพราะจะวาไปแลวมมุมองของผเูขียน
ก็อาจจะแตกตางจากมุมมองของผูยกรางประมวลจริยธรรม
ซึง่ก็คอื สำนักงาน ก.พ. ก็ได

คำวา “จริยธรรม” ในมุมมองของแตละคนน้ัน
คงไมเหมือนกัน ทั้งในแงความหมายและระดับ เพราะถาให
ความหมายเหมือนกันแลว ทุกเร่ือง ทุกอยางคงเปนไป
ในแนวทางเดียวกันเสียหมดแลว คงไมมีปญหาใหตอง
ถกกันอกี ปฏิบตักิารแอบเจาะประมวลจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนมาน้ี
ก็เพราะวาผเูขียนจะลองเส่ียงดูวาการตีความแบบน้ี จะทำให
ความเขาใจเรื่องจริยธรรมของผูอานมีมุมมองที่กวางมากข้ึน
หรือไม หรือจะมีสวนทำใหมีความชัดเจนใหเห็นภาพได
มากข้ึนหรือไม เพราะทุกคนมักพูดวาจริยธรรมเปนเร่ือง
นามธรรม ซึง่นามธรรมจะเปนเร่ืองของความคิด ความเขาใจ
ที่หลายคนอาจนึกวาเขาใจตรงกัน มองตรงกัน แตพอถึง
เวลาปฏิบัติ กลับกลายเปนไปอีกแบบ ตรงน้ีแสดงใหเห็นวา
ที่จริงแลวยังมีชองวางระหวาง “ความเขาใจจริยธรรม”
และ “ความประพฤติตามจริยธรรม”




การเจาะประมวลจริยธรรมในคอลัมนนี้แตละคร้ัง
จะประกอบไปดวย 2 สวน สวนแรกเปนเร่ืองของการตีความ
กรอบแนวคิด (ตามความคิดความเห็นของผูเขียนคอลัมนนี้)
และสวนหลังจะเปนการยกกรณีเกิดข้ึนจรงิมาใหลองเทียบกันดู
พฤติกรรมหรอืการกระทำนัน้ ๆ  ใช หรอื ไมใช ตามความเขาใจ
ในกรอบจริยธรรมที่เรามี

กอนจะเร่ิมเจาะกันทีละขอ ก็จะขอแนะนำภาพรวม
ของ “ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน” กอน ประมวล
จริยธรรมน้ีซึ่งเปนกรอบความประพฤติของขาราชการ
พนักงานราชการ และลูกจางในสังกัดราชการพลเรือน
ไดประกาศใชตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2552 โดยไดกำหนด
แนวทางประพฤติตนของขาราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจางไวในหมวดที่ 2 จริยธรรมขาราชการพลเรือน รวม
10 ขอ (ขอ 3 ถึงขอ 12) หลกั ดงัน้ี

⌫ 
⌦
⌫

แอบเจาะ

ประมวลจริยธรรม!

พันฟา
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1. ยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในส่ิงที่
ถูกตองและเปนธรรม

2. มีจิตสำนึกท่ีดีและความรับผิดชอบตอหนาท่ี
เสียสละปฏิบัติหนาท่ีดวยความรวดเร็ว โปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได

3. แยกเร่ืองสวนตัวออกจากตำแหนงหนาท่ี
และยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ เหนือกวา
ประโยชนสวนตน

4. ละเวนจากการแสวงประโยชนที่มิชอบโดย
อาศัยตำแหนงหนาท่ีและไมกระทำการอันเปนการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม

5. เคารพและปฏิบัติตาม รัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอยางตรงไปตรงมา

6. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรม เปนกลาง
ทางการเมือง ใหบริการแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดี และ
ไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

7. ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
ของทางราชการอยางเครงครัดและรวดเร็ว ไมถวงเวลา
ใหเน่ินชา และใชขอมูลขาวสารท่ีไดมาจากการดำเนินงาน
เพ่ือการในหนาท่ี และใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง
ครบถวน ถูกตอง ทนัการณ และไมบดิเบอืนขอเทจ็จรงิ

8. มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษาคุณภาพและ
มาตรฐานแหงวิชาชีพโดยเครงครัด

9. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

10. เปนแบบอยางท่ีดใีนการดำรงตน รกัษาชือ่เสียง
และภาพลักษณของราชการโดยรวม

เจาะครัง้ที ่1
การยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัด
กระทำในสิง่ท่ีถกูตองและเปนธรรม

ขอ 3 ขาราชการตองยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัด
กระทำในสิง่ท่ีถกูตองและเปนธรรม

โดยอยางนอยตองวางตน ดงัน้ี
(1) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย าง

ตรงไปตรงมา และไมกระทำการเลีย่งประมวลจริยธรรมน้ี

ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการกระทำใดของ
ขาราชการอาจขดัประมวลจรยิธรรม ขาราชการตองไม
กระทำการดังกลาว หรือหากกำลังกระทำการดังกลาว
ตองหยุดกระทำการและสงเรือ่งใหคณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณาวินิจฉัย ในกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรม
วนิิจฉัยวาการกระทำน้ันขดัประมวลจรยิธรรม ขาราชการ
จะกระทำการนั้นมิได

เจาะประเดน็ตามความเขาใจ (ของเราเอง)
ประเดน็สำคญัของขอน้ี ไดแก
(1.1) การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

อยางตรงไปตรงมา และไมกระทำการเล่ียงประมวล
จริยธรรมนี้ การวางตนเชนนี้ ไดจะตองรูและเขาใจใน
ความหมายของจรยิธรรมแตละเร่ืองหรอืแตละขออยางถูกตอง
ชัดเจน เน่ืองจากประมวลจริยธรรมแตละเร่ืองมีพ้ืนฐาน
มาจากการกำหนดโดยอิงธรรมหรือคุณธรรม จึงเปนสิ่งที่
หลีกเล่ียงไมไดที่แตละคนจะตองใหความสำคัญในธรรม
หรือคำส่ังสอนในศาสนาท่ีตนนับถือ ซึ่งเปนท่ีเขาใจและ
ยอมรับวาคำสอนของทุกศาสนามุงสอนแตสิ่ ง ท่ีดีงาม
การท่ีสามารถจะเขาใจในคำสอนเร่ืองคุณธรรมมากเทาใด
จะทำให เ กิดความชัดเจนในการตัดสินใจที่จะทำหรือ
ไมทำตามจริยธรรมมากเทา น้ัน นั่นคือมีขอมูลที่ เปน
ความรูที่ จะทำใหตองเลือกวาจะกระทำส่ิงหน่ึงสิ่ งใด
ตามจริยธรรมหรือจะเล่ียงไมทำตาม ขอนี้ตองเร่ิมจากการ
ตรงตอตนเองเปนเบ้ืองตนท่ีจะวินิจฉัยการกระทำของตน

(1.2) การท่ีจะตองไมกระทำการใด ๆ กรณีทีมี่
ขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการกระทำน้ัน ๆ อาจขัดประมวล
จริยธรรม หรือถากำลังกระทำการดังกลาวอยู ก็ตองหยุด
กระทำการน้ัน ๆ ตองอาศัยระดับของความสำนึกและ
ความละอายของบุคคลนั้นเปนสำคัญ การกระทำหลายเร่ือง
ที่อาจเขาลักษณะรูเทาไมถึงการณ การเปดชองทางหรือ
มีกลไกท่ีจะใหมีการทักทวงซึ่งกันและกันไดตั้งแตเบ้ืองตน
จนเปนวัฒนธรรมขององคกรถือเปนส่ิงท่ีจำเปน เพ่ือไมให
เกิดการกระทำท่ีลวงเลยตอไปจนกระทั่งสำเร็จเปนการ
กระทำท่ีขัดตอจริยธรรม การท่ีสามารถหยุดกระทำการท่ี
ขัดตอจริยธรรมไดควรไดรับการยอมรับในความกลาหาญ
พรอมทั้งใหโอกาสท่ีจะแกไขปรับปรุงตน
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ในท่ีประชุมพิจารณาเก่ียวกับแนวทางการพัฒนา
บุคลากร ประธานไดสอบถามผูอำนวยการกลุมงานพัฒนา
บุคลากรวา ในปที่ผานมามีสถาบันหลายแหงที่จัดการ
ฝกอบรมเพิ่มสมรรถนะตาง ๆ ที่หนวยงานตองการหลาย
หลักสูตร แตไดรับทราบจากบุคลากรวาไมมีการแจงเวียน
เร่ืองน้ีใหทราบหรือสมัครแตอยางใด

