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ปญหาหรือขอโตเถียงท่ีผานมา หลายเร่ืองเปนขอถกเถียงวาการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในประเทศเราขณะน้ี
ควรใช “หลักนิติศาสตร” หรือ “หลักรัฐศาสตร” จึงจะเหมาะควร หรือจะหาความสมดุลของการนำหลักท้ังสองมาใช
อยางไรจึงจะทำใหทุกส่ิงทุกอยางคล่ีคลายไปไดดวยดี สลค.สาร ฉบับน้ีมีมุมมองท่ีแสดงถึงความสัมพันธระหวาง
“รฐัศาสตร” กับ “การเมืองไทย” เปนบทความพิเศษทีก่ลาวถึงทัศนะในเร่ืองน้ีของ นายอนันต  อนันตกูล อดีตปลดักระทรวง
มหาดไทย และอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นับเปนมุมมองหนึ่งท่ีมีคาควรแกการศึกษาและทำความเขาใจ
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การเมอืงไทยในทศันะของ

รัฐศาสตรเปนวิชาชีพท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวแตกตางจากศาสตรในแขนงอ่ืนตรงท่ีรัฐศาสตรนั้น
มุงสรางความรูทั่วไป (Generalization) ไมไดมุงสรางความรูเฉพาะดาน (Specialization) เหมือนกับ
ศาสตรอื่น ขณะเดียวกันรัฐศาสตรก็เปนท้ังศาสตรบริสุทธและศาสตรประยุกต (Pure & Apply Sciences)
รวมอยูในตัวเอง รัฐศาสตรจึงเปนท้ังศาสตรและศิลป (Sciences & Arts) ที่มุงแสวงหาความเปนเลิศ
ทัง้องคความร ูและการปฏบิตัพิรอมกนัไป โดยท่ีรฐัศาสตรนัน้มไิดจำกดัความสนใจอยแูตเฉพาะการสรางรฐั
และการปกครองท่ีดเีทาน้ัน แตยังมงุบรรลถึุงสิง่ทีเ่รียกวาการสรางความดีสงูสดุ และการมีชวิีตทีส่ขุสมบรูณ
ของมนุษยชาติทั้งมวลอีกดวย

คำวาประเทศชาติ สงัคม ประชาชน ประชาธิปไตย เอกราชอธิปไตย ความยุตธิรรม สทิธิเสรีภาพ
สนัตภิาพ และความเสมอภาคน้ัน จะมคีณุคา มคีวามหมาย มปีระโยชน และเปนจรงิไดยอมตองอาศัยเปาหมาย
และวิธีการท่ีดีของรัฐศาสตรดวย เมืองไทยซึ่งเปนท่ีรวมของสิ่งท่ีเรียกวาประเทศชาติ สังคม และประชาชน
ดวยน้ัน ยอมดำรงอยูและแสวงหาเพ่ือไดมาและบรรลุถึงซึ่งคุณคาในเปาหมายท่ีหลากหลายเหลาน้ัน
ทั้งท่ีเรียกวาประชาธิปไตย เอกชน อธิปไตย ความยุติธรรม สิทธิเสรีภาพ สันติภาพ และความเสมอภาค
พรอมกันไป ซึ่งถือวาเปนภาระความรับผิดชอบอันทาทายอยางสูงย่ิงสำหรับรัฐศาสตรไมวาในปจจุบัน
หรืออนาคตก็ตาม

อนนัต  อนนัตกูล

รฐัศาสตร กับ

คดัลอกจาก “อนนัต  อนนัตกูล 6 รอบ” พ.ศ. 2547
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ในปจจุบัน สังคมและประชาชนหรือประชาสังคม (Civil Society) ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน
(Globalization) กลับดูเหมือนวาจะมีความหมายสำคัญเหนือกวารัฐชาติไปคอนขางไกลแลว ความภักดี
ของประชาสังคมที่มีตอรัฐนั้น ไดกาวขามพนจากบริบทของความเปนรัฐชาติ (State bypassing) ออกไปสู
บริบทของความเปนรัฐนานาชาติ (Global Context) แลว พรอม ๆ กันกับการฝกใฝกับสทิธิประโยชนในระดบั
ของประชาชน เอกชน ชุมชน และทองถิ่นที่หลากหลายดวยน้ัน ภาระความรับผิดชอบและบทบาทใหมของ
รฐัศาสตร ก็ยอมจะตองสนองตอบตอการประกันความยุตธิรรมและการคมุครองสทิธิเสรีภาพ ความเสมอภาค
อนัเปนสทิธิประโยชนตามคณุคาหลักของเปาหมายประชาธิปไตย มากกวามติขิองเอกราชอธิปไตยเมอืงไทย
ในปจจุบัน จึงเปนเมืองไทยในความหมายใหมที่ประชาธิปไตยแบบสากล (Global Democratic Regime)
นัน้สำคญัเหนือกวาอธิปไตยของรฐัชาต ิ (Nation State’ Sovereignty) ตามความหมายด้ังเดิม

เมืองไทยในอนาคต จึงไมใชเมืองไทยในความหมายคุณคาและเปาหมายตามแบบแผน
ดัง้เดมิอีกตอไป หากแตเปนการผสมผสานและตองดำรงอยรูวมกนัระหวางความเปนรฐันานาชาติ
รัฐชาติ และรัฐชุมชนทองถิ่น ซึ่งการแสวงหาคุณคาของเปาหมายท่ีตองการบรรลุถึงก็แตกตางกัน
ตามไปดวย  ทัง้ทีเ่ปนมติขิองประชาธปิไตยสากลนิยม ชาตนิยิม และชมุชน ทองถิน่นิยม

รัฐศาสตรในอนาคต จึงตองมีการปรับตัวเพ่ือรับกับการเปลี่ยนแปลงอยางขนานใหญดวยเชนกัน
ตองรับใชตอกลุมเปาหมายท่ีแตกตางหลากหลาย ทั้งกลุมเปาหมายระดับนานาชาติ กลุมเปาหมายใน
ระดับชาติ และกลุมเปาหมายในระดับทองถ่ินชุมชนดวย ปรัชญา แนวคิด องคความรู และระเบียบวิธีของ
รัฐศาสตร ก็ยอมจะตองเพ่ิมความสามารถในการสนองตอบตอปญหาและเปาหมายความตองการท่ีมี
ความสลับซับซอนมากย่ิงขึ้นตามไปดวย ซึ่งไมจำกัดแตเฉพาะในมิติเก่ียวกับอธิปไตยของรัฐชาติเทาน้ัน
หากยังตองครอบคลุมไปถึงมิติที่เก่ียวกับประชาธิปไตยของรัฐนานาชาติ และมิติที่เก่ียวกับสิทธิประโยชน
ของเอกชน ประชาชน และทองถ่ินชุมชนพรอมกันไปดวย ซึ่งทามกลางความซับซอนหลากหลายของ
มิติดังกลาวยอมสงผลใหสถานะ ตำแหนงแหงท่ี ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ และบทบาทของรัฐศาสตร
ตองมีการปรับเปล่ียนและจัดวางกันใหม

รัฐศาสตรตามสถานการณใหมในอนาคต จึงไมถูกจำกัดศูนยกลางอยูเฉพาะความเปนศาสตร
เก่ียวกับรัฐอยางเขมขน และเครงครัดจนขึงตึงอีกตอไป แตตองเปนศาสตรเก่ียวกับประชาธิปไตย เอกชน
ประชาชน และทองถิ่นชุมชนดวย ตองเปนศาสตรที่มีภาระหนาท่ีที่ซับซอนและหลากหลาย ทั้งในดาน
การสรางชาติ สรางประชาธิปไตย สรางหลักประกันความยุติธรรม และสนองตอบตอการคุมครองปกปอง
สทิธิเสรภีาพ ประโยชนและความตองการของประชาชน เอกชน และทองถิน่ชมุชนพรอม ๆ กันไป เปนศาสตร
ที่รับผิดชอบตอการวางเง่ือนไขในการดำรงอยูรวมกันของมนุษยชาติดวยสันติวิธี ประนีประนอม เทาเทียม
และประสานประโยชนรวมกัน เปนศาสตรที่มีบทบาทในการกำหนดเปาหมายสูงสุดของรัฐ สังคม และ
ประชาชนรวมกัน มีบทบาทในการกำหนดหรือหลอหลอมกรอบอุดมการณรวมกันของมวลมนุษยชาติ
เหนือกวาการขยายชองวางของลัทธิทางการเมือง มีบทบาทในการสรางสรรคตนแบบที่ดีของรัฐ สังคม
ผปูกครอง เอกชน ประชาชน และชมุชน
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การรับมือของคลื่นความเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนจากพลังอิทธิพลของลัทธิเสรีประชาธิปไตย
แบบสากลของรัฐนานาชาตินั้น เปนภาระท่ีทาทายอีกบทบาทของนักรัฐศาสตรที่รออยูในอนาคตอันใกลนี้
โดยเฉพาะการรับมือกับการขยายตัวของสิทธิเสรีภาพในความหมายใหมอยางกวางขวางท่ัวดาน และ
มอีตัราเรงทีร่วดเรว็ ซึง่เปนสทิธิเสรภีาพในมติทิีไ่รพรมแดนทัง้ในดานเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง วัฒนธรรม
และคานิยมตาง ๆ นัน้ จะเปนเหมือนคลืน่ยักษทีถ่าโถมเขาสวูงวิชาชพีรัฐศาสตร ทีต่องเรงมอืหาทางจดัการ
กับมัน เปนท่ีคาดหมายไดวากระแสอิทธิพลของความเปล่ียนแปลงในมิติที่ซับซอนและละเอียดออนมาก
ดังกลาวน้ัน ยอมจะสงผลสะเทือนตอการทดสอบขีดความสามารถและองคความรูดั้งเดิมที่เรามีอยู
แตเดิมครั้งใหญ โดยเฉพาะการเผชิญกับปญหาใหญเก่ียวกับปรากฏการณที่เรียกวา อภิมหาความขัดแยง
(Megaconflict) ทีม่ทีัง้ความรุนแรง ยืดเย้ือยาวนาน และลมุลกึอยใูนตวั ทัง้ปญหาความขัดแยงท่ีกระจายตัว
ทัว่ไปในวงกวาง และท่ีจำกัดเฉพาะกาลเทศะ ซึง่ความซบัซอนและลมุลกึน้ัน ไมอาจเทียบไดกับปรากฏการณ
ของจักรวรรดินิยมแบบด้ังเดิมปรากฏการณของสงครามโลก หรือแมแตปรากฏการณของสงครามเย็น
ก็ตาม การปรากฏตัวของประชาธิปไตยใหมแบบสากลนิยมน้ัน ในฐานะของนักรัฐศาสตรคงไมไดมอง
หรือตัดสินวาส่ิงน้ันดีหรือเลว ภาระหนาท่ีของนักรัฐศาสตรคือ การแปลงใหสิ่งน้ันเปนประโยชนสูงสุด
แกคนจำนวนมากท่ีสุด ดังนั้น สิ่งท่ีเปนวาระเรงดวนของวิชาชีพรัฐศาสตรก็คือ การปกปองคุมครอง
มนุษยชาตใิหรอดพนหรือไดรบัความเสยีหายจากความขดัแยงใหนอยท่ีสดุ และการสงเสรมิสนบัสนนุ
ใหมนุษยชาติไดรับประโยชนจากความขัดแยงนั้นใหมากท่ีสุดดวยสมุฏฐานโรคท่ีเปนกลุมอาการ
(Syndrome) สำคัญของประชาธิปไตยก็คือ ความแตกตางหลากหลายและความขัดแยง ซึ่งนักรัฐศาสตร
ไมมหีนาท่ีทีจ่ะไปขจดัสิง่เหลาน้ันใหมหมดไปจากโลกมนุษย หากแตนักรฐัศาสตรพงึจะตองประสานพลงั
ของความแตกตางหลากหลายและความขดัแยงเหลานัน้ใหเปนความรวมมือเปนประโยชนและเสรมิสราง
ศกัยภาพของรัฐและประชาสงัคมใหมีความม่ันคงเปนปกแผนไดดวยสนัติวธิแีละมคีวามยุตธิรรมได
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รัฐศาสตรในอนาคตจะบรรลุถึงเปาหมายภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบ และบทบาทตาม
สถานการณใหมดังกลาวได ตองเร่ิมจากการตระหนักถึงความสำคัญของความจำเปนในการปรับตัว
ใหรับกับความเปลี่ยนแปลงใหมไดอยางพอเพียงอยางขุดรากถอนโคน (Radical Change) ถึงสวนท่ีเปน
ความสำนึก (Consciousness) และจิตวิญญาณข้ันสูง (Spirit) ของนักรัฐศาสตรทุกคนดวย นักรัฐศาสตร
ตองถอนตัวออกจากอำนาจ ผลประโยชน และอคติทั้งปวง นักรัฐศาสตรตองมีจรรยาปฏิบัติทางวิชาชีพ
อยูในกรอบกำกับ ทั้งศีลและธรรมะของวิชาชีพ นักรัฐศาสตรตองเขาถึงและใกลชิดกับโลกของความจริง
และเหตุผล สามารถสรางทางเลือกและแสวงหาทางออกใหกับปญหาของมนุษยชาติได นักรัฐศาสตร
ตองเรยีนร ูเขาใจ ทบทวน และสรางบทเรยีนจากมติทิีซ่บัซอนแบบรวมสวนหรอืองครวม ทัง้จากอดตี ปจจบุนั
อนาคต และชุมชน เอกชน สงัคม รฐั ภูมภิาค และโลก นกัรฐัศาสตรตองตอยอดความรขูามสาขาวชิา (Cross
Sciences) สูสรรพสหสาขาวิชา (Multi Interdisciplinary) ใหสามารถจัดการกับปญหาและความตองการ
ที่ซับซอนหลากหลายและมีความพิสดารได นักรัฐศาสตรตองสนองตอบตอปญหาและความตองการ
ทั้งหลายท้ังปวงของมนุษยชาติใหเปนประโยชนสูงสุดแกคนจำนวนมากท่ีสุด นักรัฐศาสตรตองหมุน
ตามโลกอยางรูเทาทัน สนุก และเลนกับความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ อยางไมมีจุดจบหรือสิ้นสุด
นักรัฐศาสตรตองตั้งคำถามและตอบคำถามท่ีใหญ ลุมลึก และใหมพอท่ีจะเขาใจหรือจัดการกับปญหา
ความตองการท่ีมีความซับซอนละเอียดออน มีความแปลกใหม และมีขนาดใหญกวางขวางในอนาคต
ระยะยาวได นกัรัฐศาสตรตองเปนนักอนาคตนิยม สามารถลวงร ูคาดการณ และจัดการกับความเปล่ียนปญหา
และความตองการของประชาติ ประชาชน สังคม และโลกในอนาคตไดอยางแมนยำมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูง นักรัฐศาสตรตองคุมครองปองกันและปกปองรักษาชะตากรรมและความใฝฝนใหม ๆ
ของมนุษยชาติในอนาคตได นักรัฐศาสตรตองสรางประสานพลัง และประสานประโยชนรวมกันได
ระหวางรัฐท่ีดี ผูปกครองที่ดี และพลเมืองดี และในที่สุด นักรัฐศาสตรจะตองพัฒนาตัวเองและ
ชวยเหลือพึ่งพาตัวเองไดบนพื้นฐานของวิชาชีพโดยชอบ

ขอผิดพลาดที่สำคัญของผูประกอบวิชาชีพรัฐศาสตร มักจะเกิดจากชองวางระหวางทฤษฎีกับ
การปฏิบัติอยูเสมอ เน่ืองจากทฤษฎีทางรัฐศาสตรเปนเร่ืองของหลักการในเชิงคุณคา (Value) ที่เก่ียวของ
กับสิง่ท่ีควรจะเปน (Ought to) ซึง่เปนสิง่ท่ีโนมเอยีงไปทางอดุมคต ิ (Ideal) ทฤษฎทีางรฐัศาสตรจงึตางจาก
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตรทั่วไปที่สามารถควบคุมและจำกัดปจจัยตาง ๆ ใหหยุดน่ิงอยูกับท่ีได ขณะท่ีในแง
ปฏิบัตินั้น ผูประกอบวิชาชีพรัฐศาสตรกลับตองดำเนินการในสภาวการณที่เปนจริง ซึ่งมีทั้งมิติทางการเมือง
ซึง่เก่ียวของกับการใชดลุพินจิทีต่องอาศยัการตีความในการกำหนดทางเลือกท่ีดเีปนหลักสำคญั และมิตทิาง
การบริหารซ่ึงเก่ียวของกับการตัดสินใจเชิงนโยบายและกฎหมาย ในการวางกรอบเปาหมายท่ีพึงประสงค
แนวทาง และวิธีการปฏิบัติตามกรอบกฎหมายเปนหลักสำคัญ สิ่งท่ีผูประกอบวิชาชีพรัฐศาสตรมักจะเผชิญ
อยูเสมอก็คือการขัดกันระหวางหลักการทางทฤษฎี กับสภาวการณที่เปนจริงในทางปฏิบัติ เมื่อถึงท่ีสุดแลว
ก็จะลงเอยดวยการอางถึงความจำเปนท่ีจะตองปฏิบัติใหสำเร็จเสร็จสิ้นตามเปาหมายโดยท่ีละท้ิงหลักการ
จนเกิดการเบี่ยงเบนไปจากหลักความถูกตองของหลักเหตุผลไป จนกระท่ังกอใหเกิดปญหาติดตามมา
ในภายหลังจนยากท่ีจะเยียวยาได และนำไปสูวิกฤติในเวลาตอมา แทที่จริงแลวหลักการทางรัฐศาสตรนั้น
เปนหลักการท่ีวางไวเพ่ือตอบสนองตอประโยชนสุขของคนสวนใหญและสังคมประเทศชาติเปนสำคัญ
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การหลีกเล่ียงหรือละเมิดหลกัการของผปูฏบิตันิัน้ แททีจ่รงิเปนปญหาจากความบกพรองและออนแอไรเหตุผล
และการขาดความรับผิดชอบของผูปฏิบัติมากกวาความไมถูกตองของหลักการอยางแทจริง อยางไรก็ตาม
การปฏิบัติก็ถือวาเปนสวนหน่ึงของการพิสูจนทฤษฎีอยูดวยเหมือนกัน ดังน้ัน นักวิชาชีพรัฐศาสตรควร
ไดมีการทดสอบทฤษฎแีละมกีารปรบัปรงุแกไขใหสามารถสนองประโยชนแกประเทศชาตแิละประชาชน
อยูเสมอ ไมใชประโยชนของผูปฏิบัติเอง แตถึงกระนั้นก็ตาม หลักการยอมมีความสำคัญเหนือ
ขอจำกัดทางปฏิบัติเสมอ ทั้งนี้ เพราะหลักการทางรัฐศาสตรนั้น อิงอยูบนรากฐานที่เชื่อวามนุษยนั้น
สามารถท่ีจะใชเหตุผลในการตัดสินใจและประพฤติปฏิบัติได หลักการจึงเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความสามารถ
ดานดีของมนุษย มากกวาขอจำกัดดานสภาพแวดลอมอื่น ๆ ที่เกิดจากความบกพรองสวนตัวของผูใชเอง

เมืองไทย สังคมไทย และประชาคมโลกไดเปล่ียนแปลงไปมาก ผลพวงของความเปล่ียนแปลงได
ผลกัดันใหเกิดมติใิหม ๆ ของสิง่ท่ีเรียกวา รฐัชาต ิประชาชน ประชาธิปไตย เอกราช อธิปไตย และการเมือง
ในความหมายท่ีตางไปจากพ้ืนฐานความคิด ความเช่ือ ตามแนวทางของแบบแผนด้ังเดิมไปจนเกอืบจะสิน้เชงิ
จงึขอใหนกัรัฐศาสตรไดตระหนักถึงจดุเปลีย่นในคร้ังน้ีดวย เพราะถือเปนจดุพลิกผันท่ีสำคัญในประวัตศิาสตร
วิชาชพี (Historical Benchmarking) ของเรา ประเดน็ทางความคดิใหม ๆ ทีเ่กิดจากอทิธิพลของคลืน่ความ
เปลีย่นแปลงในมติติาง ๆ ไมวาเร่ืองของกระแสโลกาภวัิตน ทนุนิยมโลกไรพรมแดน เสรปีระชาธปิไตยสากล
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีโทรคมนาคมและสารสนเทศ ตลอดจนปรากฏการณที่เรียกวา ยุคหลัง
ความทันสมัย (Postmodernity) นั้น นักรัฐศาสตรจะมีการปรับเปล่ียนวิชาชีพรัฐศาสตรอยางไรใหสามารถ
รับใชประเทศชาติ ประชาชน และมนุษยชาติ ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกคนจำนวนมากท่ีสุด ตามหลักการ
ในอุดมคติของรัฐศาสตรไวได จะสรางเคร่ืองมือและวิธีการอยางไรในการท่ีจะดำรงรักษาไวซึ่งเปาหมาย
อันสูงสงของรัฐศาสตร ในการท่ีจะนำมนุษยชาติและสังคมมนุษยในทุกระดับตั้งแตปจเจกชน สาธารณชน
ชุมชน รัฐ และประชาคมโลกใหบรรลุเปาหมายสูงสุดในการเขาถึงส่ิงท่ีเรียกวาความดีสูงสุดของชีวิต
(Virtue) และการไดรับความสุขท่ีสมบูรณในการดำรงชีวิตของมนุษยอยางแทจริงจะสรางแนวทางและ
มาตรการอะไรในการหยุดย้ังสงคราม ความขัดแยงท่ีรุนแรง ความไมเทาเทียม ความอยุติธรรม ความ
แตกตางระหวางคนมีกับไมมี (โอกาส ความมั่งคั่ง และสิทธิเสรีภาพ) การเอารัดเอาเปรียบระหวางผูที่
แข็งแรงกวากับผทูีอ่อนแอกวา จะสรางลทูาง ทางเลือก และทางออกใหม ๆ  อยางไรใหกับอนาคตท่ีมคีวามหวัง
มากข้ึนสำหรับเมืองไทย คนไทย และสถานะบทบาทของวิชาชีพรัฐศาสตรเองดวย