นาย  ก .  ซึ่งเปนผูอำนวยการกลุมงานพัฒนา
บุคลากรไดชี้แจงวา หลักสูตรท่ีสถาบันตาง ๆ เสนอมาน้ัน
มีคาใชจายสูงไมเหมาะกับสถานการณทางงบประมาณ
ในปกอนท่ีหนวยงานไดรบังบประมาณในการพัฒนาบุคลากร
จำนวนนอยมาก เขาจึงเลือกแจงเวียนเฉพาะหลักสูตร
ระยะส้ันท่ีมคีาใชจายต่ำ ซึง่มคีวามเปนไปไดในการเขาอบรม
อีกประการหน่ึง บุคลากรสวนใหญมักจะสมัครไปอบรม
ในหลักสูตรระยะยาวท่ีมีคาใชจายสูง แตยังไมเคยมีการ
ประเมินที่ชัดเจนวา ผลที่ไดรับจากการอบรมนั้นคุมคา
มากนอยเพียงใด

นาย ข. ผูอำนวยการสำนักไดกลาวคานวา การ
กระทำของนาย ก. นั้นขัดตอประมวลจริยธรรมขอ 4 (3)
เพราะขาดความรับผดิชอบตอหนาท่ี มกีารใชดลุพินจิท่ีมอีคติ
วาบุคลากรสวนใหญมกัจะสมคัรไปอบรมในหลกัสตูรระยะยาว
ที่มีคาใชจายสูง ทำใหตัดสินใจดวยตนเองวาควรแจงให
บุคลากรทราบเฉพาะหลักสูตรที่มีระยะส้ันและคาใชจายต่ำ
ทัง้ ๆ  ทีห่นาท่ีของนาย ก. จะตองมองผลประโยชนของบคุลากร
ที่เปนทรัพยากรสำคัญขององคกรเปนหลัก

นาย ก. แยงวา การตัดสินใจของเขาเปนไปตาม
ประมวลจริยธรรมขอ 5 เพราะเขายึดถือประโยชนสวนรวม
ของประเทศชาติคือภาษีของประชาชนที่มาเปนงบประมาณ
ของหนวยงานเปนหลัก เพราะถาหากงบประมาณมีเพียงพอ
เขาก็จะแจงเวียนทุกหลักสูตร แตในปนีห้นวยงานก็ประสบกับ
ปญหาดานงบประมาณอีก เขาจึงเสนอตอท่ีประชุมใหใช
หลกัการเดียวกับทีเ่ขาไดดำเนินการในปทีแ่ลวในการแจงเวียน
หลักสูตรการฝกอบรมในปนี้ดวย

หากทานเปนประธานการประชุมในครั้งน้ีก็คง
ปวดหัวไมใชนอย และที่ผานมาในอดีตทานอาจแกไขปญหา
ไดหลายแบบ เชน การใชอำนาจของทานในฐานะกำกับดูแล
งานพัฒนาบุคลากรส่ังการให เปนอยางใดอยางหน่ึง
แต วันน้ีในเมื่อมีการทักทวงวาการกระทำของนาย ก .
ขัดประมวลจริยธรรมแลว ทานจะตองแนะนำใหนาย ก.
ทำตามหลักของประมวลจริยธรรมขอ 3 (1) “ในกรณี
ที่มีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการกระทำใดของขาราชการ
อาจขัดประมวลจริยธรรม ขาราชการตองไมกระทำการ
ดงักลาว หรอืหากกำลังกระทำการดังกลาวตองหยดุกระทำการ
และสงเร่ืองใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย”
และรอผลการวินิจฉัยจากคณะกรรมการตอไป
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การไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมสำหรับการใหบริการของราชการสวนทองถ่ิน ตามมาตรา 81 (1) (ถ)
แหงประมวลรัษฎากร

1. ตองไมเปนการใหบริการท่ีเปนการพาณิชย กลาวคือ ไมเปนการใหบริการของราชการสวนทองถิ่นท่ีมี
การลงทุนและเรียกเก็บคาบริการจากการใหบริการเปนปกติธุระ และการบริการน้ันเอกชนอ่ืนสามารถกระทำได และ

2. ตองไมเปนการหารายไดหรือผลประโยชนไมวาจะเปนกิจการสาธารณูปโภคหรือไมก็ตาม กลาวคือ
หากมีการเรียกเก็บเงินหรือประโยชนจากการใหบริการของราชการสวนทองถ่ินแลว ยอมเปนการหารายไดหรือ
ผลประโยชนจากการใหบริการท้ังสิ้น แตหากการเรียกเก็บฯ มีกฎหมายใหอำนาจไวเปนการเฉพาะ จะไมถือเปนการ
หารายไดหรือผลประโยชน เชน

- การจัดเก็บคาท่ีจอดรถของเทศบาล พ.ร.บ. เทศบาลฯ ไมไดใหอำนาจไวเปนการเฉพาะจึงเปนการ
หารายไดหรือผลประโยชน นอกจากน้ี เอกชนก็สามารถจัดใหมีที่จอดรถโดยจัดเก็บคาท่ีจอดรถไดเชนกัน จึงไมไดรับ
การยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม

- การจดัเก็บคาบรกิารลางทอระบายน้ำ พ.ร.บ. เทศบาลฯ ประกอบกับ พ.ร.บ. สาธารณสุขฯ ใหอำนาจ
เรียกเก็บคาบริการได จึงไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม

- รายไดจากการใชสถานท่ีตลาดตามฟุตบาทและขอเชื่อมทอระบายน้ำ เปนรายไดเบ็ดเตล็ดที่จัดเก็บ
คาบริการเปนครั้งคราว โดยไมมีกฎหมายใดบัญญัติใหอำนาจไว จึงไมไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม

ภาษมูีลคาเพิม่ของเทศบาล

การไดรับการยกเวนยกเวนทองถิน่ควรรู
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เรือ่งเสร็จท่ี 614/2553 

บนัทึกสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
เรื่อง การชำระภาษีมูลคาเพิ่มของเทศบาล (กรณีเทศบาลนครนครสวรรค)

กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ินมหีนังสอื ที ่มท 0808.3/1461 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2553 ถึงสำนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สรุปความไดวา เทศบาลนครนครสวรรคไดหารือไปยังจังหวัดนครสวรรคเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการเสียภาษี
มูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรจากรายไดหรือผลประโยชนที่ เกิดจากการกระทำกิจการตามอำนาจหนาท่ีของเทศบาล
โดยมีขอเท็จจริงดังนี้

1. สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) ไดหารือแนวทางการชำระภาษีมูลคาเพ่ิมของเทศบาลนคร
นครสวรรค กรณีสำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีนครสวรรคเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากรายไดของเทศบาลนครนครสวรรคที่ได
ดำเนินการตามอำนาจหนาท่ี โดยขอใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจัดประชุมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือหาขอยุติ
ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดจัดประชุมเมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2552 โดยท่ีประชุมเห็นชอบใหสงเรื่องไปยังกรมสรรพากร
เพ่ือจัดใหมีการประชุมรวมกับผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตอมากรมสรรพากรแจงวาไดตอบขอหารือใหสำนักงานสรรพากร
ภาค 7 แจงใหสำนักงานสรรพากรพื้นท่ีนครสวรรคถือปฏิบัติตอเทศบาลนครนครสวรรคแลว

2. รายไดหรือผลประโยชนของเทศบาลนครนครสวรรคตามขอ 1 ไดแก รายไดจากการจัดเก็บคาเชาท่ีจอดรถยนต
บริเวณตลาดริมน้ำ โดยเชาท่ีดินจากสำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยและคารักษาความสะอาด รายไดจากการรับจาง
ลางทอระบายน้ำ รายไดจากคาธรรมเนียมจอดรถโดยสารของสถานีขนสง รายไดจากการใชสถานท่ีตลาดตามฟุตบาท
และขอเชือ่มทอระบายน้ำ รายไดจากเงินสวนตางของราคากลางตามสญัญาขุดลอกแหลงน้ำรมิแมน้ำเจาพระยา และรายไดจากการ
จำหนายแบบพิมพ คำรอง และแบบแปลน ซึ่งกรมสรรพากรเห็นวาเปนรายไดที่เกิดจากการใหบริการท่ีเปนการพาณิชยหรือ
เปนการหารายไดหรือผลประโยชนไมวาจะเปนสาธารณูปโภคหรือไมก็ตาม จึงไมไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 81 (1)
(ถ) แหงประมวลรัษฎากร สำหรับรายไดจากการจำหนายแบบพิมพ คำรอง และแบบแปลนหากไมเปนรายไดจากการ
ขายสินคาซึ่งสงรายรับทั้งสิ้นใหแกรัฐโดยไมหักรายจาย จะไมไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 81 (1) (ท) แหงประมวล
รัษฎากร และอยูในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 77/2 แหงประมวลรัษฎากร

3. จังหวัดนครสวรรคมีความเห็นวา เน่ืองจากสำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีนครสวรรคไดประเมินเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม
จากรายไดของเทศบาลนครนครสวรรคในระหวางเดือนตุลาคม 2549 ถึงเดือนมกราคม 2551 เปนเงินภาษี 1,986,097.37 บาท
เบีย้ปรบัอกี 1 เทา เปนเงิน 1,986,097.37 บาท และเงินเพ่ิมถงึวันท่ี 15 สงิหาคม 2551 เปนเงิน 412,583.65 บาท รวมเปนเงินท่ีตอง
ชำระทัง้สิน้ 4,384,778.39 บาท แตเทศบาลนครนครสวรรคไมไดตัง้งบประมาณไว จงึมปีญหาวาเทศบาลจะตองดำเนนิการอยางไร
เพราะเปนเร่ืองท่ีไมเคยปฏิบัติและไมมีแนวทางใหปฏิบัติ หากรายไดดังกลาวถือเปนรายไดที่ตองย่ืนแบบเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตาม
ประมวลรัษฎากร เทศบาลขอใหพิจารณาทบทวนการผอนปรนงดเวนเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมที่สำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ี
นครสวรรคเรียกเก็บไดหรือไม เน่ืองจากหากรายไดที่เทศบาลจัดเก็บตามอำนาจหนาท่ีตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมจะสงผลกระทบ
ตอการบริหารจัดการของทองถ่ินโดยรวม จึงเห็นควรนำเร่ืองหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือใหเกิดความชัดเจนถูกตองเพ่ือจะได
เปนแนวทางปฏิบตัติอไป

4. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเห็นวา การเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากเทศบาลยอมสงผลกระทบตอการ
บริหารจัดการพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหนาท่ีของเทศบาลโดยรวม เน่ืองจากเทศบาลถือเปนองคกรท่ีมีฐานะเปนราชการ
สวนทองถ่ินตามมาตรา 4 (3) และมาตรา 70 (2) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
และมีหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะตามมาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 56 และมาตรา 57
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซึ่งตามมาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติเทศบาลฯ
ไดกำหนดใหเทศบาลอาจมีรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาปรับ ทรัพยสินของเทศบาลการสาธารณูปโภค
และเทศพาณิชย เปนตน เพ่ือใชในการจัดทำบริการสาธารณะในเขตเทศบาล รวมทั้งมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกำหนดแผน
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และข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกำหนดใหเทศบาลมีอำนาจและหนาท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือ
 ดวนท่ีสดุ ที ่มท 0307/ว 340 ลงวนัท่ี 11 กุมภาพันธ 2535 แจงแนวทางปฏิบตัเิก่ียวกับภาษมีลูคาเพ่ิม สรปุไดวา รายไดจากภาษีอากร
คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 81 (1) (ถ) แหงประมวลรัษฎากร โดยเปนรายได
หรือผลประโยชนที่ไดจากการประกอบกิจการซ่ึงมีกฎหมายใหอำนาจไว อันมีวัตถุประสงคเพ่ือการควบคุมเก่ียวกับความปลอดภัย
การสาธารณสุข การรักษาสภาพ ดูแลสิ่งแวดลอม การอำนวยความสะดวกแกประชาชน มิไดเปนการหารายไดหรือผลประโยชน
ดังน้ัน รายไดหรือผลประโยชนของราชการสวนทองถ่ินท่ีอยูในขายตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมจึงมีเพียงประเภทเดียวคือรายได
ที่เกิดจากการพาณิชยไมวาจะเปนสาธารณูปโภคหรือไมก็ตามจึงเห็นวารายไดหรือผลประโยชนที่เกิดจากการกระทำกิจการตาม
อำนาจหนาท่ีของเทศบาลตามท่ีกรมสรรพากรไดแจงใหสำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีนครสวรรคเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจาก
เทศบาลไมอยูในขายท่ีจะตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร

เมื่อการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากรายไดหรือผลประโยชนที่ เ กิดจากการกระทำกิจการตามอำนาจหนาท่ีของ
เทศบาลยังไมมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ประกอบกับความเห็นในขอกฎหมายของหนวยงานท่ีเก่ียวของมีความแตกตางกัน
จึงขอใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาวินิจฉัย

ตอมากรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดมีหนังสือ ที่ มท 0808.3/3374 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2553 ถึงสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือหารือเพ่ิมเติมถึงแนวทางการชำระภาษีมูลคาเพ่ิม เน่ืองจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดรับ
ขอหารือจากจังหวัดนครสวรรค กรณีเทศบาลนครนครสวรรคไดดำเนินกิจการสถานีขนสงผูโดยสารที่ไดรับการถายโอนภารกิจ
มาจากกรมการขนสงทางบก และมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมจากการใหบริการรับสงผูโดยสาร ณ สถานีขนสง ตามอัตราท่ี
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกำหนด โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 (7) แหงพระราชบัญญัติ
การขนสงทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งกรณีดังกลาวเปนประเด็นปญหาเดียวกันกับท่ีไดหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วารายไดหรือผลประโยชนที่เกิดจากการกระทำกิจการตามอำนาจหนาท่ีจะตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรหรือไม
เพียงใด

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 12) ไดพิจารณาขอหารือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประกอบกับไดรับฟง
คำชี้แจงจากผูแทนกระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร) ผูแทนกระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)
และผูแทนเทศบาลนครนครสวรรค แลว ปรากฏขอเท็จจริงเพ่ิมเติมจากการช้ีแจงของผูแทนกรมสรรพากรวา ปญหาเก่ียวกับ
การชำระภาษีมูลคาเพ่ิมของเทศบาลนครนครสวรรคตามกรณีที่หารือนี้ สำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีนครสวรรคเพียงแตเรียก
ใหเทศบาลนครนครสวรรคมารับทราบผลการตรวจสอบภาษีมูลคาเพ่ิมเทาน้ัน โดยยังมิไดมีการประเมินเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม
ที่เปนปญหาท่ีหารือแตอยางใด