ขอใหผปูระกอบการวิชาชพีรฐัศาสตรทุกทาน ท้ังในฝายนักวิชาการ นักการเมือง ขาราชการ
ประจำ ธุรกิจเอกชน อาชีพอิสระ รวมตลอดทั้งองคกรพัฒนาเอกชน ประชาชน และนักศึกษา
รัฐศาสตรท้ังหลาย ไดใชวิชาชีพรัฐศาสตรโดยคำนึงถึงหลักปรัชญาและภาระบทบาทอันสูงสงของ
วิชาชีพในการที่จะสรางสรรคประโยชนสุขอันสูงสุดแกคนจำนวนมากท่ีสุด เปนเปาหมายสำคัญ
ในการประกอบวชิาชพี ท้ังน้ี โดยท่ีความสำเรจ็ในการประกอบวชิาชพีของนกัรฐัศาสตรท่ีแทจรงิน้ัน
อยูท่ีประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสำคัญหาใชผลตอบแทนท่ีเปนอำนาจและ
ผลประโยชนของนักรัฐศาสตรแตอยางใดไม 
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หากยังจำกนัไดเมือ่ปลายป 2552 ทีผ่านมา
ใครที่มีโอกาสไดเปดทีวีชวงประมาณหกโมงเย็น
ก็คงจะไดเห็นปรากฏการณพิเศษอยางหน่ึงบนหนาจอ
ทวีี นัน่ก็คอื การท่ีเหลาขาราชการ พลเรือน บคุคลทีม่ี
ชื่อเสียงตามจังหวัดตาง ๆ นำทีมโดยผูวาราชการ
จังหวัด ออกมารวมตัวกันท่ีหนาศาลากลางจังหวัด
ของตน หรือสถานท่ีที่มีชื่อเสียงของแตละจังหวัด
เพ่ือรวมกันแสดงความเคารพธงชาติดวยการขับรอง
เพลงชาติไทยอยางพรอมเพรียงกัน โดยไลเรียงกัน
ไปทีละจังหวัดในแตละวันตามตัวอักษรภาษาไทย
จนครบ 76 จังหวัด (เร่ิมจากจังหวัดกระบ่ีไปจนถึง
จงัหวดัอำนาจเจรญิ แลวจึงกลบัมาปดทายท่ีกรงุเทพ-
มหานคร)

กิจกรรมดังกลาวถูกจดัขึน้ภายใตโครงการ “ไทยสามัคคี
ไทยเขมแข็ง” ซึ่งมีนายสาทิตย  วงศหนองเตย รัฐมนตรีประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรีเปนเจาของไอเดียการจัดงานในคร้ังน้ี
โดยไดนำเสนอโครงการฯ ดังกลาวตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี
เมือ่วนัท่ี 15 กันยายน 2552 ซึง่คณะรัฐมนตรไีดมมีตริบัทราบ

โครงการขับรองเพลงชาติไทยเปนหมูคณะผานสถานี
โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศในคร้ังน้ีเกิดขึ้นโดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือลดและบรรเทาบรรยากาศทางการเมือง
โดยเนนถึงความรักความสามัคคี การทำความดีของคนไทย
ทกุชนชัน้ ทกุระดับ ทกุจงัหวัด

ทั้งนี้ ตองยอมรับวาโครงการดังกลาวไดรับกระแส
ตอบรับและความรวมมือจากประชาชนในแตละพ้ืนท่ีเปนอยางดี

โครงการ

ไทยสามัคคี ไทยเขมแข็ง“ ”

รูไวใชวา...?

หนอนมติ
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 เรียบเรียงจากการมอบนโยบายของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย  วงศหนองเตย) ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ีทีม่อบใหแกสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ณ หอง 301 ชัน้ 3 ตกึบญัชาการ ทำเนยีบรฐับาล

สลค. : ในทัศนะของทาน ทานเห็นวาการทำงานของสำนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี
มีเรือ่งใดท่ีตองใหความสำคัญ

รฐัมนตรี ตอบ
สลค. ถาม

นายสาทิตย  วงศหนองเตย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

รฐัมนตรี :-

ผมเหน็วา ปจจบุนัคณะรฐัมนตรจีะม ี“ความรบัผดิ” เพ่ิมขึน้จากเดมิคอนขางมาก
โดยเฉพาะอยางย่ิงในระยะหลังมาน้ีการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี หรือท่ีเรียกวา
“มตคิณะรัฐมนตร”ี มรีฐัธรรมนญู มกีฎหมาย มศีาลปกครองเขามาเก่ียวของดวยจำนวนมาก

ผมคิดวาในเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรจีดัสงใหคณะรัฐมนตรนีัน้ เรือ่งการวเิคราะหเรือ่งสำคญัมาก โดยเฉพาะ
ประเด็นท่ีสำคัญท่ีสุดคือประเด็นขอกฎหมาย ตองยอมรับวามติคณะรัฐมนตรี
แตละเร่ืองผูกพันขอกฎหมายมหาศาลมาก และก็ยังมีขอทวงติงยิบยอยจำนวนมาก
เพราะฉะน้ันผมจึงคิดวาในเชิงของการวิเคราะหเร่ืองเปนเร่ืองท่ีผมใหความสำคัญมาก
โดยเฉพาะอยางย่ิงความรับผิดทางกฎหมาย ตามความรูสึกผม ผมมองวาหลายเร่ือง
ซึ่งเสนอมาโดยฝายการเมืองบางทีมีลักษณะเปนความคิดเชิงนโยบายท่ีตองการใหเปน
มติของคณะรัฐมนตรี ถามีความผิดพลาดเกิดข้ึนก็เปนความรับผิดของคณะรัฐมนตรี
ทั้งคณะ ผมจึงจัดใหเร่ืองนี้เปนความสำคัญลำดับหน่ึงของการทำงาน และจำเปนตอง
รอบคอบมาก

นายกรัฐมนตรีทานน้ีเปนผูที่แมนกฎหมายและมีความจำท่ีแมนยำมาก และ
บอยคร้ังมีการทวนเร่ืองบางเร่ืองท่ีเปนประเด็นปญหาขอกฎหมายหรือเปนประเด็นปญหา
ที่ขัดแยงกันอยู
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สลค. : ปจจุบนัเรือ่งท่ีสวนราชการสงมายงัสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรีเพือ่นำเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรีน้ัน จะมีเจาหนาทีข่องสำนกัวเิคราะหเรือ่งเสนอคณะรัฐมนตรี
และสำนกัพัฒนายุทธศาสตรและตดิตามนโยบายพิเศษทำหนาท่ีวเิคราะหเรือ่ง
แตหากเปนเรือ่งท่ีเกีย่วของกับกฎหมายจะสงไปใหสำนักนิตธิรรมดำเนนิการ
ซึง่ในระยะหลังคณะรัฐมนตรีถกูฟองรองคอนขางมาก จึงมีแนวคิดท่ีจะใหมี
หนวยงานทีร่บัผดิชอบเรือ่งน้ี

รฐัมนตรี :-

โครงสรางของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มี 2 หนวยงานวิเคราะหเรื่อง
ผมคิดวาตรงนี้สำคัญ ถาเราใหความสำคัญในการวิเคราะหเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี
รวมถึงกรณีที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีแนวคิดที่จะดำเนินการเก่ียวกับกรณีที่มี
การฟองรองตัวคณะรัฐมนตรี ผมก็เห็นวาในขณะนี้ยังไมมีหนวยงานกลางจริง ๆ
ที่ทำเร่ืองนี้ เร่ืองที่ฟองรองคณะรัฐมนตรีชวงหลังน้ีจะเก่ียวกับการดำเนินการของ
ศูนยอำนวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.) มาก งานดานน้ีผมไมแนใจวาขณะน้ี
เปนนโยบายหรือยังวาเร่ืองนี้จะเปนภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ตองทำ
หรือยังไมตองทำ ซึ่งก็จะเปนปญหาเพราะวากอนนี้เร่ืองของคณะรัฐมนตรีจะมีสำนักงาน
อัยการสูงสุดดูแล แตภายหลังเมื่อสำนักงานอัยการสูงสุดกลายเปนหนวยงานอิสระไป
ภารกิจดานน้ีในกฎหมายของสำนักงานอัยการสูงสุดจะเขียนไววายังสามารถมาเปน
หนวยท่ีชวยทางดานน้ีอยูดวยหรือไม

ผมคิดวาถาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมั่นใจในศักยภาพของตัวเองวา
เพียงพอดวยฐานขอมลูทีม่อียก็ูคอืระบบขอมลูมตคิณะรัฐมนตร ีและประเด็นขอกฎหมาย
ประเด็นขอเท็จจริงท่ีเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาในแตละเร่ือง ผมคิดวานาจะทำได
แตถาทำอาจจะตองคดิอกีวาจะทำมากนอยขนาดไหน จะเร่ิมตนเร่ืองอยางไร เพราะเวลา
ฟอง ก็จะมสีวนท่ีฟองนายกรัฐมนตร ีฟองตัวบุคคล ฟองเปนคณะ อยางน้ีเปนตน  ก็ขอฝาก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีคิดเร่ืองนี้ ถาจะใหดีตองดำเนินการโดยดวนและขอรับนโยบาย
จากทานนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี หากมีมติเห็นชอบจึงคอยมาปรับโครงสราง
กระบวนการภายในเพ่ือใหรองรับงานน้ี

ผมวาถาจะใหดลีองวเิคราะหเร่ืองดวูา ทีผ่านมาเร่ืองทีม่กีารฟองรองกนัท้ังหลาย
มักจะเปนเรื่องเก่ียวกับอะไร ดูเหมือนวาเร่ืองสิ่งแวดลอม เรื่องผลกระทบคุณภาพชีวิต
ของประชาชน นาจะเปนเร่ืองสำคัญลำดับตน ๆ ที่เปนประเด็น และมีแนวโนมวาจะมี
มากข้ึนดวย

ผมคิดวาเร่ืองการติดตามมติคณะรัฐมนตรี ก็เปนอีกเร่ืองท่ีมีความสำคัญ
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รฐัมนตรี :-

เร่ืองติดตามมติคณะรัฐมนตรี มีประเด็นนาสนใจอยูเร่ืองหน่ึงซึ่งผมไมแนใจวา
ใครจะทำไดดีกวาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เวลามีมติคณะรัฐมนตรีออกไปแลว
มีการติดตามหรือไมวาสามารถปฏิบัติตามมตินั้นไดหรือไมอยางไร เชน ปญหาลาสุด
ที่เกิดขึ้นก็คือกรณีมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงหาม
ทีด่นิท่ีจงัหวัดนครสวรรค มตคิณะรัฐมนตรรีะบุวาใหกรมธนารักษยกเลิก และใหกรมท่ีดนิ
สามารถไปออกเอกสารสิทธิตรงท่ีดินน้ันไดเลย เพราะวามีผลการตรวจสอบเร่ืองที่ดิน
ออกมาแลวชัดเจนโดยกรรมการชุดนั้น เมื่อมีมติคณะรัฐมนตรีออกไป ที่ดินท่ีจังหวัด
นครสวรรคไมออกเอกสารสิทธิให โดยใหเหตุผลวาจะใชมติคณะรัฐมนตรีไปบังคับ
ใหทำไมได ตองเปนคำสัง่ทีอ่อกจากกรมทีด่นิ เมือ่เรือ่งยอนกลับมาถงึกรมทีด่นิ กรมทีด่นิ
บอกวาออกใหไมไดจนกวากรมธนารักษจะเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกลาว กรมธนารักษ
ก็บอกวามติคณะรัฐมนตรีจะบังคับใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาฯ ไมได เพราะจะตองมี
แผนท่ีทายระวางท่ีแนบดวย สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาบอกวาถาจะใหทำ ตองให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนผูสั่งการ โดยสรุปแลวมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองน้ี
ออกมาประมาณคร่ึงปแลว แตไมสามารถปฏิบตัไิด ผมวาภารกิจนีก็้ไมมหีนวยงานโดยตรง
ที่ทำหนาท่ีนี้ในภาพรวม

ผมคดิวาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะตองยอนกลับไปคดิวาชวงท่ีทานอนันต
อนันตกูล เปนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทานต้ังหนวยงานน้ีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคอะไร
ถามีเรื่องในลักษณะของการติดตามเรื่องมติคณะรัฐมนตรีที่ออกไปแลวปฏิบัติไดหรือ
ไมไดอยางไร ผมคิดวานาจะมีระบบของการไปติดตามและจะตองกลับมาวิเคราะหเร่ือง
หากมตคิณะรัฐมนตรใีดดำเนนิการไมได คณะรัฐมนตรก็ีจะหยิบยกขึน้มามมีตใิหมหรอืไม
นั่นหมายความถึงประสิทธิภาพของคณะรัฐมนตรีดวย

สลค. : เรือ่งการตดิตามมติคณะรัฐมนตรี
เดมิจะมสีำนกัพัฒนายทุธศาสตร
และตดิตามนโยบายพเิศษรบัผดิชอบ
แตปจจุบนัมีสำนกัวเิคราะหเรือ่ง
เสนอคณะรฐัมนตรีรวมดำเนนิการดวย
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ประเด็นวามตคิณะรัฐมนตรเีปนกฎหมายหรือไม มสีภาพบังคบัแคไหน ถาไมทำ
แลวมีปญหามากนอยเพียงใด ลองคิดดูวาเราจะทำอะไรไดแคไหน ผมตั้งใจจะนำเร่ืองน้ี
ไปหารือกับทานนายกรัฐมนตรีวาเราจะดำเนินการอยางไรกับเรื่องน้ี ผมคิดวาสำนัก-
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะตองเปนหนวยท่ีตองรับผิดชอบในเรื่องนี้ เพียงแตตองมานั่ง
คิดระบบกันวาเม่ือมีมติคณะรัฐมนตรีออกไปแลว สภาพบังคับเกิดข้ึนมากนอยเพียงใด
แนวทางปฏิบัติมีปญหาอะไรหรือไม เราจะมีระบบของการไปติดตามโดยใหมีขอมูล
ยอนกลับมาดวยไดอยางไร

นอกจากนีใ้นสวนของผทูีต่องการตดิตามวาคณะรัฐมนตรมีมีตเิรือ่งใดอยางไรน้ัน
ผมเห็นวามติคณะรัฐมนตรีที่เผยแพรนั้นจะมีขอความส้ัน ๆ ซึ่งในแงของคนท่ีตองการ
จะติดตาม จะเห็นวามันไมคอยไดบอกอะไรสักเทาไหร เราจะทำอยางไรใหคนท่ีติดตาม
ดานน้ีไดรบัรขูอมลูขาวสารพอสมควรท่ีจะเห็นวาคณะรัฐมนตรตีดัสินใจในมตคิณะรัฐมนตรี
เร่ืองตาง ๆ เปนประโยชนมากนอยเพียงใด ผมกำลังคิดถึงแหลงสืบคนของประชาชน
ของนักวิชาการ ของนักขาวท้ังหลายท่ีสามารถท่ีจะบอกไดวาถาคุณตามมติคณะรัฐมนตรี
สมมตเิร่ืองมาตรการคาครองชพีท่ีขยายเพ่ิม ถาตองการติดตามเรือ่งนีท้ัง้หมด จะมรีะบบ
อะไรหรือตองผานวิธีการใดที่สามารถจะตามไดดวยวามติคณะรัฐมนตรีเหลาน้ี
มีมาแลวก่ีครั้ง เริ่มตั้งแตเมื่อไหร และมีความเปนมาหรือมีความคลี่คลายของในมตินี้
อยางไร ถาเปนในลักษณะน้ี ผมคิดวาคนทั่วไปคงจะไดรับประโยชนมาก
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สลค. : ปจจุบนัสำนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีมีระบบการประชมุทางไกล
(Video Conference) สำหรบัใชในกรณท่ีีท่ีประชมุคณะรฐัมนตรี
ตองการใหหัวหนาสวนราชการชีแ้จงเรือ่งผานระบบดงักลาว
ซึง่ระบบนียั้งสามารถใชประโยชนในดานอ่ืนได ไมทราบวารฐับาลนี้
จะมนีโยบายท่ีจะใชสนบัสนนุการทำงานของนายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรฐัมนตรีมากนอยเพยีงใด

รฐัมนตรี :-

ระบบ Video Conference ดคีรบั ทานเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี(นายกอรปศกัด์ิ
สภาวสุ) เองก็ไดใหติดตั้งไวที่ตึกไทยคูฟาไวที่หองหน่ึงแตเปนการเช่ือมตอเพียง 2-3
กระทรวง ใชในการทำงานที่มีลักษณะท่ีทำเปน war room แตกำลังมีแนวความคิดวา
เมื่อทานนายกรัฐมนตรีตองการจะพูดคุยกับผูวาราชการจังหวัดท่ีอาจจะไมใชภาพรวม
ทั้งหมด เชน วันน้ีจังหวัดเชียงใหม ลำพูน ลำปาง หากเรามีโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยี
ลกัษณะน้ีในการรองรับทีส่มบรูณ ใชการไดด ีผมวาเปนเร่ืองดี ขอใหชวยตรวจสอบระบบ
ใหดี ผมจะไดนำไปหารือทานกอรปศักด์ิฯ วา จะสมควรหรือไมหรือจะทำอยางไรท่ีจะให
ทางตึกไทยคูฟาเช่ือมระบบกันกับทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนี้ เพ่ือประโยชน
ในการบริหารงานของทานนายกรัฐมนตรี

ประเด็นท้ังหมดนีผ้มจะไปขอรบันโยบายจากทานนายกรัฐมนตร ีโดยเฉพาะเร่ือง
ระบบการทำงานและประสิทธิภาพการทำงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เผ่ือวาทานนายกรัฐมนตรีจะมีแนวคิดท่ีจะใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ิมเติม



14

เริ่มตนเมื่อจะตั้งชื่อคอลัมนก็เปนเหตุใหตองมีการถกเถียงกันหลายยกในหมูคนกันเอง ระหวางชื่อ “เลาเร่ือง
มติคณะรัฐมนตรี” กับ “เลาเร่ืองเก่ียวกับมติคณะรัฐมนตรี”

ผลสรุปสุดทายก็ตกลงปลงใจวาจะใชชื่อหลัง เพราะเหตุวา ถาใชวา “เลาเร่ืองมติคณะรัฐมนตรี” ก็จะทำให
คนอานเขาใจวากำลังจะเลาเร่ืองที่เปนมติคณะรัฐมนตรีแตละเร่ือง ซึ่งถาเปนไปในลักษณะน้ี คิดวาจนผูเขียนเกษียณ
ไปแลวก็คงยังเลาไดไมหมด เพราะขณะน้ีประมาณวาต้ังแตป 2475 เปนตนมา เรามีมติคณะรัฐมนตรีทั้งหมดราว ๆ
2 แสนมติ แมคิดจะคัดเฉพาะเร่ืองที่สำคัญและไมไดหามหากจะนำมาเผยแพรก็มีเปนจำนวนมากมายเหลือเกิน

แตการเลาเร่ืองเก่ียวกับมติคณะรัฐมนตรีนี้ จะเปนอีกนัยหน่ึงท่ีตางจากความหมายแรก และคิดวายังมี
โอกาสเขียนเลาใหจบไดภายในกอนเกษียณแนนอน เน่ืองจากจะเปนการนำสาระของเร่ืองหรือประเด็นตาง ๆ
ที่เก่ียวของกับมติคณะรัฐมนตรีมาเสนอ

สิ่งที่จะนำมาเลาในคอลัมนนี้มิไดมุงหมายจะส่ือในเชิงวิชาการลวน ๆ ใจจริงอยากใหเปนเสมือนการ
“เลาสกัูนฟง” ดวยซ้ำ แตแนนอนวาการนำเรือ่งนีม้าเลาก็มอิาจทำโดยไมองิกฎหมาย หลักการ แนวคิด และขอเท็จจรงิ
เพราะจะกลายเปนการมาเลากันเลน ๆ พอใหอานเพลิน ๆ หาสาระไมได จะดูแคลนมติคณะรัฐมนตรีมากเกินไป
ทัง้ท่ีความเปนจรงิ แมมติคณะรฐัมนตรีจะไมใชกฎหมายแตก็สามารถกอใหเกิดผลรายแกรฐับาลใหตองมีอันลม
ไปไดเหมือนกัน สิ่งหน่ึงท่ีจำเปนตองกลาวไวเสียต้ังแตตนกอนเขาเร่ืองก็คือ ขอมูลสวนหน่ึงท่ีใชในบทความน้ี ไดนำ
มาจากเอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเร่ือง “ผลการศึกษาเก่ียวกับมติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเปนเอกสาร
ที่จัดทำข้ึนเพ่ือใชประโยชนเปนการภายในของหนวยงานเอง

สิบพัน

⌫

เลาเรื่องเกี่ยวกับ
มติคณะรัฐมนตรี
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มติคณะรฐัมนตรีคืออะไร ?