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 12) พิจารณาแลว มีความเห็นวา มาตรา 77/2 (1) แหงประมวลรัษฎากร
บัญญัติใหการขายสินคาหรือการใหบริการโดยผูประกอบการท่ีกระทำในราชอาณาจักร อยูในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะท่ี 1) ไดใหความเห็นในบันทึก เรื่อง การเสียภาษีมูลคาเพ่ิมสำหรับการ
เก็บคาชลประทานของกรมชลประทาน ไววา “ระบบภาษีมูลคาเพ่ิมใชบังคับอยางกวางขวางแกผูประกอบการซ่ึงทำการ
ขายสินคาหรือใหบริการท่ีกระทำเปนปกติธุระและมีการเรียกเก็บคาตอบแทน ไมวาจะมุงหวังผลกำไรจากธุรกิจนั้นหรือไม
ไมวาจะไดกำไร เทาทุน หรือขาดทุน และไมวาจะนำเงินรายไดนั้นไปใชเพ่ือวัตถุประสงคใดก็ตาม กรณีจะไมเปน “ธุรกิจ”
จึงมีไดแตเฉพาะกรณีการใหบริการโดยไมเรียกเก็บคาตอบแทนใด ๆ แกทุก ๆ คนท่ีมาใชบริการเหมือนกันท้ังหมดเทาน้ัน”
ดวยเหตุนี้ การขายสินคาหรือการใหบริการใดท่ีกระทำเปนปกติธุระและมีการเรียกเก็บคาตอบแทนจึงอยูในบังคับตองเสียภาษี
มูลคาเพ่ิมทั้งสิ้น อยางไรก็ดี ในมาตรา 81 แหงประมวลรัษฎากร ไดกำหนดใหยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมสำหรับการประกอบ
กิจการประเภทตาง ๆ ซึ่งกรณีของราชการสวนทองถ่ินน้ัน ใน (1) (ถ) ของมาตราดังกลาว ไดบัญญัติใหยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม
สำหรับการใหบริการของราชการสวนทองถ่ิน แตไมรวมถึงบริการท่ีเปนการพาณิชย หรือเปนการหารายไดหรือผลประโยชน
ไมวาจะเปนกิจการสาธารณูปโภคหรือไมก็ตาม ซึ่งอยางไรจึงจะถือวาเปนการใหบริการท่ีเปนการพาณิชยหรือเปนการ
หารายไดหรือผลประโยชน นั้น เห็นวา หากการใหบริการของราชการสวนทองถ่ินใดมีการลงทุนและเรียกเก็บคาบริการ
จากการใหบริการเปนปกติธุระ และการใหบริการน้ันเอกชนอ่ืนสามารถกระทำได การใหบริการของราชการสวนทองถ่ินดังกลาว
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มีลักษณะเปนการใหบริการท่ีเปนการพาณิชย สวนการใหบริการท่ีเปนการหารายไดหรือผลประโยชนไมวาจะเปนกิจการ
สาธารณูปโภคหรือไม เปนกรณีที่กฎหมายกำหนดไวอยางกวาง กลาวคือ หากมีการเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชนอื่นใด
จากการใหบริการของราชการสวนทองถ่ินแลว ยอมถือเปนการหารายไดหรือผลประโยชนจากการใหบริการท้ังสิ้น แตหาก
การเรียกเก็บรายไดหรือผลประโยชน มีกฎหมายใหอำนาจไวเปนการเฉพาะ การเรียกเก็บรายไดหรือผลประโยชนนั้น
ยอมเปนการเรียกเก็บโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งไมถือเปนการหารายไดหรือผลประโยชน

สำหรับปญหาขอหารือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเก่ียวกับการเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากรายไดของ
เทศบาลนครนครสวรรค นั้น สามารถพิจารณาเปนรายกรณีไดดังน้ี

1. รายไดจากการจัดเก็บคาเชาที่จอดรถยนตบริเวณตลาดริมน้ำ โดยเชาที่ดินจากสำนักงานทรัพยสิน
สวนพระมหากษัตริย และคารักษาความสะอาด

ขอเท็จจริงปรากฏวา เทศบาลนครนครสวรรคไดเชาท่ีดินจากสำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย สำหรับใชเปน
ตลาดริมน้ำและท่ีจอดรถ เพ่ือแกไขปญหาน้ำทวมพ้ืนท่ีตลาดเดิม โดยเทศบาลนครนครสวรรคไดเรียกเก็บคารักษาความสะอาด
จากผูคา แผงละ 10-30 บาท ตอวัน และเรียกเก็บคาท่ีจอดรถจากผูมาซื้อของ คันละ 10 บาท ซึ่งผูแทนเทศบาลนครนครสวรรค
ไดชี้แจงเพิ่มเติมวาสำนักงานสรรพากรภาค 7 ไดแจงการเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมเฉพาะรายไดจากการใหบริการท่ีจอดรถ
กรณีจึงมีประเด็นพิจารณาเฉพาะการเสียภาษีมูลคาเพ่ิมจากการใหบริการท่ีจอดรถของเทศบาลนครนครสวรรคเทาน้ัน
ซึง่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที ่ 12) เห็นวา แมการจัดใหมทีีจ่อดรถจะเปนหนาท่ีของเทศบาลนครตามพระราชบัญญัตเิทศบาลฯ
ก็ตาม แตในกฎหมายดังกลาวไมไดบัญญัติใหเทศบาลนครมีอำนาจจัดเก็บรายไดจากการจัดใหมีที่จอดรถ อีกท้ัง ในกรณีนี้เอกชน
ก็สามารถจัดใหมีที่จอดรถโดยจัดเก็บคาท่ีจอดรถไดเชนเดียวกัน ดวยเหตุนี้ เมื่อไมมีกฎหมายใหอำนาจในการจัดเก็บคาท่ีจอดรถ
ของเทศบาลนครนครสวรรคไวเปนการเฉพาะ การจัดเก็บรายไดดังกลาวจึงเปนการหารายไดหรือผลประโยชน ซึ่งไมไดรับยกเวน
ภาษีมลูคาเพ่ิมตามมาตรา 81 (1) (ถ) แหงประมวลรัษฎากร

2. รายไดจากการรับจางลางทอระบายน้ำ
เทศบาลนครนครสวรรคใหบริการลางทอระบายน้ำกับประชาชนโดยจัดเก็บคาบริการตามเทศบัญญัติเทศบาล

เมอืงนครสวรรค เรือ่ง การกำจดัสิง่ปฏกูิลและมลูฝอย พ.ศ. 2538 ซึง่ไดตราขึน้โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 60 แหงพระราชบญัญัติ
เทศบาลฯ ประกอบกับมาตรา 20 (4) และมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ที่บัญญัติใหราชการสวนทองถิ่น
มีอำนาจออกขอกำหนดของทองถ่ิน กำหนดอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการของราชการสวนทองถิ่น หรือบุคคลอื่นท่ีราชการ
สวนทองถ่ินมอบใหดำเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ไมเกินอัตราท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ดังน้ัน
การจัดเก็บคาบริการลางทอระบายน้ำของเทศบาลนครนครสวรรคตามที่หารือนี้ จึงเปนกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะใหอำนาจ
เรียกเก็บคาบริการได รายไดจากการใหบริการรับจางลางทอระบายน้ำของเทศบาลนครนครสวรรค จึงไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม
ตามมาตรา 81 (1) (ถ) แหงประมวลรษัฎากร

3. รายไดจากคาธรรมเนียมจอดรถโดยสารของสถานีขนสงและคาธรรมเนียมจากการใหบริการรับสง
ผโูดยสาร ณ สถานขีนสง

เทศบาลนครนครสวรรคไดรับการถายโอนภารกิจสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดนครสวรรคจากกรมการขนสง
ทางบก ตัง้แตวันท่ี 1 ตลุาคม 2548 โดยในระเบียบกรมการขนสงทางบก วาดวยการบริการและดำเนินกิจการสถานีขนสงผโูดยสาร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินงานสถานีขนสงผูโดยสาร
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 และใหจัดเก็บคาบริการสถานีขนสงตามอัตราท่ีคณะกรรมการ
ควบคุมการขนสงทางบกกลางกำหนด ซึง่อธิบดกีรมการขนสงทางบกไดอาศัยอำนาจตามมาตรา 19 (7) และมาตรา 115 วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบกฯ ออกประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง กำหนดอัตราคาบริการสถานีขนสงและ
ระเบียบปฏิบัติการใชสถานีขนสง ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2533 กำหนดอัตราคาบริการท่ีผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสง
จะตองชำระใหแกสถานีขนสงผูโดยสาร ตามประเภทของรถโดยสาร ดวยเหตุนี้ คาบริการท่ีเทศบาลนครนครสวรรคจัดเก็บจาก
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงตามประกาศกรมการขนสงทางบก จึงเปนการเรียกเก็บตามท่ีกฎหมายใหอำนาจไว
เปนการเฉพาะ รายไดจากการใหบริการดังกลาวจึงไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 81 (1) (ถ) แหงประมวลรัษฎากร
แตเน่ืองจากขอเท็จจริงปรากฏวา เทศบาลนครนครสวรรคยังมีรายไดอื่นจากการใหบริการสถานีขนสง ไดแก รายไดจาก
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คาตอบแทนตามสัญญาจัดใหมีบริการหองสุขา รายไดจากคาตอบแทนตามสัญญาจัดใหมีบริการจำหนายสินคา และรายไดจาก
คาเชาติดตั้งปายโฆษณา ซึ่งรายไดเหลาน้ีไมปรากฏวามีกฎหมายใดใหอำนาจเรียกเก็บไวเปนการเฉพาะ ดวยเหตุนี้
รายไดอื่นจากการใหบริการสถานีขนสงของเทศบาลนครนครสวรรคจึงเกิดจากการใหบริการท่ีเปนการหารายไดหรือผลประโยชน
และไมไดรบัยกเวนภาษมีลูคาเพ่ิมตามมาตรา 81 (1) (ถ) แหงประมวลรษัฎากร

4. รายไดจากการใชสถานท่ีตลาดตามฟุตบาทและขอเชื่อมทอระบายน้ำ
เปนรายไดเบ็ดเตล็ดที่เทศบาลนครนครสวรรคจัดเก็บคาบริการเปนครั้งคราวตามที่เห็นสมควรหรือตามตนทุน

ที่เกิดขึ้นจริง โดยไมมีกฎหมายใดบัญญัติใหอำนาจเรียกเก็บ ดวยเหตุนี้ รายไดจากการใชสถานท่ีตลาดตามฟุตบาทและขอเชื่อม
ทอระบายน้ำของเทศบาลนครนครสวรรค จงึไมไดรบัยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 81 (1) (ถ) แหงประมวลรษัฎากร

5. รายไดจากเงินสวนตางของราคากลางตามสัญญาขุดลอกแหลงน้ำริมแมน้ำเจาพระยา
ขอเท็จจริงปรากฏวา ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค เร่ือง ประมูลจางเหมาขุดลอกแหลงน้ำริมแมน้ำเจาพระยา

ชวงท่ี 1 และจางเหมาขุดลอกแหลงน้ำริมแมน้ำเจาพระยา ชวงท่ี 2 ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) และเอกสารประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามประกาศเทศบาลนครนครสวรรค เลขท่ี 9/2550 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2550 ไดกำหนดราคากลาง
ของการจางเหมาขุดลอกแหลงน้ำริมแมน้ำเจาพระยา ชวงท่ี 1 ปริมาณ 200,000 ลูกบาศกเมตร ไวเปนเงิน 4,800,000 บาท
(สี่ลานแปดแสนบาทถวน) และราคากลางของการจางเหมาขุดลอกแหลงน้ำริมแมน้ำเจาพระยา ชวงท่ี 2 ปริมาณ 112,000
ลกูบาศกเมตร ไวเปนเงิน 2,688,000 บาท (สองลานหกแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถวน) และใหคาจางสำหรบัการจางคร้ังน้ีเปนกรวด
หิน ดิน ทราย ที่ไดจากการขุดลอกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการเก่ียวกับการขุดลอกแหลงน้ำสาธารณประโยชน
ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 โดยในกรณีที่ผูที่ชนะการเสนอราคาจางเหมาเสนอราคาต่ำกวาราคากรวด หิน ดิน ทราย ตอหนวย
ตามราคาคาตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา 9 ทวิ ในบญัชคีาตอบแทนทายประมวลกฎหมายท่ีดนิ (28 บาทตอลกูบาศกเมตร)
จะตองชำระคาสวนตางเปนเงินสดใหแกทางผูวาจาง ซึ่งความปรากฏวา เทศบาลนครนครสวรรคไดทำสัญญาจางหางหุนสวนจำกัด
เอ็กซ-ไลน แมชชนิเนอร่ี ทำงานขุดลอกแหลงน้ำริมแมน้ำเจาพระยา ชวงท่ี 1 คดิเปนคาจาง 1,800,000 บาท (หน่ึงลานแปดแสนบาทถวน)
และหางหุนสวนจำกัด ทรายเจาพระยา (2006) ทำงานขุดลอกแหลงน้ำริมแมน้ำเจาพระยา ชวงท่ี 2 คิดเปนคาจาง 800,000 บาท
(แปดแสนบาทถวน) กรณีจึงมีสวนตางระหวางคาจางท่ีหางหุนสวนผูรับจางเสนอกับราคากรวด หิน ดิน ทราย ที่เทศบาลนคร
นครสวรรคกำหนดตามราคาคาตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา 9 ทวิ ในบัญชีคาตอบแทนทายประมวลกฎหมายท่ีดิน
ซึ่งหางหุนสวนผูรับจางตองจายคืนใหแกเทศบาลนครนครสวรรค ตามขอ 6 วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยวิธีการเก่ียวกับการขุดลอกแหลงน้ำสาธารณประโยชนที่ตื้นเขินฯ โดยในกรณีนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 12)
พิจารณาแลว เห็นวา เงินคาสวนตางท่ีหางหุนสวนผูรับจางจายใหแกเทศบาลนครนครสวรรคนี้ไมใชรายไดที่ เกิดจาก
การใหบริการของเทศบาลนครนครสวรรคตามมาตรา 81 (1) (ถ) แหงประมวลรัษฎากร แตเปนรายไดที่เกิดจากการขายกรวด
หนิ ดนิ ทราย ทีข่ดุลอกไดใหแกหางหนุสวนผรูบัจาง ดวยเหตุนี ้ เทศบาลนครนครสวรรคจงึตองเสียภาษีมลูคาเพ่ิมจากมลูคาท่ีแทจรงิ
ของกรวด หนิ ดนิ ทราย ทีข่ดุไดทัง้หมด ตามมาตรา 77/2 (1) แหงประมวลรษัฎากร

6. รายไดจากการจำหนายแบบพมิพ คำรอง และแบบแปลน
รายไดจากการจำหนายแบบพิมพ คำรอง และแบบแปลนของเทศบาลนครนครสวรรค ถือเปนรายไดจากการขาย

ซึ่งอยูในบังคับตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 77/2 (1) แหงประมวลรัษฎากร รายไดดังกลาวของเทศบาลนครนครสวรรค
จึงไมใชการใหบริการของราชการสวนทองถ่ินที่จะไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิมตามมาตรา 81 (1) (ถ) แหงประมวลรัษฎากร

(ลงชือ่)      พรทิพย  จาละ

(คณุพรทิพย  จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กันยายน  2553

สามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ http://www.krisdika.go.th
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กันยนี