นาจะเปนคำถามท่ีรคูำตอบกันแลวท่ัวบานท่ัวเมือง โดยเฉพาะในชวงท่ีเกิดวิกฤตความขัดแยงทางการเมืองไทย
อยางเขมขนและดุเดือด ตั้งแตป 2549 เปนตนมา ไดมีการนำมติคณะรัฐมนตรีไปขึ้นโรงข้ึนศาลใหตีความจนตอง
เพิกถอนไปหลายมติ บางมติก็สรางความส่ันสะเทือนใหแกคณะรัฐมนตรีในอดีตอยางมากดังท่ีทราบกัน ไมเวนแมแต
ขาราชการประจำ โดยเฉพาะขาราชการของสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรเีองกต็องเดนิพาเหรดไปใหปากคำในคดตีาง ๆ
ที่มีการอางอิงถึงมติคณะรัฐมนตรี

แตกอนหนาน้ียอนไปเม่ือป 2522 สมยัท่ีผเูขียนเพ่ิงจะบรรจุเปนขาราชการท่ีกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ซึ่งตองสารภาพวาในชวงน้ันไมไดเห็นความสำคัญของส่ิงท่ีเรียกวามติคณะรัฐมนตรีมากไปกวาหนังสือ
ราชการประเภทหนึ่งที่สงเขามาที่กองกลางไดทุกวัน วันละหลายฉบับ นาสนใจตรงกระดาษพิมพและรูปแบบที่
ไมเหมือนหนังสือราชการท่ีเราใช ๆ กัน กระดาษครุฑท่ีใชตรงท่ีเปนตัวครุฑจะดุนนูนอยูตรงกลางหัวกระดาษ ไมใช
เปนครุฑตัวสีดำ ๆ เหมือนที่ใชกันโดยท่ัวไป ขอความในหนังสือก็ลงทายส้ัน ๆ หวน ๆ วา “จึงเรียนยืนยันมา” แมวา
วันหน่ึง ๆ จะยืนยันกันมาหลายคร้ังหลายฉบับก็ยอมรับวายังไมสนใจเทาท่ีควรอยูดี จำไดวาสมัยน้ันผูที่ลงนาม
ในหนังสือที่วาคือ ทานปล่ัง  มีจุล ในฐานะเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นั่นหมายความวาหนังสือเหลาน้ันออกจาก
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งก็ไมคอยจะใหความสนใจอยูนั่นเองวาเปนหนวยงานท่ีทำอะไรนอกจากออกหนังสือ
แจงมติคณะรัฐมนตรีมาวันละหลายฉบับก็เทาน้ันเอง

หนังสือแจงมติคณะรัฐมนตรีที่มาวันละหลายฉบับน้ี เมื่อฝายสารบรรณ กองกลางรับแลว ก็จะสงข้ึนไป
สำนักงานเลขานุการรัฐมนตร ีและเม่ือเลขานุการรัฐมนตรสีงคืนมาก็จะสงตอ (ภาษาของผปูฏบิตังิานตรงรับ-สงหนังสือ
จะใชคำวา “แทงเร่ือง”) ไปยังกรมตาง ๆ ในสังกัด บางฉบับกองกลางก็ตองนำมาทำเองคือการแจงเวียนใหกรมและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทราบ และ/หรือถือปฏิบัติตอไป

ในเวลาน้ันรับรูก็เทาน้ัน จนกระท่ังผูเขียนโอนมารับราชการท่ีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในป 2530
เปนชวงท่ีทานอนันต  อนนัตกูล เปนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ณ บดัน้ันเองจึงเขามาอยใูนแหลงตนตอท่ีผลติมติคณะรัฐมนตรี
ออกไปแตละวันนับสิบฉบับตลอดทุกวันราชการ บางชวงท่ีจำเปนก็ออกแมกระท่ังวันหยุดราชการ

แนนอนวาอยูดี ๆ ใชวาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนึกคะนองผลิตมติคณะรัฐมนตรีแจกออกไปตาม
กระทรวงตาง ๆ ไดตามใจปรารถนา เพราะจะมีมตคิณะรัฐมนตรไีดก็ตองมกีารประชุมคณะรัฐมนตรกีอน สำนกัเลขาธกิาร
คณะรฐัมนตรีมีหนาทีแ่จกมติคณะรฐัมนตรีก็เพราะสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรีมีหนาทีจั่ดประชมุคณะรฐัมนตรี
ซึง่ปกติจะประชมุกนัทุกวันองัคารของทุกสัปดาห การประชุมแตละคร้ังมเีร่ืองทีเ่ขาสกูารพิจารณาประมาณวาไมต่ำกวา
40-50 เร่ือง บางชวงถึง 100 เร่ืองหรือกวา 100 เร่ืองก็เคยมี เพราะฉะน้ัน หนาท่ีในการแจงยืนยันมติคณะรัฐมนตรี
จึงตองดำเนินไปตลอดทั้งสัปดาห จากการประชุมครั้งน้ีชนการประชุมครั้งตอไป เคยกำหนดเปนหลักปฏิบัติไววา
มติคณะรัฐมนตรีทุกเร่ืองจะตองแจงออกไปใหกระทรวงและผูเก่ียวของทราบใหเสร็จหมดทุกมติกอนถึงวันประชุม
คณะรัฐมนตรีครั้งตอไป ในสมัยน้ันจึงเปนเร่ืองที่มีการคิดวิธีการ
ทำงานแบบลวงหนา และการทำงานคูขนาน เห็นชัดก็ในเร่ืองของ
การแจงมตคิณะรัฐมนตรนีีแ่หละ นัน่ก็คอืมตคิณะรัฐมนตรทีีม่าจาก
ระเบียบวาระท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบหรือเร่ืองเพ่ือพิจารณา
ทีพ่อจะคาดเดามติไดลวงหนาก็จะมกีารจัดทำหนังสอืแจงยืนยันมติ
ไวลวงหนา แถมทานเลขาฯ อนนัตฯ ยังกลาลงนามไวใหลวงหนาดวย
เมือ่การประชมุเสรจ็สิน้ลงและเรือ่งเหลาน้ันไมมกีารเปล่ียนแปลงมติ
เปนอยางอ่ืน ก็สามารถสงออกหนังสือเหลาน้ันออกไดภายในวันท่ี
มกีารประชุมนัน่เอง บางเร่ืองสามารถย่ืนหนังสอืยืนยันมตใิหแกรฐัมนตรี
ไดทนัทีเมือ่เลกิประชุม (อะไรจะปานน้ัน แตก็เปนเร่ืองจรงิ !)
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อำนาจหนาทีข่องคณะรฐัมนตรี

การประชุมคณะรัฐมนตรกัีบมตคิณะรัฐมนตรเีปนของคกัูน ถาจะกลาวใหองิกฎหมายและหลักการเพ่ือใหเห็น
ทีม่าของการเปนของคกัูนของทัง้ 2 สวนน้ี ก็ตองพูดถึงอำนาจหนาท่ีของคณะรัฐมนตรี

คำวา “คณะรัฐมนตรี” ดูจะเปนคำใหญโต จริง ๆ แลวองคกรคณะรัฐมนตรีก็เปนองคกรท่ีใหญโตจริง ๆ
ไมใชดวยปริมาณของคนที่เปนรัฐมนตรีแลวมารวมเปนคณะรัฐมนตรี เพราะอยางดีอยางมากที่เคยกำหนดไว
ในรัฐธรรมนูญท่ีผาน ๆ มา นายกรัฐมนตรีรวมกับรัฐมนตรีไมเกิน 49 คน ปจจุบันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 (ทีเ่ปนปญหาอยวูาจะยอมรบัหรอืไมยอมรบักนัน้ัน) กำหนดไวไมเกิน 36 คน

องคกรท่ีมีคน 36 คน ที่เรียกวาคณะรัฐมนตรีนั้น เปนองคกรใหญเหลือเกินเพราะเปนองคกรทางการเมือง
ฝายบริหาร เปนองคกรหน่ึงในสามทีใ่ชอำนาจอธปิไตย อกี 2 องคกรก็คอืรฐัสภาทีเ่ปนฝายนิตบิญัญัต ิและศาลท่ีเปน
ฝายตุลาการ
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คณะรัฐมนตรีสำคัญอยางไร หรือจะพูดวา “ย่ิงใหญ” อยางไร ถึงตรงน้ีจะตองขออางอิงจากผลงานวิชาการ
ของศาสตราจารย ดร.วิษณ ุ  เครืองาม1 จะทำใหเห็นภาพชัดเจน สรปุความไดวา

ในสวนของคณะรัฐมนตรีซึ่งแมจะเปนเพียงองคกรหน่ึงในสามที่ใชอำนาจอธิปไตย แตนับวามีบทบาทและ
อำนาจหนาท่ีที่ครอบคลุมกวางขวางกวาการใชอำนาจขององคกรอื่นเพราะเปนอำนาจท่ีครอบคลุมกิจการที่บังเกิดข้ึน
และผานเขามาในแตละวัน (day to day affairs) ซึง่จะตองวางมาตรการปองกัน แกไข หรอืสะสางอยเูปนปกติธุระ
ทัง้ยังเปนการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมืองอนัเปนการปฏิบตัติามหลักการท่ีกำหนดไวกวาง ๆ ลวงหนา
แลว ในทางวิชาการเรียกวา เปนการใชอำนาจรัฐ (state power หรือ police power) แมแตคำวาอำนาจในการ
“ปกครองประเทศ” หรือที่รัฐธรรมนูญเรียกวา “บริหารราชการแผนดิน” นั้นก็มีความหมายกวางขวางครอบคลุม
ถึงการทำกิจกรรมท้ังปวงท่ีมใิชอำนาจหนาท่ีขององคกรอ่ืน อนัไดแก รฐัสภาและศาล ซึง่ขอบเขตอำนาจองคกรน้ันจำกัด
และมีกรอบแนนอนชัดเจนกวามาก ในประเทศไทยเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาท่ี 559/2496 รับรองอำนาจของ
ฝายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีไวทำนองเดียวกัน

อำนาจของคณะรฐัมนตร ีรฐัธรรมนญูไทยเรียกวา “อำนาจในการ
บรหิารราชการแผนดิน” มคีวามหมายและขอบเขต 3 ประการคือ

 อำนาจในการกำหนดนโยบายในการปกครองประเทศ อาจ
จำแนกเปน รฐัประศาสโนบาย (public policy) หรอืนโยบายท่ัวไปในการ
จัดการปกครองภายในประเทศ และรัฐวิเทโศบาย (foreign policy) หรือ
นโยบายเก่ียวกับการตางประเทศ นโยบายเหลาน้ีอาจเปนนโยบายท่ีแถลง
ตอรฐัสภากอนเขาบริหารราชการแผนดนิ หรอืเปนนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรี
กำหนดข้ึนใหมภายหลังในเหตุการณเฉพาะหนา

 อำนาจในการดำเนินการหรือปฏิบัติตามนโยบายท่ีกำหนด
โดยวิธีการตาง ๆ ไดแก การเสนอรางพระราชบัญญัตติอรฐัสภา การออก
กฎหมายบางประเภทไดเองเพ่ือเรงรัดใหเปนไปตามกฎหมาย การอนุมัติ
โครงการ พรอมทั้งงบประมาณเพ่ือผลักดันใหโครงการตามนโยบายเปน
ผลสำเรจ็ การแตงต้ัง โยกยาย ถอดถอน ตลอดจนบริหารงานดานบุคลากร
เพ่ือใหนโยบายของคณะรัฐมนตรีเปนไปไดโดยราบร่ืน

 อำนาจการบังคบัการใหเปนไปตามกฎหมาย ตรงกับทีเ่รียกวา
“law enforcement” โดยมีเจาหนาท่ีของรัฐเปนเคร่ืองมือในการบังคับ
การใหเปนไปตามกฎหมาย

ในการทำหนาท่ีบรหิารราชการแผนดินดงักลาวขางตน สวนหน่ึงท่ี
คณะรัฐมนตรีจะตองกระทำอยูเสมอดวยความรอบคอบ รัดกุม และระวัง
ใหถูกตองเหมาะสมท้ังในแงกฎหมาย ความเปนธรรม และจังหวะเวลา
คือ “การตัดสินใจ” โดยเฉพาะอยางย่ิงท่ีจะสงผลกระทบตอผลประโยชน
แหงชาติ

1 โปรดดูรายละเอียดใน วิษณุ  เครืองาม, การพัฒนาระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในปญหาผลประโยชนแหงชาติ
เอกสารประกอบการศึกษา วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนท่ี 39 ประจำปการศึกษาพุทธศักราช 2539-2540
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2 พระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กำหนดการเรียกช่ือใหมเปนตำแหนงประเภทบริหารระดับสูง (นักบริหาร นักปกครอง
นักบริหารการทูต ผูตรวจราชการกระทรวง) และตำแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ

ที่กลาวมาขางตนเปนอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่ทานวิษณุฯ เคยนำเสนอไววา มีขอบเขต 3 ประการ
แตอยางไรก็ตาม ตอมาไดเพ่ิมอีกหน่ึงประการ เมื่อครั้งท่ีไปบรรยายหลักสูตรนักกฎหมายมหาชนภาครัฐ รุนท่ี 2
เมื่อป 2547 นั่นก็คือ อำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดหรือมีคำส่ังในปญหาเฉพาะกิจบางเรื่อง ซึ่งเมื่อเพ่ิมขอบเขต
ประการท่ี 4 ขึ้นมาเชนน้ี ก็จะใกลเคียงกับอรรถาธิบายของนักกฎหมายคนสำคัญของไทยอีกทานคือ ศาสตราจารย
ดร.บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ ที่ไดเขียนไวในเอกสารคูมือรัฐมนตรี เมื่อครั้งท่ีทานดำรงตำแหนงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทานบวรศักด์ิฯ อธิบายวาคณะรัฐมนตรมีอีำนาจหนาท่ี 3 กลมุหลกั คอื
1. อำนาจหนาท่ีในการบรหิารและปกครอง (executive and administrative power)

ในฐานะองคกรทางการเมืองสูงสุดในฝายบริหาร คณะรัฐมนตรีมีอำนาจหนาท่ีสำคัญ ๆ ดังนี้
1.1 การกำหนดนโยบาย และแผนท้ังหลาย เชน แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนนิติบัญญัติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งนโยบายเฉพาะดานท้ังปวง
1.2 การอนุมัติงบประมาณตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ
1.3 การบรหิารงานบุคคลโดยเฉพาะการอนุมตัใิหแตงตัง้ โยกยายขาราชการต้ังแตระดับ 10 ขึน้ไป2

แตงต้ังผูบริหารสูงสุดและกรรมการของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน แตงต้ังคณะกรรมการท้ังหลาย
1.4 การดำเนินการตาง ๆ ในความสัมพันธระหวางประเทศ เชน เขาเปนภาคีในสนธิสัญญา

การสถาปนาความสัมพันธทางการทูต การใหความเห็นชอบในการแตงต้ังเอกอัครราชทูตไทยประจำตางประเทศ
และเอกอัครราชทูตตางประเทศประจำประเทศไทย

1.5 การวินิจฉัยสั่งการทางบริหารประการอื่น ๆ ใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชนดำเนินการ

1.6 การประสานงานระหวางกระทรวง กรม และหนวยงานภาครัฐในสงักัดฝายบริหาร หากมีความ
ขัดแยงกัน คณะรัฐมนตรีจะวินิจฉัยสั่งการ

1.7 การบริหารในเร่ืองอื่นตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เชน การใหความเห็นชอบในเรื่องท่ีจะตอง
เสนอขอความเห็นชอบของรัฐสภา

1.8 การขอปรึกษาประชาชนโดยการใหออกเสียงประชามติ (มาตรา 165)

2. อำนาจหนาท่ีก่ึงนติบิญัญัต ิหรอือำนาจวางกฎเกณฑ (quasi legislative power หรอื regulatory power)
ในฐานะผูรับผิดชอบใหการบริหารเปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย คณะรัฐมนตรีจึงมีอำนาจ

ดำเนินการและวางกฎเกณฑ ดังน้ี
2.1 การเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ รางพระราชบัญญัติ (มาตรา 139 และ

มาตรา 142)
2.2 การถวายคำแนะนำในการตราพระราชกำหนด (มาตรา 184-มาตรา 186)
2.3 การถวายคำแนะนำในการตราพระราชกฤษฎีกา (มาตรา 187)
2.4 การถวายคำแนะนำในการประกาศใชและเลิกใชกฎอัยการศึก (มาตรา 188)
2.5 การออกกฎกระทรวง วางระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ที่มีผลใชบังคับแกสวนราชการและ

หนวยงานของรัฐ เชน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี แตระเบียบดังกลาวจะกระทบสิทธิ เสรีภาพของประชาชน
นอกระบบราชการบริหารมิได เวนแตกฎหมายจะใหอำนาจไว

2.6 การออกมตคิณะรัฐมนตรทีีม่ผีลเปนกฎใหสวนราชการ หนวยงานของรฐั ขาราชการ หรอืเจาหนาท่ี
ของรฐัตองปฏบิตัติาม การฝาฝนมตคิณะรัฐมนตรสีวนน้ีเปนความผิดตามกฎหมายระเบียบขาราชการประเภทตาง ๆ

หมายเหต ุ : มาตราตาง ๆ ของรฐัธรรมนญูท่ีปรากฏอยใูนบทความนีเ้ปนมาตราของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2540



⌫  ⌫    19

3. อำนาจหนาท่ีก่ึงตุลาการในการวินิจฉัยเร่ือง (quasi judicial power)
ในหลายกรณี กฎหมายกำหนดใหขอพิพาทบางประการ ตองวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะรัฐมนตรี เชน

การยุตขิอพิพาทระหวางสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และรัฐวสิาหกิจ ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัท่ี 12 ธันวาคม
2549 เปนตน

จะเห็นวาคำอธิบายของท้ัง 2 ทาน ไมไดขัดแยงกันในเชิงหลักการแตประการใด จะตางกันก็แตโดยนัย
ของการอธิบายเทาน้ัน

สรุปรวมความส้ัน ๆ ก็เปนอยางท่ีทานวิษณุฯ เคยสรุปจากคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยคุณหลวงจำรูญ
เนติศาสตรวา “การบริหารราชการแผนดิน คือ การกระทำกิจกรรมใด ๆ ของรัฐท่ีไมใชการออกกฎหมาย
และไมใชการพิจารณาพิพากษาคดี คืออะไรก็ตามที่ไมใชอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการ สิ่งนั้นคือ
อำนาจการบริหารทั้งหมด”

คำสำคัญคำหน่ึงท่ีจะหลุดไปไมไดจากการทำหนาท่ีบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีนั่นคือ
“การตัดสินใจ” เร่ืองท่ีอยูในขอบเขตอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่เขามาใหคณะรัฐมนตรีตองมารวมกันตัดสินใจ
อยเูปนประจำ ปกตอิยางนอยก็สปัดาหละ 1 ครัง้ จะครัง้ละครึง่วัน คอนวัน หรอืบางสมยัน้ันประชมุกนัจนพระอาทิตย
ลบัฟาก็ม ีถาไมปกติ เชนมเีหตุพิเศษท่ีจำเปน มเีร่ืองดวนท่ีจะตองใหคณะรฐัมนตรตีดัสินใจ “เหตพิุเศษ” ทีว่าน้ีอาจจะ
เปนเหตุการณหรอืจะเปนเรือ่งทีเ่ก่ียวกับมเีง่ือนไขเวลามาเก่ียวของ ก็อาจจะประชมุกนัมากกวา 1 ครัง้ใน 1 สปัดาห

ผลการตดัสนิใจของคณะรฐัมนตรีท่ีมาจากท่ีประชมุคณะรฐัมนตรีน่ีแหละทีเ่รยีกกันวา “มติคณะรฐัมนตรี”

คดิวาถึงบรรทดันีเ้ปนอนัไดนำเสนออยางแจมแจงพอสมควรแลวถึงความหมายและทีม่าของ “มตคิณะรัฐมนตร”ี

มตคิณะรัฐมนตรี=

ผลการตัดสนิใจของคณะรัฐมนตรี
ท่ีมาจากท่ีประชมุคณะรฐัมนตรี
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กระบวนการและกลไก

กระบวนการตัดสนิใจของคณะรัฐมนตรเีปนปจจยัท่ีมคีวามสำคัญตอการตัดสนิใจของคณะรัฐมนตรี
กลาวคือถือเปนกลไกท่ีชวยใหการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอสวนรวม
สูงสุด ดังน้ัน เพ่ือสรางความเขาใจที่ละเอียดและชัดเจนย่ิงข้ึนเก่ียวกับเรื่องน้ี องคความรูฉบับน้ีจึงไดนำ
กระบวนการและกลไกชวยในการตดัสนิใจของคณะรฐัมนตรี มานำเสนอ

กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีดังกลาวประกอบดวย กลไกท้ังกอน ระหวาง และหลัง
การตัดสนิใจของคณะรฐัมนตร ีซึง่มทีกุสวนราชการรวมกนัทำหนาท่ีเปนท้ังหนวยสนับสนนุ หนวยขับเคลือ่น
และนำผลการตัดสินใจไปสูการปฏิบัติในชวงจังหวะเวลาและสถานการณที่แตกตางกัน กลไกเหลาน้ีมีการ
พัฒนาอยางตอเน่ืองเพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางการเมืองและโลกาภิวัตน นอกจากน้ียังมี
การออกกฎหมายเพ่ือวางหลักเกณฑและแนวทางการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรแีละการประชุมคณะรัฐมนตรี
เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการกำกับควบคุมใหเรื่องที่สวนราชการหรือหนวยงานตาง ๆ จะนำเสนอเขาสูการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีมีความสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และ
สรางความม่ันใจวาการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีจะกอใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน
โดยรวมมากท่ีสุด

 ที่มา: รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาเชิงเปรียบเทียบองคประกอบและกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีตั้งแตรัฐบาล
นายธานินทร  กรัยวิเชยีร ถึงรฐับาล พลเอก สรุยุทธ  จลุานนท. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร,ี 2551.