ที่มา www.dnp.go.th

ไปไหนไปกันฉบับนี้ ขอเชิญชวนทานผูอานท่ีสนใจไปสัมผัสความ
หนาวและความงดงามของปาเมฆสูงสุดแดนสยาม “อุทยานแหงชาติ
ดอยอินทนนท” เดิมชื่อ ดอยหลวง หรือ ดอยอางกา มีพ้ืนท่ีครอบคลุมอยูใน
ทองที่อำเภอสันปาตอง อำเภอจอมทอง และอำเภอแมจริม จังหวัดเชียงใหม
ประกอบดวยภูเขาสลับซบัซอน เปนตนลำธารของแมน้ำหลายสาย ดอยอินทนนท
เปนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย และไดรับการประกาศเปนอุทยาน
แหงชาตเิมือ่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2521

อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ
744 กิโลเมตร สถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจ ไดแก พระมหาธาตุนภเมทนีดล
พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ น้ำตกสิริภูมิ น้ำตกแมยะ น้ำตกแมกลาง น้ำตก
วชิรธาร ก่ิวแมปาน ถ้ำบริจินดา หมูบานชาวเขา และผาแงมนอย รวมท้ัง
มพืีชพรรณและมวลดอกไมนานาชนิด เชน ฟามยุ ชางแดง กลวยไมรองเทานารี
กุหลาบขาว กุหลาบพันป และกระโถนพระฤๅษี
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ไปไหนไปกัน
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หวัขอสัน้ ๆ แตจรงิ ๆ แลวมาจากคำถามทีย่าวมาก
“ทำไมคนเราไมตัดสินใจ?” และ
“ขอมูลเพื่อการตัดสินใจเทาไหรจึงจะพอ?”
เร่ืองการตัดสินใจเปนเร่ืองสำคัญ แมแตถาจะพูดกันธรรมดา ๆ ไมคิดอะไรมาก เราก็จะพบวา

การเก่ียวของกับคนที่ไมตัดสินใจในเรื่องท่ีควรตัดสินใจหรือในเวลาท่ีควรตัดสินใจนั้นทำใหชีวิตและอะไร ๆ
ยุงยากมาก

จะมากแคไหนก็ขึ้นอยูกับเรื่องท่ีไมไดรับการตัดสินใจนั้นวาเปนเร่ืองอะไร ในสถานการณแบบใด
เดาวาคนท่ีอยูในฐานะตองตัดสินใจแลวไมตัดสินใจ บางคนก็คงวาวุนอยูในใจเหมือนกัน

เพราะอะไร? (ขอคางคำตอบไวกอน)
แตถาจะพิจารณาลงไปใหละเอียด นาจะเปนอยางน้ีหรือไมวา ไมมีใครในโลกน้ีที่ไมตัดสินใจ

เพราะแมแตที่เราคิดวาเขาไมตัดสินใจนั้น ในมุมมองหรือในความคิดของเขาน้ัน เขาคิดวาเขาตัดสินใจแลว
น่ันก็คอืตดัสนิใจทีจ่ะไมตดัสนิใจ! (จะในขณะน้ันหรือตลอดไปก็แลวแต)
ไมวาเร่ืองเล็กเร่ืองใหญ เร่ืองนอยเร่ืองมาก เร่ืองยากเร่ืองงาย ทั้งท่ีเก่ียวกับชีวิตประจำวันสวนตัว

หรือจะเปนชวิีตประจำวนัในท่ีทำงาน เราก็ตดัสนิใจกนัอยทูกุขณะ ดงัน้ัน เมือ่เรายกเร่ืองน้ีขึน้มาพูด ก็อาจทำให
บางคนงงและไมเขาใจวาตกลงการตัดสินใจคืออะไร อยางไรกันแน

ฉะน้ัน ถาเอาอยางท่ีเราจะพอเขาใจใหสามารถพูดคุยกันไดก็อาจจะตีกรอบใหชัดวา
ประเด็นของการไมตัดสินใจในที่นี้ที่เรากำลังจะพูดคุยกันตอไปนี้ หมายถึงการไมตัดสินใจใน “สิ่ง”
ทีค่วรจะตดัสนิใจ และการไมตดัสินใจใน “เวลา” ทีค่วรตัดสินใจ



โมนา

มุมที่ไมไดมอง

ความเหน็ในประเดน็ตาง ๆ ทีป่รากฏในคอลมันนีเ้กิดจากคำถามทีผ่อูืน่ตัง้ขึน้ จงึพรอมทีจ่ะรบัการโตแยงในทกุประเด็น หากผอูานมีฉนัทะท่ีจะรงัสรรค
ความคิดรวมกัน เพ่ือจดุประกาย “ความหวัง” ใหแกผอูืน่ รวมทัง้แกตวัเองดวย ทีบ่างคราวอาจ “เสยีหลกั” ไดเหมอืนกนั
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คนเราไมตดัสนิใจเพราะอะไร

1. ไมตดัสนิใจเพราะกลัว ถาถามวาทำไมจงึกลัว ก็คงตอบไดหลายอยาง
แตทีเ่ห็นชดั ๆ สงัเกตงาย ๆ ก็คอื

 กลัวความผิดพลาดจากการท่ีตัวเองตัดสินใจไปแลว
 กลัวการตองรับผิดชอบในสิ่งที่จะเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ
ความกลัวสองประการน้ี (อาจจะกลัวอะไรมากกวาน้ีก็สุดแลวแต)

ดูเหมือนจะมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน และจะสัมพันธกับสาเหตุประการตอไปดวย
ความกลัวผิดพลาดน้ีอาจจะเปนเร่ืองปกติธรรมดาท่ีพอจะเขาใจไดและ

ยอมรับกันได เพราะหลายคนข้ึนมาสูตำแหนงท่ีตัวเองไมไดเตรียมตัวมากอน
ก็คิดวาอาจจะระมัดระวังเปนพิเศษ แตความ “พิเศษ” ในความคิดของเขาน้ัน
อาจเปนความระมัดระวังท่ีมาก “เกินไป” เขาขายกลัวมากจนไมกลาทำอะไร
แมแตจะตัดสนิใจเร่ืองงาย ๆ

สวนการไมตดัสนิใจเพราะไมตองการหรือกลวัตองรบัผดิชอบนัน้ อยากใชคำวา “นาเกลียดมาก”
ไมใชความกลัวท่ีนาเกลียด แตความไมตองการรับผิดชอบตางหากท่ีนาเกลียด
วิ ธีการเลี่ยงเ พ่ือตัว เองจะได ไมตองตัดสินใจเพื่อจะได ไมตองรับผิดชอบดวยน้ัน

ปรากฏใหเห็นหลายอยาง อยางเชนการตัดสินใจแบบคลุมเครือ ไมชัดเจน ไมฟนธง หรือการอางเร่ือง
การกระจายอำนาจ ซึ่งในประการหลังน้ีอันตรายมาก วิธีการบริหารงานท่ีเนนการกระจายอำนาจเปนสิ่งท่ีดี
แตก็กลับกลายเปนเร่ืองที่หัวหนาหรือผูบริหารหลายคนนำมาใชแบบผิด ๆ เน่ืองจากไมไดใชเพ่ือให
การทำงานมีประสิทธิภาพ แตใชเพ่ือเล่ียงไมใหตัวเองตองรับผิดชอบในเร่ืองน้ัน ๆ เพราะหลาย ๆ กรณี
หรือเกือบทั้งหมด การมอบอำนาจหมายถึงการมอบอำนาจในการตัดสินใจและกระทำการแทนดวย

ไมแปลกที่ปรากฏอยูเสมอวาผูปฏิบัติงานระดับลาง ๆ จะถูกลงโทษลงทัณฑเมื่อพบวา
งานมีความผิดพลาดจนทำใหเกิดความเสียหาย หรือถึงข้ันมีการทุจริต ในขณะท่ีหัวหนาหรือผูบริหาร
ทั้งหลายอาจจะไดรับโทษบางก็ระดับวากลาวตักเตือน

ที่วานาเกลียดเพราะเก่ียวของกับมโนธรรมดวย

2. ไมตัดสินใจเพราะไมมีความรูเก่ียวกับสิ่งท่ีตองตัดสินใจ
เราคงคาดหวังวา เมื่อใครสักคนไดขึ้นมาอยูในตำแหนงท่ีจะตองตัดสินใจเรื่องตาง ๆ

ตามสถานภาพ เขาควรจะมีความรใูนเรือ่งตาง ๆ เหลาน้ัน “ตามสมควร”
ที่ใชคำวา “ตามสมควร” เพราะคงเปนไปไมไดที่จะคาดหวังวาคน ๆ นั้นจะตองรอบรู

ทุกส่ิงทุกอยาง ละเอียดลออทุกแงทุกมุม แตสิ่งที่เขาควรจะรูคือ อะไรคือสิ่งท่ีเขาควรจะรูในฐานะ
ที่อยูในตำแหนงน้ัน นั่นประการหน่ึง อีกประการหน่ึงคือตองรูวา สิ่ง ท่ีเขามาใหเขาตัดสินใจน้ัน
ประเด็นสำคัญอยูที่ไหน และขอมูลสวนใดคือขอมูลที่สำคัญท่ีจะทำใหตัดสินใจได

“ขอมูลสำคัญท่ีจะทำใหตัดสินใจได” ไมใชขอมูลตามความคิดหรือความพอใจของเรา
ที่อยากจะมีอยากจะรู แตหมายถึงขอมูลที่ เปนสาระสำคัญและเปนเ ง่ือนไขสำคัญท่ีเก่ียวพันกับ
ประเด็นที่จะตัดสินใจจริง ๆ ถาไมมีขอมูลสวนน้ีก็ยังไมสามารถจะตัดสินใจได (ตัวอยางเชน การลงทุน
ขนาดใหญจะมีการวิเคราะหในเรื่องความคุมทุน ผลกระทบและอะไรอ่ืน ๆ อีกท่ีจะทำใหสามารถ
ตัดสินใจไดวา สมควรดำเนินการหรือไม ไมวาโครงการน้ันจะเพียง 100 ลานบาท หรือมีมูลคาโครงการ
นบัหมืน่ ๆ ลานบาท ถาขอมลูเหลาน้ีครบถวน ถูกตอง ชดัเจน เขาก็ยังตดัสินใจได)
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มีหลายเร่ืองที่เราอยากจะรู แตหากไมจำเปนสำหรับการตัดสินใจ ก็ไมจำเปนตองหยุดหรือ
ชะลอการตัดสินใจเรื่องนั้นเอาไว เพราะสามารถจะแสวงหาความรูที่อยากรูเพ่ิมเติมภายหลังก็ยังได

ประเด็นของความไมรูนี้มีขอพิจารณาที่อยากจะนำเรียนไวใหคำนึงถึงบาง มิฉะน้ันแลว
เราก็อาจจะตกอยใูน “กับดกั” อกีแลว

ประการแรกคอื ความไมรสูถานการณทีเ่ก่ียวของกับสิง่ท่ีเราตองตดัสนิใจ อาจจะเปนเพราะ
ไมสนใจสถานการณรอบขาง หรือจะเปนเพราะประเมินสถานการณไมเปน ไมถูกตอง ก็อาจจะทำใหเกิด
อาการ “ซื้อเวลา” หรือ “ชะลอการตัดสินใจ” ไปกอน ก็คงจะเขาล็อคความไมอยากตัดสินใจของเรา
อยูแลวน่ันเอง แตการไมประเมินสถานการณ หรือประเมินสถานการณผิดพลาดจะทำใหเกิดความเสียหาย
มากได ไมวาเราจะตัดสินใจแลวแตผิดเวลา หรือตัดสินใจท่ีจะไมตัดสินใจก็ตาม

ประการที่สอง ความเขาใจผิดวาตัวเราสามารถที่จะรูและเขาใจไดทุกเร่ือง
ประเด็นน้ีเปนความเห็นสวนตัวท่ีผูเขียนเชื่อวา เราอาจจะไมสามารถที่จะรูและเขาใจเรื่อง

ตาง ๆ ไดทุกเรือ่งในเวลาชวงหน่ึง ถาใหกลาวใหจบความก็อยากจะกลาวตอไปวา บางทบีางเรือ่งชวงเวลา
ของชีวิตน้ีก็อาจจะไมสามารถรูหรือเขาใจได แมวาจะพยายามหาความรูหรือหาคนมาน่ัง
อธิบายใหฟงก็ตาม แตนั่นก็ไมไดหมายความวาใหตัดสินใจไปท้ัง ๆ ที่ตัวเองก็ไมรูเร่ืองหรือไมเขาใจเลย
ความรูพ้ืนฐานของแตละตำแหนง แตละระดับควรจะมีอยูแลว ถึงอยางไรความรูก็จำเปน ความเขาใจ
ก็จำเปนในระดับท่ีเหมาะสมกับประเด็นท่ีตัดสินใจและสอดคลองกับเวลาที่ตองตัดสินใจ แตถา
ใหรอจนกวาจะศึกษาใหรอบรคูรบถวน เหมอืนจะรจูกัตนไมทัง้ปา เขาใจสายพันธขุองตนไมเหลาน้ันท้ังหมด
กอนท่ีตัดสินใจปลูกตนไมสัก 20 ตน ดูจะเกินเลยความพอดีไปมากเหลือเกิน ปญหาคือบางคนไมรูวา
สิ่งท่ีเขาอยากรู เพ่ือประกอบการตัดสินใจสักเร่ืองนั้นเหมือนอยากรูอยากเขาใจตนไมทั้งปา และท่ี
หนักไปกวาน้ันคือ เขาใจวาตัวเองจะรแูละเขาใจไดในเวลาท่ีจำกัดใหตองตัดสนิใจ ใจจรงิอยากเรียนวา สำหรับ
ทานบางคนหรือแมแตตัวผูเขียนเอง อาจจะมีบางเร่ืองท่ีเราไมสามารถจะรูหรือเขาใจไดทะลุปรุโปรง
จริง ๆ (อธิบดีกรมปาไม หรือกรมอุทยานแหงชาติฯ อาจไมจำเปนตองรูจักตนไมทั้งปา แตทานก็สามารถ
ตัดสินใจใหมีการปลูกปาได)

ในขอนี้ประเด็นสำคัญก็คือ  การแสวงหาความรู เ พ่ือให เรามีความรอบรู เปนสิ่งที่ดี
แตตองรูวาเทาไหรจึงจะพอสำหรับเรื่องที่ตองตัดสินใจ ณ เวลาหน่ึง ๆ และตองทำใจดวยวา บางเร่ือง
เราอาจจะไมมีทางรูเร่ืองไดเลย ไมวาจะมีขอมูลมากเทาไหร มีคนมาน่ังชี้แจงกี่วัน โดยเฉพาะเร่ืองที่
เปนนามธรรมท้ังหลาย ไมเชนน้ันคงไมมีคนท่ีไมเขาใจคำวา “คุณธรรม” “มโนธรรม” จนกระท่ังเกษียณ
อายุการทำงานไปแลว

ประการที่สาม การมีความคิดวาการเปนหัวหนาหรือผูนำองคกรตอง “รูลึก” ทุกเร่ือง
ประเด็นน้ีเชื่อมโยงกับประเด็นท่ีแลว จะเปนนิสัยหรือเปนความเช่ือที่ผิด ๆ (ตามความเห็น

สวนตัวของผเูขียนในขอขางตน) ลวนแลวแตทำใหหวัหนาหรือผบูรหิารหรือผนูำองคกรเกิดความเขาใจผดิวา
เม่ือมาถึงจุดน้ันแลวตัวเองตองรูลึกทุกเร่ือง