ชวยในการตัดสนิใจของคณะรัฐมนตรี
องคความรู

คดัเลือกและเรียบเรียงโดย สมจติร  รปูเหมาะ
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1 โปรดดูรายละเอียดใน สวิุมล สงัขพันธ.ุ สถานะและผลทางกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรี (วิทยานิพนธนติศิาสตรมหาบณัฑิต,
  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535), หนา 148–150.

จากการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบของกระบวนการตัดสินใจและกลไกชวยในการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
สามารถแบงเปน 3 ขัน้ตอน คอื (1) กระบวนการข้ันกอนการตัดสนิใจของคณะรฐัมนตร ี(2) กระบวนการข้ันการตัดสนิใจ
ของคณะรัฐมนตรี (3) กระบวนการข้ันหลังการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี

1. กระบวนการขั้นกอนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
1.1 การกำหนดเรื่องท่ีตองเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา

คณะรัฐมนตรีที่มีจอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 19
มีนาคม 2502 กำหนดเร่ืองที่จะตองเสนอคณะรัฐมนตรี มีจำนวน 15 เร่ือง นอกเหนือจากน้ี ใหเปนอำนาจหนาท่ี
ของรฐัมนตรพิีจารณาและไมตองเสนอคณะรัฐมนตรอีกี แตถาเห็นวาเร่ืองใดเปนเร่ืองสำคัญสมควรจะเสนอนายกรัฐมนตรี
กอนก็ทำได โดยเห็นวา เหตุการณของโลกกาวหนาไปอยางรวดเร็ว การท่ีคณะรัฐมนตรีจะมาประชุมกันทุกเร่ือง
ตามแบบเดิมนั้น เปนการเสียเวลาอยางย่ิง รัฐมนตรีควรจะไดบริหารราชการในกระทรวงไดโดยกวางขวาง และ
รับผิดชอบในหนาท่ีของกระทรวงท่ีบังคับบัญชาใหมากท่ีสุด เร่ืองใดอยูในอำนาจหนาท่ีของรัฐมนตรีใหพิจารณา
สั่งการไปไดโดยไมตองนำมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีก คณะรัฐมนตรีจะมาประชุมปรึกษาเฉพาะเม่ือจำเปนจะตอง
พิจารณาปญหาเร่ืองนโยบายหรือเรือ่งใหญ ๆ ทีม่คีวามสำคญัมากเปนพิเศษ หรอืเรือ่งท่ีมขีอของใจเทาน้ัน1

ตอมาไดมกีารออกระเบียบสำนกันายกรัฐมนตรวีาดวยการเสนอเร่ืองตอคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. 2531
ซึง่กำหนดประเภทของเร่ืองท่ีจะตองเสนอคณะรัฐมนตร ี 11 ประเภท คอื (1) เร่ืองท่ีกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคับ หรือ
ประกาศ กำหนดใหเปนอำนาจของคณะรัฐมนตรี หรือกำหนดใหนำเสนอคณะรัฐมนตรี (2) รางพระราชบัญญัติ
รางพระราชกำหนด รางพระราชกฤษฎีกา รางกฎกระทรวง (3) รางระเบียบ ขอบังคับ รางประกาศท่ีใหใชบังคับตอ
สวนราชการ (4) เร่ืองท่ีขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี หรือขอปฏิบัติเปนกรณีพิเศษนอกเหนือมติคณะรัฐมนตรี หรือ
ระเบียบขอบงัคบั หรอืประกาศตามขอ (1) หรอืระเบียบ ขอบงัคับ หรอืประกาศท่ีไดใชบงัคับตอสวนราชการเปนสวนรวม
ตามขอ (3) (5) ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีมีลักษณะเปนระเบียบปฏิบัติราชการท่ัวไป หรือจะมีผลเปน
แนวบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ (6) แผนงาน โครงการ หรือกิจการท่ีมีผลกระทบตอนโยบายการบริหาราชการ
แผนดิน (7) เร่ืองที่เสนอรัฐสภา (8) เร่ืองที่เก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศ (9) เร่ืองท่ีกระทบตองบประมาณ
แผนดิน นอกเหนือจากท่ีไดรับอนุมัติไวแลวตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ (10) เร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ
ใหเสนอคณะรัฐมนตร ีและ (11) เรือ่งทีน่ายกรัฐมนตร ีหรอืรองนายกรฐัมนตรซีึง่ไดรบัมอบหมายใหสัง่และปฏิบตัริาชการ
แทนนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรี
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ปจจุบันเร่ืองที่ตองเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินใจเพื่อมีมติคณะรัฐมนตรีนั้น
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 ไดกำหนดไวดังน้ี

“การเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรีใหเสนอไดเฉพาะเร่ืองดังตอไปน้ี
(1) เร่ืองทีก่ฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาท่ีของคณะรฐัมนตรหีรอืใหตองเสนอคณะรฐัมนตรี
(2) รางพระราชบัญญัติ รางพระราชกำหนด
(3) เร่ืองทีต่องเสนอใหสภาผแูทนราษฎร วุฒสิภา หรอืรฐัสภาอนมุตัหิรอืใหความเหน็ชอบ
(4) รางพระราชกฤษฎีกา
(5) รางกฎกระทรวงเก่ียวกับนโยบายสำคัญท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด
(6) รางระเบียบ รางขอบังคับ หรือรางประกาศท่ีมีผลบังคับแกสวนราชการโดยทั่วไป
(7) เร่ืองที่เก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือที่เก่ียวกับองคการระหวางประเทศ

ที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย
(8) การริเร่ิมโครงการลงทุนขนาดใหญของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ ทีม่วีงเงินตามท่ีคณะรัฐมนตรกีำหนด เวนแตโครงการลงทุนท่ีกำหนดในแผนงานท่ีคณะรัฐมนตรี
ไดมมีตอินมุตัหิรือเห็นชอบกับแผนงานน้ันแลว

(9) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเวนการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
ประกาศตาม (6)

(10)ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีมีลักษณะเปนระเบียบปฏิบัติราชการท่ัวไปหรือ
จะมีผลเปนแนวบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ

(11) เรื่องที่ตองใชงบประมาณแผนดินนอกเหนือจากที่ไดรับอนุมัติไวแลว ตามกฎหมายวาดวย
งบประมาณรายจายประจำปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม

(12) เร่ืองที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลนำเสนอหรือมีคำส่ังใหเสนอคณะรัฐมนตรี
(13) เร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนผูออกคำส่ังหรือมีมติตาม (12) หรือ (13) พนจาก
ตำแหนง ใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมคำสั่งหรือมติที่มีลักษณะเปนการกำหนดหลักเกณฑในการเสนอ
เร่ืองตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือนำเสนอคณะรัฐมนตรีท่ีเขาบริหารราชการชุดใหมพิจารณายืนยันหรือยกเลิกภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภา”

การกำหนดประเภทของเร่ืองที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตน ถือวาเปนเคร่ืองมือหรือกลไก
ชวยในกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีอยางหน่ึง
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1.2 การประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีจะตัดสินใจ
การประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเรื่องที่คณะรัฐมนตรีจะตัดสินใจ ก็เพ่ือให

คณะรัฐมนตรีไดรับทราบขอมูลในการตัดสินใจท่ีมีผลกระทบเก่ียวพันกันระหวางหนวยงาน และเพ่ือใหมีขอยุติ
กอนนำเร่ืองเสนอตอคณะรัฐมนตร ีเชน การกำหนดใหหนวยงานของรัฐทีจ่ะเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตร ีในกรณีเปนเร่ือง
ทีต่องไดรบัความเห็นชอบหรอือนมุตัจิากหนวยงานของรัฐแหงอืน่กอน ใหหนวยงานของรัฐเจาของเร่ืองขอความเห็นชอบ
หรือขออนุมัติจากหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของใหเสร็จสิ้น แลวจึงสงเร่ืองไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพรอมกับ
ความเห็นชอบหรือคำอนุมัตินั้น แตถาหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของน้ันไมแจงผลการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐ
เจาของเร่ืองทราบ หรอืหนวยงานของรัฐทีเ่ก่ียวของนัน้ไมอนุมติัหรอืไมใหความเห็นชอบและเร่ืองดังกลาวมีความจำเปน
ที่จะตองใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหหนวยงานของรัฐเจาของเร่ืองเสนอเร่ืองมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพ่ือดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป2 หรือในกรณีความเห็นหรือขอเสนอแนะของหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ
ทีเ่สนอมามคีวามแตกตางหรือขดัแยงกัน สำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรจีะจดัใหหนวยงานของรัฐทีเ่ก่ียวของมาปรกึษา
หารือหรือหาขอยุติกอนนำเร่ืองเสนอตอคณะรัฐมนตรีก็ได3

1.3 การจัดทำขอมูลประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี4

1.3.1 ขอมูลทางกฎหมาย
ในการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรี หนวยงานเจาของเร่ืองตองวิเคราะหดวยวาขอเสนอ

ของตนสอดคลองหรือขัดกับกฎหมายใด และเม่ือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดรับเร่ืองแลวตองวิเคราะหวา
ขอเสนอนั้น ๆ ขัดตอกฎหมายใดหรือไม ในกรณีที่มีปญหาหรือไมแนใจสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะขออนุมัติ
จากรองนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเพ่ือสงเร่ืองไปหารือสำนักงานอัยการสูงสุดหรือสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกากอน บางคร้ังมีการเสนอเร่ืองโดยไมไดมีการวิเคราะหในทางกฎหมาย ซึ่งอาจเปนเพราะ
คาดไมถึงวามีประเด็นทางกฎหมายหรือเรื่องนั้นไดเสนอเปนวาระจร แตคณะรัฐมนตรีก็ยังมีโอกาสตรวจสอบขอมูล
ทางกฎหมายได โดยสอบถามเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเปนขาราชการประจำท่ีไดรับอนุญาตใหเขา
รับฟงการประชุมคณะรัฐมนตรีได

2 ระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตร ีพ.ศ. 2548 ขอ 9
3 ระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตร ีพ.ศ. 2548 ขอ 11
4 วิษณุ เครืองาม, การพัฒนาระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในปญหาผลประโยชนแหงชาติ, (เอกสารวิจัยสวนบุคคล
  นกัศึกษาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจกัร รนุที ่37), หนา 80-86.
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1.3.2 ขอมูลเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีเดิม
ในการบริหารราชการแผนดิน ความตอเน่ืองยอมเปนเร่ืองสำคัญ แมในตัวบุคคลใน

คณะรัฐมนตรีอาจเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีทางการเมือง แตความตอเน่ืองของมติคณะรัฐมนตรียอมเปนหลักในการ
บริหารราชการแผนดิน เพราะเก่ียวพันกับความเช่ือถือของประชาชนวารัฐบาลจะไมบริหารงานโดยมีนโยบาย
กลับไปกลับมา และไมทำใหเกิดความสับสนวุนวายในการบริหารงานของผูปฏิบัติ แมคณะรัฐมนตรีที่เขามาใหม
สามารถยกเลิกเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรเีดิมไดทกุมติ แตในทางปฏิบตัมิกัไมปรากฏเชนน้ัน ตรงกันขาม มตคิณะรัฐมนตรี
เดิมจะยังไดรับการยอมรับและยึดถือตอไป เวนแตจะปรากฏวามติคณะรัฐมนตรีนั้น ๆ กอใหเกิดความเสียหายข้ึน
ในกาลปจจบุนัหรือขดัตอกฎหมาย หรือขดัตอนโยบายของรฐับาลชดุใหม หรอืขดัตอผลประโยชนแหงชาตใินขณะนัน้ ๆ
ดังนั้น จะเห็นไดวามติคณะรัฐมนตรีบางเรื่องแมเปนมติตั้งแตสมัยกอนสงครามโลกครั้งท่ีสอง หรือสมัยรัฐบาล
ที่มาจากคณะรัฐประหาร แตคณะรัฐมนตรีชุดใหมก็ยังถือปฏิบัติตามมตินั้นตอไป

ในการท่ีคณะรัฐมนตรจีะตัดสินใจเรือ่งใหม คณะรัฐมนตรจีำเปนตองทราบขอมลูเก่ียวกับ
มตคิณะรัฐมนตรเีดิมทกุมตทิีเ่ก่ียวของกับเรือ่งนัน้ ๆ วามคีวามจำเปนอยางไร มใีนสมยัใด ทีม่าของมตคิณะรัฐมนตรนีัน้ ๆ
มอียางไร เม่ือทราบแลวคณะรัฐมนตรจีะไมปฏบิตัติาม โดยขอยกเลิกเพิกถอน ทบทวน หรอืตดัสนิใจใหมประการใดก็ได
แตตองกระทำไปโดยรูอยูแลววามีมติเดิมเมื่อใด สาระสำคัญของมตินั้นมีอยางไร มิฉะน้ันอาจไปยกเลิกหรือมีมติใหม
ซ้ำซอนกับมตทิีม่อียแูลวโดยไมไดตัง้ใจ นอกจากน้ัน มตใิหมอาจไมรดักุมเทากับมตเิดิม หรืออาจกอใหเกิดความเสียหาย
ตอการบริหารราชการแผนดินซ้ำกับที่เคยเกิดมาแลวได

1.3.3 ขอมูลเกีย่วกบัเรือ่งท่ีเสนอ
ในการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรี หนวยงานเจาของเร่ืองตองระบุความเปนมาของเร่ือง

และรายละเอียดเก่ียวกับเร่ืองนั้น ๆ ใหพอเปนท่ีเขาใจไดวามีความจำเปนอยางไรจึงตองการมติคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องดังกลาว

1.3.4 ขอมูลเกีย่วกับผลกระทบ
1.3.4.1 ประเภทของผลกระทบ ในการตัดสนิใจของคณะรัฐมนตร ีจำเปนท่ีคณะรัฐมนตรี

จะตองทราบถึงผลกระทบอันจะเกิดข้ึนหรือคาดวาจะเกิดข้ึน เน่ืองจากการมีมติอยางใดอยางหน่ึงในเร่ืองท่ีเสนอ
ผลกระทบดังกลาว ไดแก

(1) ผลกระทบตอนโยบายของรัฐบาลที่
แถลงตอรัฐสภา

(2) ผลกระทบตอความรับผิดชอบรวมกัน
ของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา

(3) ผลกระทบตอเศรษฐกิจ
(4) ผลกระทบตอการเงินและงบประมาณ
(5) ผลกระทบทางสังคมและการเมือง
(6) ผลกระทบตอความสัมพันธระหวาง

ประเทศ
(7) ผลกระทบทางเทคโนโลยี
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1.3.4.2 แหลงขอมูลที่จะเสนอผลกระทบใหคณะรัฐมนตรีทราบ คณะรัฐมนตรี
ตองมีขอมูลที่ครบถวนและเปนกลาง จำเปนตองรับฟงความเห็นจากหนวยงานอ่ืนนอกจากหนวยงานเจาของเรื่อง
โดยเฉพาะอยางย่ิงความเห็นของหนวยงานกลาง เชน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สำนกังานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สำนกังบประมาณ กระทรวงการคลัง สำนกังานสภาความมัน่คงแหงชาติ
นอกจากแหลงขอมูลดังกลาวแลว ในชั้นสุดทายจะมีการวิเคราะหจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1.4 การพิจารณาของนายกรัฐมนตรี
เมื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดทำบันทึกสรุปเรื่องและนำเสนอนายกรัฐมนตรีแลว

นายกรัฐมนตรีมีทางเลือกในการพิจารณา ดังน้ี
1.4.1 พิจารณาอนุมัติเรื่องแทนคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 13

ธนัวาคม 2520
มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันท่ี 13 ธันวาคม 2520 กำหนดวา “เรือ่งใดทีไ่มใชนโยบายหรือไมใช

เร่ืองท่ีมีความสำคัญ และมีระเบียบปฏิบัติอยูแลว ใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งไดรับมอบหมาย
ใหสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาใหความเห็นชอบ หรืออนุมัติไปได แลวนำเสนอคณะรัฐมนตรี
รับทราบ”

1.4.2 พิจารณาอนุมัติเรื่องแทนคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอ
เรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548

มาตรา 7 ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548 บญัญัตวิา

“เร่ืองท่ีตองเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 4 (1) (4) (7) (9) (10) หรือ (11) และเร่ืองท่ีผาน
การกล่ันกรองของคณะบุคคลตามมาตรา 5 แลว ถาคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนเร่ืองท่ีเปนภารกิจปกติหรือมีแนวทาง
ปฏบิตัทิีช่ดัเจนแลว คณะรัฐมนตรจีะมมีตมิอบหมายเปนการท่ัวไปใหนายกรัฐมนตรหีรอืรองนายกรฐัมนตรเีปนผอูนุมตัิ
ใหความเห็นชอบ หรอืมคีำส่ังแทนคณะรัฐมนตรก็ีได ในกรณีเชนน้ันใหถือวา การอนุมตั ิความเห็นชอบ หรอืคำส่ังของ
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนมติของคณะรัฐมนตรี

ใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสรุปเร่ืองท่ีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ไดดำเนินการตามวรรคหน่ึงเพ่ือแจงใหคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะ ๆ

เมื่อนายกรัฐมนตรีไดพิจารณาอนุมัติเร่ืองตามมาตรา 7 ของพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การเสนอเร่ืองฯ แลวถือวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติในเร่ืองนั้นแลวต้ังแตวันท่ีนายกรัฐมนตรีอนุมัติเร่ืองนั้น
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1.4.3 เสนอเร่ืองใหคณะกรรมการกล่ันกรองท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพิจารณา
คณะกรรมการกลัน่กรองฯ เริม่นำมาใชตัง้แตรฐับาลพลเอก เปรม  ตณิสลูานนท และใชตอมา

ทุกรัฐบาล เร่ิมตนจากการมีคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ฝายเศรษฐกิจเพียงคณะเดียว บางรัฐบาลเพิ่มคณะรัฐมนตรี
ฝายสังคม คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ฝายความมั่นคง แตสวนใหญจะมีฝายเศรษฐกิจและฝายสังคม (จำนวน
คณะกรรมการกล่ันกรองฯ การเรียกช่ือ องคประกอบและอำนาจหนาท่ีตางกัน) ปจจุบันมีพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 รองรับการจัดต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ซึ่งตามมาตรา 5
ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเร่ืองฯ บัญญัติวา

“คณะรัฐมนตรีจะแตงต้ังคณะบุคคลประกอบดวยรัฐมนตรีที่เก่ียวของและบุคคลอื่น
ที่มีความรูความชำนาญในเร่ืองที่จะพิจารณา เพ่ือพิจารณากล่ันกรองเรื่องใดกอนเสนอคณะรัฐมนตรีก็ได”

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากล่ันกรองเร่ืองกอนนำ
เสนอคณะรัฐมนตรี และเมื่อนายกรัฐมนตรีมีคำส่ังใหเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีจึงตองเสนอเรื่องตอคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณากล่ันกรองกอนเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา

1.4.4 เสนอเรื่องใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาหรือทราบ
ในกรณีที่เปนเร่ืองท่ีไมตองเสนอใหคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากล่ันกรองเร่ืองกอน

นำเสนอคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งใหเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี

อยางไรก็ตาม เม่ือนายกรัฐมนตรจีะไดพิจารณาอนุมตัเิร่ืองแทนคณะรัฐมนตรตีามขอ 1.4.1 และ 1.4.2 แลว
ในทางปฏิบัติก็ตองนำเร่ืองนั้นเขาสูระเบียบวาระการประชุมอีกคร้ัง ยกตัวอยางเชน การจัดระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรตีามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันท่ี 10 ตุลาคม 2549 ดงันี้

(1) วาระประธานแจงเพือ่ทราบ การบรรยายสรุปเรือ่งสำคญั (ถาม)ี
(2) วาระสภานติบิญัญัตแิหงชาต ิ (ถาม)ี
(3) วาระสำคญัของรฐับาล (ถาม)ี
(4) วาระเพือ่พิจารณาและวาระเพือ่ทราบ ซึง่แบงเปน 2 ประเภท คือ

ประเภทแรก เพ่ือทราบตามมตคิณะรัฐมนตร ีม ี5 ประเภท คอื
1) เพ่ือทราบตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 13 ธันวาคม 2520 ที่มอบใหนายกรัฐมนตรีหรือ

รองนายกรัฐมนตรีอนุมัติเห็นชอบ ซึ่งสวนใหญไมใชเรื่องสำคัญและไมมีประเด็นใหคณะรัฐมนตรีวินิจฉัย
2) เพ่ือทราบตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 13 ธันวาคม 2520 โดยมีเง่ือนไขใหหนวยงานเสนอ

ความเห็นประกอบการพิจารณาภายในกำหนด หากพนกำหนดถือวาไมขัดของ
3) เร่ืองท่ีนายกรัฐมนตรหีรือรองนายกรัฐมนตรทีีไ่ดรบัมอบหมายตามมาตรา 7 แหงพระราชกฤษฎีกา

วาดวยการเสนอเรือ่งฯ ใหอนมุตัหิรือเหน็ชอบ
4) เพ่ือทราบตามมติคณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแตงต้ังใหทำหนาท่ีกลั่นกรองเร่ืองเสนอ

คณะรัฐมนตรีตามมาตรา 5 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเร่ืองฯ
5) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมีคำส่ังใหเสนอคณะรัฐมนตรี
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ประเภททีส่อง เพ่ือทราบเปนขอมลู
สำหรับวาระจร (เพ่ือพิจารณาและทราบ) โดยปกติไมควรมี เวนแตกรณีจำเปนเรงดวนโดยการ

อนมุตัขิองนายกรัฐมนตร ีแตเร่ืองใดทีม่ผีลใหมกีารอนุมตังิบประมาณ นายกรัฐมนตรจีะอนุมตัไิดตอเมือ่เปนกรณีฉกุเฉิน
หรือจำเปนเพ่ือรักษาประโยชนสำคัญของประเทศหรือประชาชนเทาน้ัน

2. กระบวนการขั้นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
2.1 การพิจารณาเพื่อมีมติคณะรัฐมนตรี

เม่ือคณะรัฐมนตรตีดัสนิใจอยางใด ผลของการตดัสนิใจเรยีกวา มตคิณะรัฐมนตร ีการตัดสนิใจ
ของคณะรัฐมนตรมีกัไมมกีารลงมติโดยวิธีการนับคะแนน หากแตเปนเร่ืองทีน่ายกรัฐมนตรใีนฐานะประธานในท่ีประชมุ
จะสงัเกตจากการอภิปรายแสดงความเหน็ของรฐัมนตรีแตละคนแลวสรุปไปตามแนวการอภิปรายของฝายขางมาก
เมื่อรัฐมนตรีคนใดคัดคานไมเห็นดวยกับเหตุผลของรัฐมนตรีคนอ่ืน ๆ นายกรัฐมนตรีจะถามวาเปนคำคัดคานหรือ
ขอสงัเกตใหหนวยงานเจาของเร่ืองรบัไปพจิารณา เมือ่ไดคำตอบอยางใดก็จะจดเปนมติไปตามน้ัน กรณีเปนคำคดัคาน
อาจตองบันทึกดวยวาเปนความเห็นของฝายขางนอยหรือความเห็นของผูใด โดยไมมีการแจงความเห็นฝายน้ี ไปยัง
ภายนอกในเวลาท่ีแจงมติ แตถาเปนขอสังเกตมักจดบันทึกไวในตัวมติคณะรัฐมนตรีและแจงไปยังผูเก่ียวของ โดย
เปดเผยดวยเสมอ อยางไรก็ตาม บางคร้ังถาประเด็นน้ันมีความสำคัญและคณะรัฐมนตรีเห็นวาจำเปนตองลงมติ
นายกรัฐมนตรีก็อาจขอใหมีการลงมติก็ได โดยอาจเปนวิธีการยกมือหรือลงมติลับซึ่งการลงมติเปนเร่ืองที่ไมมีการ
ปฏบิตับิอยครัง้นกั5

2.2 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
2.2.1 ความเปนรัฐบาลผสมหรือรัฐบาลพรรคเดียว

รัฐบาลพรรคเดียว คือ รัฐบาลทักษิณ 2 มี 377 เสียง พรรคไทยรักไทยท่ีผานมาเปน
รฐับาลผสม (ทกัษิณ 1 เปนรฐับาลผสม) ในลกัษณะผสมเทียม คอื พรรคชาติไทยและพรรคชาติพัฒนาอยรูวมรฐับาลดวย
แตกอนหนาน้ันเปนรัฐบาลผสมแท คือไมมีพรรคการเมืองเสียงขางมากในสภา รัฐบาลผสมแท แยกเปน 2 แบบ คือ
รัฐบาลผสมแบบนายกรัฐมนตรีเขมแข็งกับรัฐบาลผสมแบบนายกรัฐมนตรีไมเขมแข็ง

5 วิษณุ เครืองาม, เพิง่อาง, หนา 78.

ซึ่งท้ังหมดน้ีหากไมทักทวงจะถือวาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและถือเปนมติคณะรัฐมนตรีตั้งแตวันท่ี
คณะรัฐมนตรทีราบ เวนแตเร่ืองตาม (3)  ถือวาเปนมตคิณะรัฐมนตร ีนบัแตวันท่ีนายกรัฐมนตรหีรอืรองนายกรัฐมนตรี
อนุมัติหรือเห็นชอบ แตหากมีการทักทวง จะเปล่ียนสถานะเปนวาระเพ่ือพิจารณา เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีมีมติแทน
การอนุมัติหรือเห็นชอบได
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รัฐบาลผสมที่นายกรัฐมนตรีเขมแข็ง เพราะคนในพรรคการเมืองเปนนายกรัฐมนตรีไมได
จึงตองเชิญคนนอกพรรคมาเปนนายกรัฐมนตรี ดังเชนรัฐบาลพลเอก เปรม  ติณสูลานนท ทั้งนี้ การจัดโครงสราง
อำนาจในรฐับาลไมเหมอืนกัน รฐับาล พลเอก เปรม จดัโครงสรางแบบคานอำนาจ โดยใหรองนายกรฐัมนตรพีรรคหนึง่
คมุรฐัมนตรวีาการพรรคเดียวกัน และใหรฐัมนตรชีวยวาการตางพรรคไปคานอำนาจไว หรือบางคร้ังรองนายกรัฐมนตรี
พรรคน้ีเห็นวารัฐมนตรีวาการควรเปนพรรคหน่ึง สวนรัฐมนตรีชวยวาการเห็นวาควรเปนอีกพรรคหน่ึงก็มี ลักษณะ
ดังกลาวเปนเทคนิคการบริหารท่ีทำใหทุกคนว่ิงเขาไปสูนายกรัฐมนตรี สงผลใหนายกรัฐมนตรีไดขอมูลมากมาย
จากฝายตาง ๆ สวนรัฐบาลผสมแบบไมเขมแข็ง ยกตัวอยาง พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เปนนายกรัฐมนตรีที่ไมมี
อำนาจอยางแทจริง แมวาจะเปนพรรคการเมืองใหญที่สุดก็จริง แตทำไดเพียงใหคนของพรรคเขาไปแทรกอยูตาม
กระทรวงตาง ๆ เทาน้ัน

ลักษณะของรัฐบาลดังกลาวจะเห็นไดวามีผลกระทบตอการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
เปนอยางมาก เชน ในบางครั้งการประชุมคณะรัฐมนตรีเปนไปอยางยืดเย้ือ การพิจารณาเร่ืองท่ีกระทรวงเสนอมา
ปรากฏวารัฐมนตรีพรรคเดียวกันจะมีผูอภิปรายสนับสนุนเปนลูกระนาด พรรคเดียวกันวาดี แตอีกพรรคไมเห็นดวย
ก็คาน จนบางคร้ังไมรูวาจะจดมติคณะรัฐมนตรีอยางไร นายกรัฐมนตรีบางสมัยก็จะใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จดมติที่ประชุมเอง เพราะนายกรัฐมนตรีไมกลาสรุป ดวยเหตุนี้จึงมีการตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองข้ึนมา ทั้งนี้
เพ่ือไมใหคณะรัฐมนตรผีสมแตก เชน คณะกรรมการรัฐมนตรฝีายเศรษฐกจิ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
นายก เปรมฯ เปนผูริเร่ิมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ โดยใหสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติเปนฝายเลขานุการฯ และใหขาราชการประจำไปนั่งในคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจดวย
โดยเลือกขาราชการประจำท่ีเช่ือถือไดและเลือกท่ีปรึกษาบางคน เชน ดร.วีรพงศ รามางกูร ไปเปนคณะกรรมการฯ
ดวย เถียงอยางไรทานไมแพ เพราะมีเลขาสภาพัฒนฯ อยูกับทาน รวมท้ังมีกรรมการท่ีเปนขาราชการประจำอีก
จำนวนมากและท่ีปรกึษาก็อยกัูบทาน คณะกรรมการฯ มมีตเิชนไรกจ็ะนำเสนอนายกรัฐมนตรอีนมุตั ิ เสนอคณะรฐัมนตรี
ทราบ เพราะฉะน้ันการต้ังคณะกรรมการฯ ลักษณะน้ีจึงเกิดข้ึนในยุคตอ ๆ มาจนถึงปจจุบัน คือ คณะกรรมการ
กล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี

ลักษณะของรัฐบาลผสมอีกประการหน่ึงท่ีทำใหเกิดธรรมเนียมปฏิบัติที่ไมเคยมีมากอน
คือ เร่ืองบางเร่ืองไปปรึกษาพรรครวมรัฐบาลไมไดเพราะขัดตอผลประโยชนของพรรครวมรัฐบาล นายกรัฐมนตรีตอง
ตดัสนิใจเอง เชน เรือ่งยุบสภา ธรรมเนยีมปฏบิตัใินการยบุสภากอนสมยั หมอมราชวงศคกึฤทธ์ิ ปราโมช นัน้ จะตองทำ
เปนพระราชกฤษฎีกาและนำเสนอคณะรัฐมนตรี รัฐบาล จอมพล ถนอม กิตติขจร ไมเคยยุบสภาเพราะปฏิวัติตัวเอง
รัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ก็นำเสนอคณะรัฐมนตรี แตมารัฐบาลนายกรัฐมนตรี หมอมราชวงศคึกฤทธ์ิฯ
พรรคกจิสงัคมม ี18 เสยีง พรรคธรรมสงัคมม ี50 เสียง พรรคชาตไิทยม ี40 เสียง พรรคกจิสงัคมเลก็มาก หากจะยุบสภา
แลวนำรางพระราชกฤษฎีกาเสนอคณะรัฐมนตรก็ีเปนอนัวาแพในคณะรัฐมนตรเีด็ดขาด ฉะน้ัน หมอมราชวงศคกึฤทธ์ิฯ
จงึเปนคนแรกท่ีทำรางพระราชกฤษฎีกายุบสภาผแูทนราษฎร และใหอาจารยเกษม ศริสิมัพนัธ ประสานกับราชเลขาธิการ
แลวสงไปกราบบังคมทูลพระกรุณาฯ แลวจงึเชิญหัวหนาพรรคมาบอกวา ยุบสภา จงึเกิดเปนธรรมเนียมปฏิบตั ิตอไป
จะยุบสภา นายกรัฐมนตรีจะทำคนเดียว รัฐบาล พลเอก เปรมฯ ยุบสภาก่ีครั้ง มีคนรูอยู 3 คน คือ นายกรัฐมนตรี
นายมีชัย ฤชุพันธุ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพราะปรึกษาพรรครวมรัฐบาลไมได6

2.2.2 ลักษณะผูนำของนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีที่เปน strong leader จะทำหนาท่ี
สั่งการหา consensus ในเร่ืองที่ตองการ ทั้ง coach ในเรื่องท่ีทำไปแลวยังไมบรรลุผล รวมทั้งติดตามทวงถามงาน
จากรัฐมนตรี บทบาทในคณะรัฐมนตรีลักษณะน้ีจะขับเคล่ือนท้ังคณะรัฐมนตรีและประเทศชาติโดยรวม แตในขณะท่ี
นายกรัฐมนตรีบางทานจะรอใหกระทรวงเสนอเรื่องข้ึนมาและก็เถียงกันมาก แลวใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปสรุป7

6 บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, เอกสารสรุปการสัมมนาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา,
  (โรงแรมเรดิสนั กรุงเทพมหานคร วันท่ี 20 ตลุาคม 2548)
7 บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, เพิง่อาง
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2.2.3 ความเห็นสื่อมวลชน การถูกวิพากษวิจารณมาก ๆ โดยส่ือมวลชนจะมีผลอยางมาก
ตอรัฐบาล8

2.2.4 ปจจัยระหวางประเทศ การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในสถานการณที่กำลังตึงเครียด
บางคร้ังทำใหเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีเกิดความลาชาไป ตัวอยางเชน ซาอุดิอาระเบียกับประเทศไทย ซาอุดิอาระเบีย
จะเขา WTO เขารับรองกนัท้ังโลก แตม ี2 ประเทศยังไมรบัรอง คอื ประเทศไทยกับสหรฐัอเมรกิา เพราะวาซาอุดอิาระเบีย
ปฏิบัติตอประเทศไทยไมคอยดี พอกระทรวงพาณิชยเสนอเขามา ใหเอาไวกอน ความสัมพันธระหวางประเทศจึงเปน
ปจจัยสำคัญหน่ึงท่ีมีผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี9

2.2.5 พรรคการเมอืงกับคณะกรรมการประสานงานสภาผแูทนราษฎรมคีวามสำคัญมาก
บางเรื่องที่คณะรัฐมนตรีไมอยากตัดสินใจเองโดยเฉพาะการเสนอกฎหมาย มีทางออกอีกทาง คือ ใหพรรคเสนอ
และถากฎหมายไมผานคณะรัฐมนตรีไมตองรับผิดชอบ10

2.2.6 บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหมวดวาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
2.2.7 บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญวาดวยการรักษาวินัยทางการคลังของรัฐบาล
2.2.8 การถูกตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรีโดยศาลปกครอง
2.2.9 บทบาทของคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
2.2.10บทบาทของสำนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี

การศึกษาบทบาทของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ
ของฝายบรหิาร/คณะรัฐมนตร ี โดยเฉพาะอยางย่ิงเก่ียวกับโครงสราง สถานภาพ รปูแบบ และกระบวนการปฏิบตังิาน
ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีนั้น ปรากฏผลการศึกษา สรุปใน
สาระสำคัญไดวา11

(1) บทบาทของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรใีนการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรี
โดยเฉพาะในดานกระบวนการตัดสินใจนั้น มีเคร่ืองมือหรือกลไกท่ีสำคัญ คือ พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเร่ือง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548 อันเปนกฎหมายแมบทหรือหลักเกณฑสำคัญในกระบวนการสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี

8 บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, เพิง่อาง
9 บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, เพิง่อาง
10 บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, เพิง่อาง
11 วรรณวิมล สินุธก, บทบาทของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี, ภาคนิพนธ
   หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารจดัการสาธารณะสำหรับนักบรหิาร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550, หนา 73-75.
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ใหเปนไปอยางมรีะเบยีบแบบแผน เปนระบบ และมบีรรทดัฐานในการถอืปฏบิตัขิองสวนราชการตาง ๆ ซึง่เจตนารมณ
ประการสำคัญของการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาและระเบียบขางตนนี้ เพ่ือเปนการลดภารกิจและจำนวนเรื่อง
ทีจ่ะเสนอเขาสกูารพิจารณาของคณะรัฐมนตรดีำเนินไปดวยความถูกตอง เปนธรรม โปรงใส และเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ีพ.ศ. 2546 ซึง่ในทางปฏบิตัยัิงมปีญหาจากการท่ีสวนราชการ
หรือหนวยงานตาง ๆ ยังขาดความรูและความเขาใจที่ถูกตอง หรือละเลยในหลักการและแนวทางตามท่ีกำหนด
ไวในกฎระเบียบดังกลาว จึงทำใหการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรีไมเปนไปตามหลักการของพระราชกฤษฎีกาฯ
และระเบียบฯ สงผลใหเปนปญหาตอการวิเคราะหและกล่ันกรองในสวนของข้ันตอน กระบวนการ และเน้ือหาสาระ
ตอคณะรัฐมนตรีดวย

(2) ในสวนของความคาดหวังของคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะบทบาทในดานการสนับสนุน
การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีนั้น เห็นวาควรจะตองมีการนำเสนอขอมูลและความเห็นท่ีผานการศึกษา วิเคราะห
และกล่ันกรองมาแลวเปนอยางดแีละมคีณุภาพไดมาตรฐาน เพ่ือเปนแนวทางประกอบการตดัสนิใจของคณะรฐัมนตรี
ซึง่การจดัทำบนัทึกของสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรจีะตองมกีารบูรณาการขอมลูใหครอบคลมุ และสมบรูณครบถวน
มกีารวิเคราะหทางเลือกในการตัดสนิใจ ตลอดจนผลกระทบในดานตาง ๆ  วามขีอด ีขอเสียอยางไร เน่ืองจากเร่ืองทีเ่สนอ
คณะรัฐมนตรี นอกจากเปนเร่ืองราชการประจำที่กฎหมายกำหนดใหตองเสนอคณะรัฐมนตรีแลว สวนใหญจะเปน
เร่ืองในเชิงนโยบายเก่ียวกับปญหาผลประโยชนของชาติที่มีผลกระทบกับประชาชนหรือเปนเร่ืองนโยบายยุทธศาสตร
แผนงาน โครงการที่ตองใชงบประมาณจำนวนมาก การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีจึงตองกระทำดวยความรอบคอบ
บนพ้ืนฐานของการมีขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณ จึงจะสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีใหสามารถ
มีผลสรุปหรือมติคณะรัฐมนตรีที่มีคุณภาพ ซึ่งผลการพิจารณาตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี หรือรัฐบาลอันเปน
องคกรสงูสดุทางการเมืองในฝายบริหารน้ัน มคีวามสำคญัอยางย่ิงในการบรหิารราชการแผนดนิ เน่ืองจากสวนราชการ
หรือหนวยงานและเจาหนาท่ีของรัฐที่เก่ียวของจะตองรับไปปฏิบัติหรือดำเนินการตอ ทั้งน้ี เพ่ือใหการบริหารราชการ
แผนดินของรัฐบาล โดยผานกลไกของระบบราชการประจำสามารถตอบสนองตอผลประโยชนของประเทศชาติ
และประชาชนอยางแทจริง

(3) บทบาทของสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรใีนความคาดหวงัของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ
ในการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี โดยผานเคร่ืองมือหรือกลไกหลักตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเร่ือง
ตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ในภาพรวมเห็นวาการมีพระราชกฤษฎีกาฯ และระเบียบฯ ทำใหมกีารกำหนดหลักเกณฑ
และวิธีการดำเนินการเพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบตังิานมากข้ึน ทำใหการดำเนินการเสนอเร่ืองตาง ๆ ตลอดจน
การแจงยืนยันมติคณะรัฐมนตรี เปนไปอยางมีระบบและเปนไปตามขั้นตอนที่กำหนดไวมากขึ้น แตเน่ืองจากสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนกลไกสำคัญท่ีจะทำใหการดำเนินการนำเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีเปนไปตามเจตนารมณ
ของพระราชกฤษฎีกาและระเบียบดังกลาว โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะตองกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
ตามพระราชกฤษฎีกาฯ และระเบียบฯ ใหมีความชัดเจนเปนรูปธรรม สามารถนำไปปฏิบัติไดโดยงาย รวมทั้งการ
ประสานความรวมมือกับสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ที่จะตองปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาฯ และระเบียบฯ
อยางจริงจังและตอเนื่อง โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรมีการชี้แจง และซักซอมในแนวทางปฏิบัติกับ
สวนราชการตาง ๆ ตลอดจนจดัใหมเีวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีและผปูระสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของสวนราชการตาง ๆ เพ่ิมขึ้น เพ่ือเปนประโยชนในการประสานการดำเนินงาน
และการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนการนำเสนอเร่ืองเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีใหเปนไปดวย
ความราบร่ืนและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
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(4) การท่ีคณะรัฐมนตรจีะตดัสนิใจไดอยางมคีณุภาพเพียงใดน้ัน ยอมขึน้อยกัูบการมหีนวยงาน
สนับสนุนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวย ดังเชนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ปฏิบัติงาน
เสมือนกับหนวยงานเสนาธิการในการศึกษา วิเคราะห และกลั่นกรองเร่ืองหรือปญหาท่ีนำเสนอในวาระตาง ๆ ให
คณะรัฐมนตรดีวยความละเอียด รอบคอบ ดงันัน้ ระบบงานสนบัสนนุการบริหารการตัดสนิใจทีม่คีณุภาพจึงมคีวามสำคัญ
อยางย่ิง เพราะการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีนอกจากจะตองดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
ที่แถลงตอรัฐสภาแลว การดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะผลของการตัดสินใจหรือมติของคณะรัฐมนตรีนั้น
ยอมตองผกูพันคณะรัฐมนตรทีัง้คณะตามหลักความรับผดิชอบรวมกัน (Collective responsibility) และโดยท่ีการเมือง
การปกครองของประเทศไทยยึดรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และตองยึดหลักกฎหมายในการปกครองบานเมืองตามหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ดังนั้น
การตัดสนิใจของคณะรัฐมนตรีหรือรฐับาลทุกเร่ืองจงึตองชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย มฉิะน้ันอาจจะถูกฟองรอง
เพิกถอนโดยองคกรตุลาการหรือศาลได ดังเชน กรณีตัวอยางจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีใหเพิกถอน
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2543 ที่เห็นชอบมติคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหนวยงาน
และรัฐวิสาหกิจที่ใหสิทธิพิเศษแกองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ในการใหบริการเลขหมายโทรศัพท
ของ ทศท. แกหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือในกรณีศาลปกครองสูงสุดใหเพิกถอน
มตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วนัท่ี 30 กันยายน 2544 ในสวนท่ีกำหนดเง่ือนไขการมสีทิธิไดรบัเงนิเพ่ิมพเิศษในการปฏบิตัหินาท่ี
ในตำแหนงวิชาชีพเฉพาะดาน Science and Technology รวมท้ังในกรณีที่เปนขาวใหญในสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ
ก็คือ คดีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเพิกถอนกรณีการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนตน

ดังน้ัน บทบาทของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการเปนศูนยกลางหรือหนวยงานกลาง
ในการประสานงานของคณะรัฐมนตรีและเปนจุดศูนยรวมในการวิเคราะหและกล่ันกรองการเสนอเร่ืองเขาสู
กระบวนการตัดสนิใจของคณะรัฐมนตร ีทัง้ในเวลาปกติหรอืในยามวิกฤตซ่ึงบทบาทดานน้ีมคีวามสำคญัตอการบริหาร
ราชการแผนดินของรัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยตลอดมา

อยางไรก็ดี จากการศึกษาพบวา บทบาทของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอาจเปล่ียนแปลง
ไปตามบทบาทของเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีกลาวคือ จากการศึกษาความเปล่ียนแปลงของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในหวงเวลาระหวาง พ.ศ. 2528-253312 ทีน่ายอนันต อนนัตกูล ดำรงตำแหนงเลขาธิการคณะรัฐมนตรนีัน้ ไดสงผลให
ขดีความสามารถขององคกรมสีมรรถนะเพ่ิมขึน้และสามารถปฏิบตัภิารกิจหลกัข้ันพ้ืนฐานไดสำเรจ็ลลุวงอยางสมบรูณ
โดยเฉพาะอยางย่ิงไดมีการแกไขปญหาสำคัญในบางจุดไดอยางเบ็ดเสร็จ ขณะท่ีในสวนอ่ืน ๆ ก็ไดมีพัฒนาการ
ในทางท่ีดีขึ้นโดยลำดับ นอกจากน้ี ยังรวมไปถึงความพยายามในการยกระดับการปฏิบัติภารกิจในข้ันสูงย่ิงข้ึน
ตอไปดวย ลักษณะสำคัญของการเปล่ียนแปลงในดานการปฏิบัติงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในระหวาง
การบริหารงานของนายอนันต อนนัตกูล คอื ลกัษณะการทำงานแบบลวงหนาและคขูนาน คอื การปฏิบตังิานภายใต
เง่ือนไข ขอจำกัดและตามสภาพแวดลอมใหมดวย ซึ่งแนวทางการปฏิบัติงานแบบลวงหนาและคูขนานดังกลาว

12 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2528-2533 : จุดเปลี่ยนผานการพัฒนาเปนองคกรทันสมัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพสำนัก
   เลขาธิการคณะรัฐมนตร,ี ธันวาคม 2541.
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ไดดำเนินไปอยางมีเปาหมาย มีแนวทาง มีระบบ และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความพยายามท่ีจะระดม
ทรัพยากรจากภายนอกเขามาสนับสนุน ทั้งดานการเงิน วิทยากร เทคนิค ผูชำนาญการ อุปกรณ และการฝกอบรม
เพ่ือพัฒนาบุคลากรและระบบงานพรอมกันไปดวย กลาวไดวา ความเปลี่ยนแปลงของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในครั้งน้ีเปนการเปล่ียนแปลงในระดับที่เรียกวาเปนการพัฒนาองคการ (Organization Development) ในทุกระดับ
เน่ืองจากเปนหนวยงานท่ีมีกลไกการปรับปรุงงานกระจายอยูในทุกจุดและในแตละจุดที่ไดกำหนดแนวทาง
การปรับปรงุไวนัน้ ก็ไดมกีารปฏิบตัอิยางจริงจงัตอเน่ืองตามมาดวย ถือเปนแบบอยางของระบบบริหารท่ีด ีมกีารผนึกพลัง
ในการประสานความรวมมือกันทำการพัฒนาระบบงานอยางเปนระบบและมีกระบวนการท่ีสอดคลองผสม
กลมกลืนกันท้ังเปาหมายและความคาดหวังขององคกร ผูบริหาร และผูปฏิบัติ จึงนับเปนรากฐานการเปล่ียนแปลง
ที่ทำใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถพัฒนางานใหตอเน่ืองไปในระยะยาวไดดวย

บทเรียนของความสำเร็จดงักลาวสามารถสรุปเปนภาพรวมไดใน 3 มติ ิคอื (1) มติดิานคุณลักษณะ
เฉพาะในภาวะผูนำของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2) มิติดานกระบวนการของการเปล่ียนแปลง และ (3) มิติดาน
เปาหมายของการพัฒนา

(1) มิติดานภาวะผูนำของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กลาวคือ คุณลักษณะเฉพาะในภาวะ
ผนูำของเลขาธกิารคณะรัฐมนตรนีัน้ เปนผนูำแบบรฐับรุษุ (Statesmen Leadership) มงุหวังการเปล่ียนแปลงพฒันา
เพ่ืออนาคตระยะยาวและมุงประโยชนโดยรวม ซึ่งเปนผูนำท่ีมีคุณลักษณะยืดหยุนสูง (Flexibility) สามารถปรับ
แนวทางการบริหารใหสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงภาวะผูนำของนายกรัฐมนตรีที่มีความแตกตางกันทั้ง 2 แบบ
2 สมยั ไดอยางรวดเร็วและมีความสอดคลอง กลมกลนื และมคีวามหลากหลาย (Diversity) สามารถแกปญหาท่ียาก
และมีความซับซอนไดโดยราบร่ืน ซึ่งเปนภาวะผูนำเฉพาะตัวรวมอยูดวยในหลายแงมุมดังน้ี คือ

(1.1) การเปนนักวิสัยทัศนท่ีหวังผลสัมฤทธ์ิทางปฏิบัติ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
เพ่ือพัฒนาองคการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปสูความทันสมัยน้ัน นอกจากเปนความพยายามในการ
ปรับแกปญหาท่ีองคการกำลังเผชิญอยูในขณะน้ันแลว ยังเปนการวางรากฐานองคการเพ่ือเตรียมความพรอมไว
สำหรับรองรับการทำงานในอนาคต โดยท่ีสามารถนำไปปฏิบัติ (Practicability) ทั้งในชวงของการเปล่ียนแปลงและ
ภายหลังการเปล่ียนแปลงดวย

(1.2) การเปนนักปฏิบัติการท่ีมีความสามารถ เน่ืองจากมีการกระตุน กำกับการ
และผสมผสานการทำงานของกลไกตาง ๆ ทั้งกลไกท่ีมีชีวิตและกลไกท่ีไมมีชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
สามารถผลกัดันใหเกิดผลสำเรจ็จนถงึบัน้ปลาย (Outcome) ชวยแนะนำ ปรกึษา และแกไขปญหาอุปสรรคในระหวาง
ปฏิบัติ ไมปลอยใหเกิดการติดขัดหรือจุดตันค่ังคางจนตองหยุดชะงัก หรือสะดุดหยุดลงในระหวางปฏิบัติ

(1.3) การเปนนักบริหารที่เปนประชาธิปไตย เน่ืองจากไดทำการกระจายอำนาจ
มอบหมายความรับผิดชอบ (Delegation) สรางระบบเปด (Open-System) และพัฒนากระบวนการการมีสวนรวม
(Participation) อยางแขง็ขนัใหเกิดข้ึนในหมผูปูฏบิตังิานทุกระดับ
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(1.4) การเปนนักยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากไดทำการผลักดัน กำกับ
และควบคุมกระบวนการเปล่ียนแปลงใหเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง ทำการระดมความรวมมือทั้งจากภายในและ
ภายนอกองคการ โดยเฉพาะการสรางความยอมรับจากผูปฏิบัติงานในทุกระดับนำไปสูการประสบความสำเร็จตาม
เปาหมายในเวลาอันรวดเร็ว

(1.5) การเปนนักพัฒนาท่ีย่ังยืน เน่ืองจากไดสรางความเปล่ียนแปลงบนรากฐาน
ของความรวมมือและเปนประโยชนรวมกัน เน่ืองจากไดประโยชนทั้งตอผูปฏิบัติงาน ตอองคการ ตอคณะรัฐมนตรี
ประเทศชาติ และประชาชนโดยรวม สงผลตอการวางรากฐานการพัฒนาสมรรถนะขององคการใหมีความตอเน่ือง
เชื่อมโยงกับอนาคตในระยะยาวตอไปได

(1.6) การเปนนักปฏิรูปท่ีมีความกลาหาญทางจริยธรรม เน่ืองจากไดทำการ
เปล่ียนแปลงบนรากฐานของการจัดระเบียบไวลวงหนาเปนอยางดี ไมสรางผลกระทบอันไมพึงประสงคไวในภายหลัง
ทำการปรับรื้อปญหาสำคัญลงลึกถึงรากเหงาไมปลอยไวใหเกิดการสะสมเร้ือรังเปนผลใหปญหาสำคัญไดรับการแกไข
อยางถอนรากถอนโคน โดยเฉพาะปญหาการทุจริตในงานเคร่ืองราชอิสริยาภรณซึ่งเปนปญหาใหญที่ตองอาศัย
ความกลาหาญทางจริยธรรมของผูนำหนวยงานทำการผาตัดเน้ือรายของวงจรการทุจริตในทุกระดับ สะสางปญหา
ใหสิ้นสุดลงโดยส้ินเชิง สงผลใหสามารถสรางระบบงานใหมที่มีความรุดหนาไปอยางรวดเร็ว กระท่ังมีการพัฒนา
แบบแผนใหมของระบบงานท่ีมคีวามกาวหนาสงูพรอมท่ีจะพัฒนาไปไดทดัเทียมกับงานในสวนอ่ืน ๆ โดยไมมอีปุสรรค
ชะงักงันเกิดขึ้นในเวลาตอมา

(2) มิติดานกระบวนการของการเปล่ียนแปลง กลาวคือ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมี
บทบาทนำและเขารวมในกระบวนการของการเปล่ียนแปลงท้ังระบบ ซึ่งเปนผูนำการเปล่ียนแปลง (Change Agent)
ดวยตนเอง ซึ่งในกระบวนการดังกลาวเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีบทบาทในการผลักดันการเปล่ียนแปลงดังน้ีคือ

(2.1) ผลักดันการริเริ่มการเปลี่ยนแปลง ในบทบาทน้ีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมี
สวนสำคัญในการกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทุกระดับ สรางบรรยากาศท่ีเก้ือกูลและวางกรอบเปาหมาย
การเปลี่ยนแปลงทั้งองคการอยางมีระบบ ซึ่งมีขอบขายครอบคลุมทั้งในสวนท่ีเปนการเตรียมความพรอมของบุคลากร
นโยบาย ทรัพยากร ระบบงาน และเทคนิค ซึ่งมีสวนอยางสำคัญในการสรางความเช่ือมั่น การสรางทัศนคติที่ดี และ
การบำรุงขวัญกำลังใจของบุคลากรในการพัฒนาองคการ

(2.2) ผลักดันการบริหารการเปลี่ยนแปลง ในบทบาทนี้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไดมีสวนสำคัญในการกำกับ ควบคุม ติดตามการบริหารการเปล่ียนแปลงอยางใกลชิดโดยเฉพาะในข้ันตอนสำคัญ
ของการบริหารการเปล่ียนแปลง เชน การกำหนดนโยบาย การวางยุทธศาสตร การปรับโครงสรางองคการ การวาง
ระบบงาน การพัฒนาบุคลากร การแสวงหาความรวมมือสนับสนุนจากภายนอก การเสริมสรางเคร่ืองมือสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลง ทั้งทางเทคโนโลยี เทคนิค อุปกรณ และผูเชี่ยวชาญ ซึ่งลวนมีสวนอยางสำคัญในการกำกับทิศทาง
แนวทาง และกระบวนการของการเปล่ียนแปลงใหดำเนินไปสูการบรรลุเปาหมาย ซึ่งเปนกระบวนการท่ีสอดคลอง
กับแนวทางการเปล่ียนแปลงท่ีไดมีการวางแผนไวแลวลวงหนา

(2.3) ผลักดันการควบคุมผลกระทบการเปลี่ยนแปลง ในบทบาทน้ีเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไดเขามีสวนอยางสำคัญในการควบคุมผลกระทบการเปล่ียนแปลงใหเปนไปตามเปาหมายและอยูใน
กรอบท่ีพึงประสงค โดยการเขามีสวนรวมในกระบวนการเปล่ียนแปลงจนเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยเฉพาะการบำรุง
ขวัญกำลงัใจแกผปูฏิบตังิาน การลดผลกระทบท่ีกระเทือนตอการปรับตวัของบุคลากรระดับตาง ๆ การใหการสนับสนุน
ชวยเหลือเมื่อประสบปญหาอุปสรรคในระหวางปฏิบัติ การปลูกฝงทัศนคติ คานิยม และวัฒนธรรมองคการใหม
ไมใหเกิดชองวาง หรือสรางความแปลกแยก หรือความขัดแยงระหวางบุคคลกับองคการ ระหวางผูปฏิบัติกับผูบริหาร
หรือระหวางผูปฏิบัติดวยกันเอง ซึ่งบทบาทในสวนน้ี เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดเขาทำงานคลุกคลีรวมสุขรวมทุกข
กับผปูฏบิตังิานอยางเทาเทียม เสมอภาค และเปนธรรม
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(3) มิตดิานเปาหมายของการพัฒนา เลขาธิการคณะรัฐมนตรไีดวางรากฐานของเปาหมาย
การพัฒนาไวในหลายระดับและทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(3.1) เปาหมายการพัฒนาหลายระดับ ไดแก การวางเปาหมายการพัฒนาท้ัง
ในระดับบคุลากร เทคโนโลยี เคร่ืองมอือปุกรณ ระบบงาน ภารกิจ และองคการ ซึง่สงผลใหเกิดความแข็งแกรงโดยรวมท้ัง
องคการ อนัเปนการสรางสมรรถนะใหมขององคการใหมขีดีความสามารถสูงย่ิงข้ึน เพ่ือท่ีจะสามารถรับแรงกดดันและ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมขององคการไดอยางยืดหยุนดวย

(3.2) เปาหมายการพัฒนาหลายระยะ ไดแก การวางเปาหมายการพัฒนาท้ังใน
ระยะส้ันและระยะยาว โดยเฉพาะในระยะส้ันน้ัน สงผลใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนองคกรท่ีมีพ้ืนฐาน
ทางการบริหารท่ีดีสามารถปฏิบัติภารกิจพื้นฐานใหสำเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนเปาหมายในระยะยาวน้ัน
สงผลใหสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรใีนเวลาตอมาไดยกระดับองคกรข้ึนสกูารปฏิบตัภิารกิจในขัน้สงูได ขณะเดียวกัน
การท่ีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีการจัดวางรากฐานการพัฒนาไวดีแลว สามารถทำการตอยอดการพัฒนา
ใหมีความกาวหนาย่ิง ๆ ขึ้นตอไปไดกอใหเกิดการพัฒนาท่ีไมสิ้นสุด เรียกวา เปนการพัฒนาอยางย่ังยืนไดโดยท่ี
ไมขาดชวงแตสามารถสืบสานความตอเน่ืองตอไปได แมวาจะมีการเปล่ียนแปลงตัวผูบริหารหรือบุคลากรไปก็ตาม
แตสิ่งท่ีดำรงอยูคือ องคกรท่ีเขมแข็งและการมีระบบที่ดี ซึ่งนับเปนความสำเร็จในเปาหมายสูงสุดของกระบวนการ
พัฒนาองคการไปสูความทันสมัยของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

2.3 การบริหารความขัดแยงในการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
เม่ือเกิดความขัดแยงข้ึน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในท่ีประชุม

ตองพยายามลดหรือขจัดความขัดแยงมิใหบานปลายหรือลุกลาม เพราะความขัดแยงอาจสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ทำใหไดมติที่ไมเท่ียงตรง ไมเหมาะสม หรือไมอยูบนพื้นฐานของเหตุผลที่ควรจะเปน
ในท่ีสุดอาจเกิดผลกระทบตอความเช่ือถือที่สาธารณชนมีตอรัฐบาล ตลอดจนเสถียรภาพของรัฐบาลได

เมื่อเกิดความเห็นท่ีแตกตางหรือเกิดความขัดแยงขึ้นไดมีแนวทางบริหารความขัดแยง ดังนี้13

2.3.1 หากปรากฏวามีความขัดแยงเกิดขึ้นกอนจะมีการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ใหหาทางลดหรือยุติความขัดแยงนั้น ในระดับเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ โดยปกติแลวความขัดแยงดังกลาวเปนเร่ืองของ
ขอมูลที่แตละฝายมี เชน กระทรวงเจาของเร่ืองกับหนวยงานเจาของความเห็นมีความเห็นไมตรงกัน

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 กำหนดวิธีการบริหารความขัดแยง
โดยมีสาระสำคัญวา ใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสรุปประเด็นขอขัดแยงแจงใหสวนราชการท่ีเก่ียวของตาง ๆ
รวมกันพิจารณาเองกอนใหไดขอยุติ หากยังไมไดขอยุติดวยวิธีนี้ใหจัดใหมีการประชุมรวมกันเอง จากน้ันหาก
ยังตกลงกันไมไดใหจัดประชุมโดยเชิญรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน สุดทายเม่ือยังไมได
ขอยุติอยูดี ใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานนายกรัฐมนตรีทราบกอนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป

13 สิบพัน วนวิสุทธ์ิ, ระบบการตดัสนิใจของคณะรัฐมนตรี (ชวงป 2540-กลางป 2549). (เอกสารวิชาการของสถาบันสงเสริมการบริหาร
   กิจการบานเมืองท่ีด ีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2550), หนา 38-39.
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2.3.2 ในกรณีความขดัแยงเปนเรือ่งความเหน็ทางกฎหมาย สำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะขอความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรหีรอืนายกรัฐมนตร ีแลวแตกรณีเพ่ือหารอืสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือสำนักงานอัยการสูงสุดใหวินิจฉัยหรือตีความขอกฎหมายในเร่ืองน้ัน ๆ กอน

2.3.3 ในกรณีความขัดแยงสอเคาวาจะปรากฏในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี
อาจเชิญรัฐมนตรีที่เก่ียวของมาหารือเปนการภายในกอนการประชุม ซึ่งเรียกกันวา “การประชุมนอกรอบ”

2.3.4 ในกรณีที่ปรากฏวาความขัดแยงอาจเกิดขึ้นไดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่อง
มาจากความเขาใจไมถองแทของรัฐมนตรีในปญหาน้ัน ๆ และอาจถูกชักนำใหไขวเขวไปไดดวยเสียงขางมาก
ที่อาจไมเขาใจเรื่องดีพอ นายกรัฐมนตรีอาจนำเร่ืองนั้นเขาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองฝายตาง ๆ กอน
ซึง่เปนคณะรัฐมนตรีชดุเล็ก สะดวกตอการท่ีเจาหนาท่ีจะชีแ้จงและการท่ีรฐัมนตรจีะทำความเขาใจ เมือ่มคีวามเขาใจ
ในระดับหนึ่งแลว รัฐมนตรีเหลาน้ันจะเปนผูชวยกันชี้แจงทำความเขาใจในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเต็มคณะตอไป

2.3.5 หากปรากฏวาความขดัแยงนัน้ มีสาเหต ุผลกระทบ หรอืปจจัยทางการเมอืงอยดูวย
นายกรัฐมนตรีอาจเชิญรัฐมนตรีที่เปนแกนนำสำคัญในรัฐบาลมาหารือ ขอความเห็นชอบรวมกัน

2.3.6 ในกรณทีี่ความขดัแยงเกดิขึน้ในระหวางการประชมุ และยากตอการทำความเขาใจ
หรือควบคุมสถานการณในเวลาอันจำกัดเชนน้ัน นายกรัฐมนตรีอาจดำเนินการดังน้ี

2.3.6.1 ใหรัฐมนตรีที่เก่ียวของแยกไปหารือกันเองนอกหองประชุมแลวกลับมารายงาน
คณะรัฐมนตรีในวันน้ันหรือในคราวตอไป

2.3.6.2 ตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปน
ประธาน รฐัมนตรทีีเ่ก่ียวของเปนคณะทำงาน แลวใหคณะทำงานไปรวมหารอืและรายงานขอยตุใิหคณะรัฐมนตรรีบัทราบ

2.3.6.3 ในกรณีเปนเร่ืองเล็กนอยหรือจำกัดประเด็นขัดแยงใหเหลือนอยประเด็นไดแลว
คณะรัฐมนตรีอาจมอบอำนาจใหนายกรัฐมนตรีรับไปพิจารณาตัดสินในหนทางใดหนทางหน่ึงแลวแจงคณะรัฐมนตรี
ทราบในคราวตอไป

2.3.6.4 จัดประชุมคณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ัน ๆ เปนการภายใน โดยจำกัดวงไมใหมี
ขาราชการประจำหรือบคุคลอืน่ท่ีไมเก่ียวของรวมประชมุอยดูวย เพ่ือจะไดถกแถลงความขัดแยงใหสิน้ถอยกระทงความ

2.3.6.5 เล่ือนการพิจารณาเร่ืองนัน้ ๆ ออกไปกอนจนกวาจะมีขอมลูเพ่ิมเติมหรอืไดเวลา
อันสมควรกวาน้ี