จริง ๆ แลวมีขอกำหนดอยูแลววาความรูที่จำเปนท่ีคนทำงาน
แตละระดับจะตองรูไดแกเรื่องอะไร และควรรูลึกลงไปมากนอยเพียงใด
ใครจะรูลึกลงไปมากกวาน้ัน ก็เปนเร่ืองดีและมีประโยชนตอการทำงาน
หรืองานโดยรวมขององคกรตราบเทาท่ีความรูลึกเหลาน้ันเราจัดเก็บไวใน
สมองอยางเปนระบบ ไมสับสน มิฉะน้ันแลวรูมากก็อาจจะยากนานเพราะ
กระทบตอประสิทธิภาพในการทำงานของหนวยงาน โดยเฉพาะอยางย่ิงตอ
“ระบบการทำงาน”



⌫  ⌫  ⌫  71

จะเปนอยางนี้ไดก็คือ การใชความรูลึกน้ันเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของผูปฏิบัติงาน
โดยไมมีลักษณะเปนการ “แยงงานมาทำเสียเอง”

หรือความสามารถในการใชความรูลึกของตนเองเมื่อตองตัดสินใจ
นั่นคือการใชประโยชนของการรูลึกท่ีมีอยูแลวในตัวหัวหนาหรือผูบริหารหรือผูนำองคกร
แตถาความรูลึกไมมี ไมรูระดับของความรูที่จำเปนตองรู และกำหนดความพอดีของ

ความรูที่ตัวเองควรจะมีไมได แลวก็เขาใจวาจะตองรูลึกทุกเร่ือง มิหนำซ้ำยังผนวกเขากับความเขาใจผิด
ในประการที่สองที่กลาวมาแลว แทบนึกไมถึงเลยวาอะไรจะเกิดขึ้นกับหนวยงานน้ัน

ระดับหัวหนาถาเปนเชนน้ันยังพอทำเนา อยางดีก็คงเสียเวลากันอยูภายในหนวยงานยอย ๆ
แตถาเปนระดับองคกรใหญ ก็คงมีการอธิบายชี้แจงเปนงานปกติประจำวัน สวนงานท่ี

ตองทำจริงก็จะเปนงานเสริมเพราะเวลาท่ีจะทำงานก็ลดนอยลง ผูนำองคกรเองก็จะรูสึกบาง
หรือไมก็ไมทราบวาสมองทำทาจะรับไมไหว หนวยความจำดูเหมือนจะไมพอ แตสิ่งที่สำคัญ
มากกวาน้ันคือ จะไมมีเวลาไมมีสมองพอที่จะคิดในเชิงนโยบาย หรือการวางยุทธศาสตรใหแกหนวยงาน
เพ่ือมุงไปสูความสำเร็จ ถาหัวหนาองคกรไมไดทำในสวนน้ี การเปนไปของหนวยงานหรือองคกรน้ันก็จะ
ไรทิศทาง วิสัยทัศนที่วางไวก็คงเปนอะไรที่ทำตามธรรมเนียมเทาน้ันเอง

3. ไมตัดสินใจเพราะตองการความสมบูรณแบบ หลายคนไมตัดสินใจเพราะตองการ
ความสมบูรณแบบ ผลสำเร็จเพียงแคนี้ไมพอ ยังตองการใหไปไกลกวาน้ัน แตนั่นไมใชปญหาถาความ
ตองการน้ันไมปรากฏออกมาเปนการไมยอมตัดสินใจ ณ เวลาน้ีที่ควรตัดสินใจ

ไดยินหลายคนมักพูดเสมอวา ในโลกน้ีไมมีอะไรที่ดีที่สุด ไมมีวิธีการใดท่ีดีที่สุด แตหลายคน
ทีพู่ดน่ันเองก็ไมไดตดัสนิใจใหเห็นวา ในเม่ือไมมอีะไรท่ีจะ “ทีส่ดุ” ณ เวลาน้ีเราควรจะตัดสนิใจทำอะไรใหดทีีส่ดุ
กลายเปนวา ตอนน้ีเวลาน้ีก็ไมตดัสนิใจอะไร ศกึษาขอมลูไปเร่ือย ๆ โดยในใจคงไมปฏิเสธวาตองการใหสิง่น้ัน
ออกมาสมบูรณที่สุด ลักษณะน้ีแสดงใหเห็นวาสิ่งที่พูดกับการกระทำไมไดไปดวยกัน

หลายงานท่ีเจอกับหัวหนาแบบน้ีมักจะมีลักษณะไปหนาและถอยหลัง ไป ๆ ถอย ๆ อยู
ไมไดไปถึงไหนสักที ความตองการความสมบูรณของหัวหนา ของผูบริหาร หรือแมแตผูนำองคกรท่ีไมได
กำหนดเปาหมายการบรรลุไวเปนระยะ ๆ จะทำใหหนวยงานน้ัน หรือองคกรนั้นไมมีผลผลิตเทาท่ีควรจะมี
คนท่ีรวมงานดวยจะทอถอย และเบ่ือหนายกับการทำงานท่ีไมมีขอยุติเพราะงานท่ีไมไดรับการตัดสินใจ
ก็จะกลายเปนงานคางของผปูฏิบตั ิและความกังวลท่ีมอียก็ูคอืไมอาจจะบอกไดวา เวลาน้ีเราทำสำเร็จไปแลว
เร่ืองนี้ เทาน้ี ในเวลาตอไปเราจะทำใหสำเร็จในเรื่องอะไรอีก หนักเขาก็จะใสเกียรวาง หรือไมก็ถอยหลัง
หรือไมก็ทำตัวเปนไมประดับองคกร

ทั้งหมดนี้เปนเพียงการพยายามเสนอความเห็นในประเด็นวา ทำไมคนเราจึงเลือกท่ีไมตัดสินใจ?
(โดยเนนในเร่ืองของการทำงาน)

ประเด็นท่ีคางไวที่ ยังไมตอบคือ แลวถาเปนแบบที่วามาน้ี ในฐานะคนทำงานเปนลูกนอง
เปนผใูตบงัคบับญัชา เปนเพ่ือนรวมงาน จะปอนจะหาขอมลูมาใหคน ๆ นัน้ ตดัสนิใจเทาไหรจงึจะพอ

คำถามท่ีคางน้ีคิดวาบางทีอาจจะไมตองตอบ เชื่อวาเม่ือตอบประเด็นแรกไปแลว หลายทานคงจะ
พอตอบไดดวยตัวเองแลววาขอมูลเทาไหรจึงจะพอสำหรับคนท่ีไมตัดสินใจแตละประเภท

ประเด็นท่ีนาสนใจและสำคัญย่ิงกวาน้ันก็คือ  ผูที่มีหนาท่ีตองตัดสินใจแลวไมตัดสินใจ
ในเวลาอันควรอาจจะไมทราบแมกระท่ังวา สิ่งน้ันทำลายศรัทธาของคนท่ีรวมงานรวมถึงทำลายองคกร
โดยรวมไดอยางท่ีนึกไมถึงดวย

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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อานิสงสแหงการใหทาน
อานิสงสแหงการใหทาน 5 ประการ

ผใูหทานยอมเปนทีร่กัท่ีชอบใจของชนหมมูาก 1
สปับรุษุผสูงบยอมคบหาผใูหทาน 1

กิตตศิพัทอนังามของผใูหทานยอมขจรทัว่ไป 1
ผใูหทานยอมไมหางเหินจากธรรมของคฤหสัถ 1

ผใูหทานเม่ือตายไปแลวยอมเขาถึงสคุตโิลกสวรรค 1
ดกูอนภกิษทุัง้หลาย

อานิสงสแหงการใหทาน 5 ประการน้ีแล

ทรพัยท่ีแทจรงิทีป่ระเสรฐิสดุ
ดกูอนภกิษทุัง้หลาย ทรพัย 7 ประการน้ี

7 ประการ เปนไฉน คอื ทรพัยคอื
ศรทัธา 1 ศลี 1 หริ ิ1 โอตตัปปะ 1

สตุะ 1 จาคะ 1 ปญญา 1

แสงสองปญญา