การจะใชแนวทางใดยอมขึน้อยกัูบโครงสรางของคณะรฐัมนตร ีสถานการณ ความรนุแรง
ของความขัดแยง แตบุคลิกภาพของการเปนผูนำของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลและประธานในที่ประชุม
คณะรัฐมนตรยีอมมคีวามสำคญัสงูสดุ ดงัทีเ่รยีกวา “บารมขีองนายกรัฐมนตร”ี เพราะหากประธานในท่ีประชมุคณะรฐัมนตรี
ไมไดรับความเชื่อถือเพียงพอแลว ในขณะท่ีกำลังพยายามจะบริหารความขัดแยงระหวางสวนราชการ 2-3 หนวย
โดยวิธีใดวธีิหน่ึงทีป่ระธานเสนอ เชน ขอเลือ่นการพิจารณาเรือ่งนัน้ออกไปกอน หรอืขอใหนายกรัฐมนตรรีบัไปพจิารณา
แลวแจงตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง อาจกลายเปนวาเกิดความขัดแยงขึ้นใหมระหวางประธานซ่ึงเสนอ
แนวทางบริหารความขัดแยงโดยแนวทางดังกลาวกับรัฐมนตรีอีกจำนวนหน่ึงซึ่งไมเห็นดวยกับแนวทางเหลาน้ัน
แตประสงคจะชี้ขาดใหแตกหัก ไดขอยุติอยางใดอยางหนึ่งในที่ประชุมเวลานั้นก็เปนได

3. กระบวนการขั้นหลังการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
3.1 การยืนยันหรือแจงมตคิณะรัฐมนตรใีนเร่ืองน้ันไปยังหนวยงานของรัฐเจาของเร่ือง หนวยงานของรัฐ

ที่เก่ียวของ และผูเก่ียวของอ่ืนเพ่ือทราบหรือดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว
3.2 การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี และการพิจารณาเก่ียวกับผลกระทบ

(Impact) ใหคณะรัฐมนตรีทราบ
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อะไรเอย ขึน้ 8 ลง 6 ?? ไมใชน้ำหนักตัว
ไมใชปรากฏการณน้ำขึน้-น้ำลง แลวกไ็มใชหวยใตดนิ
คำตอบกคื็อ “ธงไตรรงค” ของเรา

คงไมอาจปฏิเสธไดวา “การแสดงความเคารพ
ธงชาติ” นัน้ ถือเปนเอกลักษณทีส่ำคัญอยางหน่ึงของชาวไทย
ลองคิดกันดูวา จะมีสักก่ีประเทศบนโลกใบนี้ที่มีการแสดง
ความเคารพธงชาตกัินเปนกิจวตัรประจำวนัเหมอืนอยางบานเรา
ดงัน้ัน “ปดฝนุมต ิครม.” เดือนน้ี หนอนมติจงึถือโอกาสสืบเสาะ
หาจุดเริ่มตนของเอกลักษณแหงความภาคภูมิใจที่วาน้ี

การใชธงชาติเปนสัญลักษณประจำดินแดน
แวนแควน อาณาจักร ของเหลามวลมนุษยชาติมีใหเห็น
กันมาชานานแลว ซึ่งก็รวมถึงชาวไทยเรา หรือที่สมัยกอน
เรียกวา “ชาวสยาม” ดวย ทวาในอดีตน้ัน ชาวสยามยังไมมี
วัฒนธรรมการเคารพธงชาติอยางเปนรปูธรรม (จะมแีตการ
ชกัธงชาตขิึน้ตามปอมปราการหรือบนเรือเดินลำน้ำตาง ๆ
ตาม “พระราชบัญญัติธง” เทาน้ัน) จวบจนกระท่ังถึงสมัย
รฐับาลของ จอมพล ป. (แปลก) พิบลูสงคราม จงึเร่ิมมกีาร
แสดงความเคารพธงชาติแบบเปนกิจวัตรเกิดขึ้น

สืบเน่ืองจากนโยบายรัฐนิยมของนายกรัฐมนตรี
คนท่ี 3 ของไทย ผูซึ่งหมายมั่นเอาไววาจะไดเห็นชาวไทย
มีจิตสำนึกในความเปนชาตินิยมอยางลึกซึ้ง จึงทำใหเกิด
แนวปฏิบัติในเชิงการสรางชาติขึ้นมากมาย ซึ่งหน่ึงในนั้น
ก็รวมถึงเร่ืองของการแสดงความเคารพธงชาติดวย โดย
เมือ่วนัที ่28 สงิหาคม 2482 คณะรฐัมนตรขีองจอมพล ป.  (แปลก)
พิบลูสงคราม ไดมมีตใิหหลวงวิจติรวาทการยกรางประกาศ
รฐันิยม ฉบบัที ่4 ซึง่วาดวยการเคารพธงชาต ิเพลงชาติ
และเพลงสรรเสริญพระบารมี มาเพ่ือคณะรัฐมนตรี
พิจารณา

ถัดจากนัน้มาในวนัท่ี 8 กันยายน 2482 หลวงวิจติร-
วาทการ หลังจากทำการบานตามท่ีไดรับมอบหมาย
เสร็จสิ้นแลว ก็ไดนำรางประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดวยรฐันิยม ฉบบัที ่4 เรือ่งการเคารพธงชาต ิเพลงชาติ
และเพลงสรรเสริญพระบารมี พ.ศ. 2482 เสนอตอ
ทีป่ระชมุคณะรัฐมนตร ีซึง่คณะรัฐมนตรไีดมมีตเิห็นชอบดวย
โดยใหมีการปรับแกไขถอยคำเพียงเล็กนอยกอนออกเปน
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

แถวตรง!!!ท้ังหมด เตรยีมตัวเคารพธงชาติ

หนอนมติ

ปดฝนุมติ ครม.
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ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยรัฐนิยม
ฉบบัที ่4 นี ้ ถือเปนจดุกำเนิดของการแสดงความเคารพธงชาติ
ของชาวไทยทุกคน เน่ืองจากไดมีการกำหนดหลักปฏิบัติ
เอาไวอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม ในประกาศฯ ฉบับนี ้ยังคง
ไมมีการกำหนดชวงเวลาในการแสดงความเคารพธงชาติ
เอาไวอยางเปนกิจวัตรเฉกเชนทุกวันน้ี

จนกระท่ังในวันท่ี 25 ธันวาคม 2483 รัฐบาล
จอมพล ป. (แปลก) พิบูลสงคราม ไดเห็นชอบเร่ือง ราง
ระเบียบการชักธงชาติ และไดมีการออกประกาศสำนัก-
นายกรัฐมนตรี เรื่อง ระเบียบการชักธงชาติ ในวันท่ี
27 ธันวาคม 2483 โดยใหมผีลบงัคับใชตัง้แตวันท่ี 31 ธันวาคม
2483 เปนตนไป ซึ่งนับเปนครั้งแรกท่ีมีการกำหนดเวลา
ชักธงชาติขึ้นและลงอยางเปนทางการ โดยสถานท่ีราชการ
ฝายพลเรือน ที่สาธารณสถาน สถานท่ีของประชาชน และ
เรอืเดนิในลำน้ำ ใหชกัข้ึนเวลา 8.00 น. ชกัลงเวลา 18.00 น.1

อยางไรก็ตาม ในเวลาตอมา ประกาศสำนัก
นายกรัฐมนตรี เรือ่ง ระเบยีบการชกัธงชาต ิฉบบัป 2483
ก็ไดถูกยกเลิก โดยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
ระเบยีบการชกัธงชาต ิพทุธศักราช 2488 ซึง่มกีารวางหลัก
ปฏิบัติเก่ียวกับการเคารพธงชาติใหมีความเหมาะสมกับ
สภาพการณในสมยัน้ันใหมากย่ิงขึน้ แตยังคงใหมกีารชกัธงชาติ
ขึ้น-ลงประจำวันตามชวงเวลาเดิมอยู

ครัน้เม่ือกาลลวงเลยผาน ประกาศสำนกันายก-
รฐัมนตรี เรือ่ง ระเบยีบการชกัธงชาต ิพทุธศักราช 2488
ก็ไดรบัการปรบัปรงุแกไขในรายละเอียดเพ่ิมเตมิอกีหลายตอ
หลายคร้ัง จนกระท่ังถึงในสมัยของรัฐบาลจอมพล สฤษดิ์
ธนะรัชต ก็ไดมกีารแกไขเปลีย่นแปลงเวลาเคารพธงชาตใิหม
โดยใหเหตุผลวาเพ่ือความเหมาะสม

คณะรัฐมนตรขีองจอมพล สฤษดิ ์ธนะรัชต ไดประชมุ
ปรึกษาลงมติเมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2503 ใหแกไขความ
ในขอ ช. แหงขอ 5 ของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรือ่ง ระเบยีบการชกัธงชาต ิพทุธศักราช 2488 จากเดิม
ทีใ่หสถานท่ีราชการฝายพลเรือน ทีส่าธารณสถาน สถานท่ี
เอกชน และเรือเดินในลำน้ำ ชกัธงชาติขึน้เวลา 8.00 น. เปน
ใหชกัธงชาติขึน้ในเวลา 6.00 น.2 แตยังคงเวลาชักธงชาติลง
เอาไวที ่18.00 น. เหมือนเชนเดิม

ตอมาหลังการเกิดรฐัประหารในป 2519 อนัสงผล
ใหนายธานินทร  กรัยวิเชียร กาวข้ึนมาดำรงตำแหนง
นายกรัฐมนตรี ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
ระเบียบการชักธงชาติ ก็ถูกหยิบยกข้ึนมาปดฝุนแกไข
อีกคร้ัง โดยกระทรวงมหาดไทยในขณะน้ันเสนอวา “การ
กำหนดเวลาชักธงชาติของทางราชการไดกระทำกันตาม
สะดวกสบายโดยไมไดใหความหมายความสำคัญแก
ธงชาติแตอยางใด ประกอบกับในปจจุบันน้ี ประชาชน
หลายหมูเหลาไดแสดงความรูสึกต่ืนตัวเก่ียวกับสัญลักษณ
สำคัญของบานเมอืงในเรือ่งการชกัธงชาติ และการเชญิชวน
ประชาชนเคารพธงชาติ เพ่ือใหเกิดความผูกพันทางจิตใจ
ของประชาชนในชาติ เห็นควรแกไขกำหนดเวลาพิธีการ
เชิญธงชาติและการเคารพธงชาติเสียใหม โดยใหกำหนด
เวลาชักธงข้ึนสยูอดเสาเวลา 8.00 น. และเชิญธงลงจากเสา
เวลา 18.00 น. เพ่ือเปนตวัอยางอนัดแีกประชาชนทัว่ไป”3

ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2519
เห็นชอบดวยในหลักการและใหดำเนินการแกไขระเบียบ
ในเร่ืองน้ีตอไป อันเปนผลทำใหชาวไทยไดกลับมาเคารพ
ธงชาติกันตอนแปดโมงเชาอีกครั้ง

จากวันน้ันจนถึงวันน้ี แมวาระเบียบเก่ียวกับการ
แสดงความเคารพธงชาติจะมกีารปรับปรุง แกไข เปล่ียนแปลง
ไปตามกาลเวลาและความเหมาะสม ทวาส่ิงหน่ึงท่ียังคงเดิม
ไมเปล่ียนแปลงก็คือ กำหนดเวลาการเชิญธงชาติขึ้น-ลง
จากยอดเสาทีห่นวยงานราชการทกุแหงยังคงตองถอืปฏบิตัิ
เปนกิจวัตรประจำทุกวัน

อน่ึง ปจจุบันกำหนดการทำความเคารพธงชาติ
ปรากฏอยใูนระเบยีบสำนกันายกรัฐมนตรีวาดวยการใช
การชกั หรอืการแสดงธงชาต ิและธงของตางประเทศ
ในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2529 ขอ 15 สวนท่ี 2 การชกัธง
ในราชอาณาจักร

ทั้งหมดคือเรื่องราวของการแสดงความเคารพ
ธงชาติที่เรานำมาฝากกัน ขอไดโปรดติดตามตอนตอไป
วามติคณะรัฐมนตรีเร่ืองใดจะถูกหยิบยกขึ้นมาปดฝุนเปน
ลำดบัตอไป

1 มตคิณะรัฐมนตรีเมือ่วันท่ี 27 ธันวาคม 2483 เร่ือง ระเบียบการชักธงชาติ
2 มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันท่ี 4 ตลุาคม 2503 เร่ืองท่ี 45 นายกรัฐมนตรีเสนอตอทีป่ระชุมคณะรัฐมนตรี (ระเบียบการชักธงชาติ)
3 มตเิมือ่วนัท่ี 15 ธันวาคม 2519 เรือ่งประกาศสำนกันายกรัฐมนตร ีเร่ือง ระเบียบการชักธงชาติ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2519
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การแตงตัง้ โยกยาย

ในอกีไมก่ีเดือนขางหนาน้ีจะใกลสิน้ปงบประมาณแลว ซึง่จะเปนชวงฤดูกาลท่ีมกีารสบัเปลีย่นโยกยายบุคลากรระดบัสงู
ของสวนราชการตาง ๆ ทดแทนบุคลากรที่ครบเกษียณอายุราชการ และอาจมีผูดำรงตำแหนงบริหารระดับสูงท่ีครบวาระ
การดำรงตำแหนง 4 ป และตองมีการสับเปลี่ยน โยกยาย สลค.สาร ในฉบับน้ีจึงไดรวบรวมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการแตงตั้ง
ขาราชการ ทั้งจากมติคณะรัฐมนตรีและจากหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่แจงใหสวนราชการทราบ ดังสาระสำคัญ
ตอไปนี้

แนวทางปฏิบตัเิกีย่วกับการแตงตัง้ โยกยายขาราชการระดบัสงู

ในการแตงตั้ง โยกยายขาราชการระดับสูงน้ัน คณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติเห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอ
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีหลาย ๆ ครั้งวา การแตงตั้ง โยกยายขาราชการระดับสูง กรณีแตงตั้งทดแทนผูเกษียณ
อายุราชการ ขอใหสวนราชการเรงพิจารณาและดำเนินการเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนสิงหาคม
เพ่ือใหสามารถดำเนนิการแตงตัง้ โยกยายขาราชการระดับสงูอืน่ ๆ ไดแลวเสรจ็ภายในเดอืนกนัยายน และสามารถปฏบิตัหินาท่ี
ในตำแหนงใหมไดทนัทีในวันท่ี 1 ตลุาคม รวมท้ังสามารถพิจารณาแตงต้ังโยกยายขาราชการในระดับต่ำลงไปไดอยางเหมาะสม
สอดคลองกัน ทั้งน้ี การพิจารณาแตงตั้งโยกยายดังกลาวใหยึดหลักเมตตาธรรม คุณธรรม และความยุติธรรม ตลอดจนปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑตาง ๆ ตามกฎหมายและหนังสอืเวียนของสำนกังาน ก.พ. ดงัเชนมตคิณะรัฐมนตร ี เมือ่วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2544
ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนมาก ที่ นร 0205/ว(ร) 126 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2544 มติคณะรัฐมนตรี
เมือ่วันท่ี 20 กรกฎาคม 2547 ตามหนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร 0504/ว 149 ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม
2547 และมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2548 ตามหนงัสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร 0507/ว 129
ลงวันท่ี 5 สงิหาคม 2548

ขาราชการระดับสูง

เรียบเรียงโดย สมศร ี  นาคจำรสัศรี
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สวนการแตงตั้ง โยกยายขาราชการระดับสูงในป 2553 นี้ คณะรัฐมนตรีไดลงมติรับทราบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2553 วา ในชวงสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2553 นี้ มีขาราชการพลเรือน
ผูดำรงตำแหนงนักบริหารระดับสูงจำนวนมากที่จะครบเกษียณอายุหรือครบวาระการดำรงตำแหนง ซึ่งจะตองมีการแตงตั้ง
สบัเปล่ียนหนาท่ี  ยาย หรือโอนไปปฏิบตัหินาท่ีอืน่ หรอืในสวนราชการอ่ืน และคาดวาตำแหนงประเภทบริหารระดับสงูท่ีอยใูนขาย
ที่จะตองพิจารณาในคราวนี้จะมีจำนวนทั้งหมดประมาณ 150 ตำแหนง เพ่ือใหผูที่ดำรงตำแหนงประเภทบริหารระดับสูง
สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ืองเม่ือเร่ิมปงบประมาณใหม จึงขอใหรัฐมนตรีทุกทานเตรียมขอมูลเพ่ือพิจารณาดำเนินการ
ในเร่ืองน้ีใหเปนไปตามขอกฎหมาย หลกัเกณฑ และวิธีการท่ี ก.พ. กำหนด ทัง้น้ี นายกรัฐมนตรจีะหารือกับรองนายกรัฐมนตรแีละ
รัฐมนตรีที่เก่ียวของตอไป ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือที่ นร 0508/ว 136 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 แจงให
กระทรวง กรม ทราบแลว

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

เดิมคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2547 เห็นชอบใหสวนราชการตาง ๆ ถือปฏิบัติเก่ียวกับการแตงตั้ง
ขาราชการระดับ 10 และระดับ 11 ตามแนวทางปฏิบัติที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดรวบรวมไวเปนฉบับเดียวกัน และ
สำนักงาน ก.พ. ไดพิจารณาปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมแนวทางดังกลาวดวยแลว เชน แนวทางการแตงต้ังลวงหนาหรือการแตงตั้ง
ยอนหลัง วันท่ีขอใหการแตงตั้งมีผล การแตงตั้งและการใหพนจากตำแหนง พรอมทั้งไดสงสำเนาแบบตรวจสอบการแตงตั้ง
ขาราชการใหดำรงตำแหนงระดับ 10 และระดับ 11 แบบประวัติผูที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง และแบบขอมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหดำรงตำแหนงหัวหนาสวนราชการ ตามหนังสือ
สำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีที ่นร 0504/ว 9 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2547 ซึง่ตอมาสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรไีดปรบัปรงุ
แกไขแบบตรวจสอบการแตงตั้งขาราชการใหม โดยเพ่ิมเติมขอมูลท่ีเปนประโยชนในการพิจารณาแตงตั้งขาราชการระดับ 10
และระดับ 11 ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี พรอมทั้งปรับปรุงแบบประวัติผูที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหนำความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง โดยกำหนดใหมีเฉพาะขอมูลท่ีสำคัญเพ่ือประกอบการนำความกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ และไดมหีนังสอื ที ่นร 0508/ว 46 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2551 นำสงแบบตรวจสอบและแบบประวัติ
ดงักลาวใหสวนราชการเพ่ือใชเปนเอกสารประกอบการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรแีทนเอกสารเดิม

ตอมาเมื่อพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
มผีลใชบังคบั เมือ่วนัท่ี 26 มกราคม 2551 คณะรัฐมนตรไีดลงมตริบัทราบตามท่ี
นายกรัฐมนตรแีจงในคราวประชมุคณะรฐัมนตรเีม่ือวนัที ่ 17 กุมภาพนัธ 2552
วา การแตงต้ัง ยาย โอนขาราชการพลเรือน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนฉบับปจจุบัน อาจมีแนวทางปฏิบัติแตกตางไปจากเดิม
ดงัน้ัน สวนราชการท่ีจะดำเนินการในเร่ืองดงักลาว โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีที่
ตองนำเสนอคณะรัฐมนตรพิีจารณาอนุมตั ิขอใหกำชับเจาหนาท่ีใหความสำคัญ
โดยตรวจสอบและดำเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศ
ของ ก.พ. อยางเครงครัดดวย ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดแจงให
ทกุสวนราชการทราบตามหนงัสอื ที ่นร 0506/ว 52 ลงวนัท่ี 4 มนีาคม 2552

โดยท่ีขณะน้ันเปนชวงเปลี่ยนผานระหวางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. 2535 กับการใชบังคับ
พระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ทีก่ำหนดแนวทางปฏิบตัใินเร่ืองตาง ๆ  ยังอยรูะหวาง
สำนักงาน ก.พ.ดำเนินการ เพ่ือใหการดำเนินการแตงต้ังขาราชการเปนไปดวยความเรียบรอย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จงึไดมหีนังสอืที ่นร 0508/ว 62 ลงวนัท่ี 17 มนีาคม 2552 แจงใหสวนราชการทราบและถือปฏิบัต ิกรณีการแตงต้ังขาราชการ
ทีส่วนราชการเห็นวามปีระเด็นขอสงสยัเก่ียวกับคณุสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนงท่ีจะเสนอแตงตัง้ ขอกฎหมายและแนวทางปฏิบติั
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ขอใหหารือสำนักงาน ก.พ. จนไดขอยุติกอนสงเร่ืองพรอมสำเนา
หนังสือตอบขอหารือของสำนักงาน ก.พ. ใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี
พรอมทั้งสงสำเนา ก.พ. 7 ของผูไดรับเสนอแตงตั้ง เริ่มตั้งแตขณะดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการระดับตน หรือตำแหนง
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ผอูำนวยการกอง (ระดับ 8 เดิม) จนถึงปจจบุนั เพ่ือประกอบการตรวจสอบคุณสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนงท่ีจะเสนอขอแตงตัง้
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงที ่ก.พ. กำหนดตามหนงัสอืสำนกังาน ก.พ. ที ่นร 0008/ว 10 ลงวนัท่ี 11 ธันวาคม 2551 ดวย
สวนแบบแตงตั้งขาราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อยูระหวางปรับปรุงเพ่ือให
สอดคลองกับกฎ ก.พ. เก่ียวกับการแตงตั้งขาราชการพลเรือน

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2552 คณะรัฐมนตรีไดลงมติรับทราบตามท่ีนายกรัฐมนตรี
เสนอวา ปจจบุนักฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนไดกำหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ และคุณสมบตัเิก่ียวกับการแตงตัง้
ขาราชการพลเรือนแตกตางไปจากเดิมมาก ดงัน้ัน เพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปโดยถูกตอง ครบถวน สมบรูณตามกฎหมาย
และระเบียบท่ีเก่ียวของ จึงใหสวนราชการท่ีจะสงเร่ืองไปเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจสอบใหถูกตอง ครบถวน หากมีขอสงสัย
ใหหารือสำนกังาน ก.พ. กอน นอกจากน้ี หากมีกรณีใดท่ีจะตองเสนอให ก.พ. พิจารณาอนุมตัหิรือใหความเห็นชอบใหดำเนนิการ
ใหเสรจ็สิน้กอน แลวจงึนำเสนอคณะรฐัมนตร ีทัง้นี ้ ใหสำนกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรตีรวจสอบใหเปนไปตามแนวทางทีก่ำหนด
โดยเครงครัด ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดแจงใหทุกสวนราชการทราบตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 109 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2552

หลังจากท่ีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรไีดปรบัปรงุแบบตรวจสอบการแตงต้ังขาราชการ และแบบประวัตผิทูีค่ณะรัฐมนตรี
อนุมัติใหนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. ทีเ่ก่ียวของแลว จงึไดมหีนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีที ่นร 0508/ว 154 ลงวนัท่ี 6 สงิหาคม
2552 นำสงแบบตรวจสอบพรอมแบบประวัติใหแกสวนราชการทราบและถือปฏิบัติตอไป

การขอขยายเวลาการดำรงตำแหนง

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 58 บัญญัติใหขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรง
ตำแหนงประเภทบริหารท่ีปฏิบัติหนาท่ีเดียวติดตอกันเปนเวลาครบสี่ป ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
ดำเนินการใหมีการสับเปล่ียนหนาท่ี ยาย หรือโอนไปปฏิบัติหนาท่ีอื่น เวนแตมีความจำเปนเพ่ือประโยชนของทางราชการ
จะขออนมุตัคิณะรัฐมนตรใีหคงอยปูฏิบตัหินาท่ีเดิมตอไปเปนเวลาเกิน 2 ปก็ได ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กำหนด
ซึง่ปจจบุนั ก.พ. ยังมิไดกำหนดหลักเกณฑและวิธีปฏบิตัดิงักลาว จงึนำวิธีปฏิบตัติามหลักเกณฑเดิมมาใช ดงัน้ี

1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2539 เห็นชอบใหแกไขปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการสับเปลี่ยนหนาท่ี
ยาย หรือโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงท่ีมีลักษณะบริหาร ตามท่ี ก.พ. เสนอ โดยใหขาราชการพลเรือนสามัญ
ผดูำรงตำแหนงระดับ 9 และระดับ 10 ซึง่เปนตำแหนงท่ีมลีกัษณะบริหาร ตามท่ี ก.พ. กำหนด และจะตองมกีารสับเปล่ียนหนาท่ี
ยาย หรอืโอนตามความในมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 หากจะใหปฏบิตัหินาท่ีเดียว
ติดตอกันเปนเวลาเกินกวาส่ีปใหขอขยายระยะเวลาการดำรงตำแหนงไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ป หรือรวมระยะเวลาดำรง
ตำแหนงเดียวติดตอกันไดทัง้สิน้ไมเกิน 6 ป

2. หนงัสอืสำนกังาน ก.พ. ที ่นร 0708.1/ว 7 ลงวนัที ่30 เมษายน 2540 แจงเวียนมต ิก.พ. ทีก่ำหนดหลกัเกณฑและ
วิธีการสับเปล่ียนหนาท่ี ยาย หรือโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงระดับ 9 และระดับ 10 ซึ่งเปนตำแหนงท่ีมี
ลักษณะบริหารวาขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงท่ีมีลักษณะบริหารผูใดอยูปฏิบัติหนาท่ีเดียวติดตอกันเปนเวลาครบ
4 ปแลว ใหผูมีอำนาจพิจารณาดำเนินการใหมีการสับเปลี่ยนหนาท่ี ยาย หรือโอนไปปฏิบัติหนาท่ีอื่นภายใน 60 วัน นับแตวัน
ครบกำหนด 4 ป หากแตผูบังคับบัญชาไดพิจารณาเห็นวา ผูนั้นมีความจำเปนตองดำรงตำแหนงดังกลาวตอไป จะขอตอระยะ
เวลาการทำงานของผนูัน้ไดไมเกิน 1 ป และไมเกิน 2 ครัง้

3. สวนกรณีการขอขยายระยะเวลาดำรงตำแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่วนัท่ี 13 มกราคม 2541 เห็นชอบตามทีส่ำนักงาน ก.พ. เสนอใหมกีารสับเปลีย่นหนาท่ี ยาย โอนนักบรหิารผดูำรงตำแหนง
ระดบั 11 ทีด่ำรงตำแหนงครบ 4 ป ภายใน 60 วัน โดยใหนบัวนัเริม่ดำรงตำแหนง 4 ป ตัง้แตวันท่ีคณะรัฐมนตรมีมีตดิงักลาว
การตอเวลาหลังครบ 4 ป ใหตอไดครั้งละ 1 ป และไมเกิน 2 ครั้ง โดยใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจาสังกัดเสนอเรื่องไปที่
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงเร่ืองให ก.พ. กล่ันกรองใหขอมูลและเสนอความเห็น
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีกอนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
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เรือ่ง มาตรการเรงรดัการดำเนนิงานสำหรบัหนวยงานทีไ่ดรบัอนมัุตเิงนิโครงการลงทนุภายใต
แผนปฏบิตักิารไทยเขมแขง็ 2555

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2553 ลงมติเห็นชอบมาตรการเรงรัดการดำเนินงานสำหรับหนวยงาน
ที่ไดรับอนุมัติเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค  สุวรรณคีรี) ประธาน
กรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณภาครัฐเสนอ ดังน้ี

กรณีท่ี 1 หนวยงานท่ีไดรบัจดัสรรเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบตักิารไทยเขมแข็ง 2555 ทีเ่ปนโครงการปเดียว และลงนาม
ในสัญญาไดภายในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2553 ปจจุบันอยูระหวางดำเนินการ ใหหนวยงานเรงรัดการดำเนินงานและการเบิกจายเงิน
ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 สำหรับโครงการท่ีมีสัญญาเกินวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ใหเปนไปตามเง่ือนไขของสัญญา
และใหหนวยงานเรงรัดการดำเนินงานและการเบิกจายเงินโดยเร็วตามระยะเวลาท่ีกำหนดในสัญญา

กรณท่ีี 2 หนวยงานท่ีไดรบัจดัสรรเงนิโครงการลงทนุภายใตแผนปฏบิตักิารไทยเขมแขง็ 2555 ทีเ่ปนโครงการปเดียว แตไมสามารถ
ลงนามในสญัญาไดภายในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2553 ใหหนวยงานเรงรดัการลงนามในสญัญาใหแลวเสรจ็ภายในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2553
และใหเรงรัดการดำเนินงานและการเบิกจายเงินโดยเร็วตามระยะเวลาท่ีกำหนดในสัญญา หากหนวยงานไมสามารถดำเนินการได
ในระยะเวลาดังกลาวใหรายงานปญหาอุปสรรคผานรัฐมนตรีเจาสังกัด เพ่ือเสนอคณะกรรมการกล่ันกรองและบริหารโครงการภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 พิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินงานตอไป

กรณีท่ี 3 หนวยงานท่ีขอจัดสรรเงินสำหรับโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ที่เปนโครงการปเดียวแลว
และอยูระหวางการพิจารณาของสำนักงบประมาณ เมื่อไดรับการจัดสรรเงินแลว ใหหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการมีระยะเวลาการลงนาม
ในสัญญาการดำเนินงาน และการเบิกจายเงินใหแลวเสร็จภายใน 1 ป นับจากวันท่ีไดรับจัดสรร

กรณีท่ี 4 หนวยงานท่ีไดรับอนุมัติเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ที่เปนโครงการปเดียว แตยังไมได
ขอรบัการจัดสรรเงิน เน่ืองจากสาเหตุ ดงัน้ี

 โครงการท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ
 โครงการท่ีดำเนินงานในพ้ืนท่ีพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต
 โครงการท่ีขออนุมัติดำเนินการโดยใชเงินคงเหลือ (Reallocate)

ใหหนวยงานขออนุมตัติามข้ันตอนใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2553 โดยหนวยงานผรูบัผดิชอบโครงการมีระยะเวลาการลงนาม
ในสัญญา การดำเนินงาน และการเบิกจายเงินใหแลวเสร็จภายใน 1 ป นับจากวันท่ีไดรับจัดสรร ยกเวนที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี
9 มีนาคม 2553 อนุมัติในหลักการ สำหรับการจัดสรรเงินสำรองจายวงเงิน 8,500 ลานบาท ซึ่งขยายระยะเวลาการใหหนวยงานสามารถ
ขอรบัการจัดสรรเงินเปนภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2553

กรณีท่ี 5 หนวยงานท่ีไดรับการจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ที่เปนโครงการผูกพัน และมี
ระยะเวลาการดำเนินงานมากกวา 1 ป ใหหนวยงานเรงรัดการดำเนินงานและการเบิกจายเงินใหแลวเสร็จตามแผนปฏิบัติงานและแผน
การใชจายเงินอยางเครงครัด

ทัง้นี ้ ใหกระทรวงการคลังรบัไปพิจารณาดวยวา กรณีทีร่ฐับาลจำเปนตองกเูงินตามกำหนดเวลาเพ่ือใชรองรับการดำเนินโครงการ
ของหนวยงานท่ีไดรบัการจดัสรรเงนิลงทนุภายใตแผนปฏบิตักิารไทยเขมแขง็ 2555 ทีเ่ปนโครงการซึง่มรีะยะเวลาการดำเนินการมากกวา 1 ป
จะสามารถดำเนินการประการใดเพ่ือลดภาระดอกเบ้ียของรัฐบาล

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 123 ลงวนัท่ี 14 มถุินายน 2553

สรุปผลการตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรีท่ีสำคัญ
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เรือ่ง ผลการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ คร้ังท่ี 4/2553

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2553 ลงมติเห็นชอบตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจเสนอแนวทางและ
มาตรการการใหความชวยเหลือผูประกอบอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทยจากความขัดแยงทางการเมือง ดังน้ี

1. เห็นชอบกรณีใหประชาชนสามารถนำคาใชจายในสวนคาท่ีพักในโรงแรมที่มีใบอนุญาตถูกตองตามพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547 มาหกัภาษีเงินไดบคุคลธรรมดาไมเกิน 15,000 บาท โดยขยายขอบเขตตามท่ีคณะรัฐมนตรไีดมมีตเิห็นชอบเมือ่วนัท่ี 8
มิถุนายน 2553 รวมทั้งใหสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทยมีสวนรวมในการตรวจสอบความถูกตองและใหกระทรวงการคลัง
ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายตอไป

2. มอบหมายกระทรวงแรงงาน ดำเนินโครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะดานภาษาใหกับพนักงานและลูกจางในอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว โดยเฉพาะกลุมผูประกอบอาชีพอิสระ ตามแนวทางของโครงการตนกลาอาชีพ โดยประสานกับสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียว
แหงประเทศไทยในการใชฐานขอมูลจากทะเบียนของศูนยประสานการชวยเหลือผูประกอบอุตสาหกรรมทองเท่ียวจากวิกฤต เปนฐาน
กลุมเปาหมาย

3. มอบหมายกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา รับไปพิจารณาสนับสนุนรวมกับสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย
เพ่ือการดำเนินโครงการศึกษาโครงสรางอาชีพอิสระดานการทองเท่ียวท่ีอยูนอกระบบประกันสังคม ตามท่ีสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียว
แหงประเทศไทยเสนอ

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 127 ลงวนัท่ี 17 มถุินายน 2553

เรือ่ง การขยายระยะเวลาการจดัฝกอบรม ประชมุสมัมนา

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2553 ลงมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการจัดฝกอบรม ประชุมสัมมนา
โดยใหสวนราชการจัดการฝกอบรม ประชุมสัมมนาใหแลวเสร็จโดยเร็ว และเรงรัดการเบิกจายเงินภายในเดือนกันยายน 2553 และให
สวนราชการถือปฏิบตัติามแนวทางดังกลาว ตามท่ีรองนายกรัฐมนตร ี (นายไตรรงค  สวุรรณคีร)ี ประธานกรรมการติดตามเรงรดัการใชจาย
งบประมาณภาครัฐเสนอ

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 130 ลงวนัท่ี 24 มถุินายน 2553

เรือ่ง ขออนุมัตดิำเนนิโครงการศนูยการเรยีนร ูICT ชมุชนเพือ่พอหลวง

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 ลงมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเสนอท้ัง 2 ขอ ดงัน้ี

1. อนุมัติใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดำเนินโครงการศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนเพ่ือพอหลวง จำนวน
1,000 แหงท่ัวประเทศ วงเงิน 578,000,000 บาท (หารอยเจ็ดสิบแปดลานบาท) ภายในปงบประมาณประจำป 2554 โดยใหกระทรวงฯ
ประสานรายละเอียดกับสำนักงบประมาณตอไป

2. เห็นชอบใหสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติใหการสนับสนุนคาใชจายในการใชบริการอินเทอรเน็ต
ใหแกศูนย ICT ชุมชนทั่วประเทศท่ีอยูในบริเวณซ่ึงไมมีโครงขายโทรคมนาคมเขาถึง และตองใชโครงขายดาวเทียม ซึ่งเปนอุปสรรคสำคัญ
ในการติดตอสื่อสาร รวมท้ังการเขาถึงขอมูลขาวสารผานระบบอินเทอรเน็ต เพ่ือเปนการลดภาระคาใชจายในการใหบริการอินเทอรเน็ต
แกประชาชน

ทั้งนี้ ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของคณะรัฐมนตรีที่เห็นวาเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนควรให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการดำเนินโครงการฯ ดังกลาว ไปพิจารณาดำเนินการดวย

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 140 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2553
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เรือ่ง โครงการถวายพระพรออนไลน 12 สงิหาคม และ 5 ธนัวาคม 2553 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 ลงมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เสนอท้ัง 2 ขอ ดงัน้ี

1. เห็นชอบและอนุมัติการจัดโครงการถวายพระพรออนไลน 12 สิงหาคม และ 5 ธันวาคม 2553 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

2. เห็นชอบใหสวนราชการระดับกระทรวงและหนวยงานในสังกัด จังหวัด องคกรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรสวนทองถ่ิน
ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ใชเว็บไซตถวายพระพรออนไลนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารลงบนหนาแรก
ของเว็บไซตของแตละหนวยงานเพ่ือความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในการถวายพระพรออนไลน

ทั้งนี้ ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีที่เห็นวาควรเปดโอกาสใหคนไทย
ในตางประเทศไดเขามามีสวนรวมในการดำเนินโครงการฯ ไปพิจารณาดวย

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 141 ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2553

เรือ่ง ขอขยายระยะเวลาดำเนนิการมาตรการลดภาระคาครองชพีของประชาชน

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรกึษาเม่ือวันท่ี 29 มถุินายน 2553 ลงมตวิา
1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอท้ัง 2 ขอ ดงัน้ี

1.1 เพ่ือบรรเทาปญหาคาครองชีพของประชาชนเห็นควรขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพของ
ประชาชนออกไป โดยใหประชาชนไดรบัประโยชนจากมาตรการฯ ดงักลาวตอไปจนถงึวันท่ี 31 ธันวาคม 2553

1.2 เห็นควรใหรฐัวสิาหกิจทีร่บัผดิชอบดำเนนิมาตรการฯ ไดแก การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมภิาค องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ และการรถไฟแหงประเทศไทยกูเงินเพ่ือชดเชยรายไดจากการดำเนินการตามมาตรการฯ ในชวงขยายระยะเวลาตาม
ขอ 1.1  และใหสำนกังบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปเพ่ือชำระคนืเงินตน ดอกเบ้ียเงินก ูและคาใชจายในการกเูงนิ
ใหกับรฐัวสิาหกิจทัง้ 4 แหงตอไป

2. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดวยวา มาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชนดังกลาว
เปนมาตรการระยะส้ันเพ่ือชวยในการกระตุนเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดรอนของผูมีรายไดนอยเปนสำคัญ เม่ือสิ้นสุดระยะเวลา
ที่ขยายแลว มาตรการในบางเรื่องอาจปรับลดหรือยกเลิกไปได ในขณะท่ีบางเรื่องอาจตองพิจารณาความจำเปนท่ีจะใหคงมีอยูตอไป เพ่ือ
เปนการบรรเทาภาระคาครองชพีของประชาชนในระยะยาว โดยมาตรการในเร่ืองใดทีเ่ปนบรกิารสังคมของรฐัวสิาหกิจกอ็าจปรบัเขาสรูะบบ
การใหเงินอดุหนุนบรกิารสาธารณะของรัฐวสิาหกิจ (Public Service Obligation: PSO) ตอไป

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร 0506/ว 143 ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2553

เรือ่ง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนีินาถ “มหกรรมหมบูานกองทุน
แมของแผนดนิ : รวมใจไทยทัง้ชาต ิพทัิกษราชดวยภกัด”ี

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม 2553 ลงมติรับทราบและอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ
เทือกสบุรรณ) ประธานกรรมการปองกนัและปราบปรามยาเสพตดิเสนอทัง้ 4 ขอ ดงัน้ี

1. รับทราบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ “มหกรรมหมูบานกองทุนแมของแผนดิน
: รวมใจไทยทัง้ชาต ิ พิทกัษราชดวยภักดี”

2. มอบหมายใหหนวยงานตาง ๆ ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองคกรตาง ๆ ไดเขามามสีวนรวมในการสนบัสนนุ
เผยแพร รณรงคประชาสัมพันธการดำเนินงาน รวมท้ังการระดมทุนเพ่ือสมทบทุนโครงการหมูบานกองทุนแมของแผนดิน

3. มอบหมายใหกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑการนำเงินบริจาคสำหรับการน้ี เปนคาใชจายในการลดหยอน
ภาษีเงินไดประจำปตามประมวลรัษฎากร

4. อนุมัติในหลักการของการพิจารณาเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกผูที่บริจาคสมทบทุนตามระเบียบและหลักเกณฑที่กำหนด

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่นร 0505/ว 142 ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2553
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พระราชบญัญัติ

เรื่อง พระราชบญัญัตกิารเดนิอากาศ (ฉบบัที ่ 12) พ.ศ. 2553

เพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑการจัดทำแผนการบินและการปฏิบัติตามกฎจราจรทางอากาศ เพ่ือใหการตรวจสอบ
อากาศยานท่ีบินเขามาในราชอาณาจักรมีความมั่นคงและปลอดภัยย่ิงขึ้น

เลม 127 ตอนท่ี 36 ก วันท่ี 2 มถุินายน 2553 หนา 1

พระราชกฤษฎีกา

เรื่อง พระราชกฤษฎกีาปดประชมุสมยัวสิามญัแหงรฐัสภา พ.ศ. 2553

ปดประชมุสมยัวิสามญัแหงรฐัสภา พ.ศ. 2553 ตัง้แตวันท่ี 3 มถุินายน พ.ศ. 2553
เลม 127 ตอนที ่36 ก วันท่ี 2 มถุินายน 2553 หนา 14

เรือ่ง พระราชกฤษฎีกากำหนดใหผลติภณัฑอุตสาหกรรมถังกาซปโตรเลยีมเหลวสำหรับเครือ่งยนตสนัดาปภายในตองเปนไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. 2553

ยกเลิกพระราชกฤษฎกีากำหนดใหผลติภณัฑอตุสาหกรรมถงักาซปโตรเลยีมเหลวสำหรบัเครือ่งยนตสนัดาปภายในตองเปนไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. 2526 และกำหนดใหผลติภณัฑอตุสาหกรรมถงักาซปโตรเลยีมเหลวสำหรบัเครือ่งยนตสนัดาปภายในตองเปนไปตามมาตรฐาน
เลขที ่มอก. 370-2552

เลม 127 ตอนท่ี 37 ก วันท่ี 9 มถุินายน 2553 หนา 7

เรื่องสำคัญท่ีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
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กฎกระทรวง

เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลกัประกนัความรับผดิตอบคุคลท่ีสามของผปูระกอบวชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2553

กำหนดใหนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการใหบริการดานการสอบบัญชีหรือดานการทำบัญชี ตองจัดใหมีหลักประกันเพ่ือประกัน
ความรับผิดตอบุคคลท่ีสามตามประเภท จำนวน หลักเกณฑ และวิธีการท่ีกำหนด

เลม 127 ตอนที ่35 ก วันท่ี 27 พฤษภาคม 2553 หนา 1

เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการแจงการผลิตเพื่อขายหรือนำเขาเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม พ.ศ. 2553

ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบบัที ่ 3 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตเิคร่ืองสำอาง พ.ศ. 2535 และกำหนดหลักเกณฑ
และวิธีการแจงการผลิตเพ่ือขายหรือนำเขาเพ่ือขายเคร่ืองสำอางควบคุมขึ้นใหม

เลม 127 ตอนที ่36 ก วันท่ี 2 มถุินายน 2553 หนา 15

เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลกัเกณฑและวธิกีารเกีย่วกับการทำสำนวนสอบสวนรวมกันระหวางพนกังานสอบสวนกบั
พนักงานอัยการ พ.ศ. 2553

กำหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการทำสำนวนสอบสวนรวมกันระหวางพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ ในกรณี
ที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทำของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของ
เจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี หรือในกรณีที่ผูตายถูกกลาวหาวาตอสูขัดขวางเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการ
ตามหนาท่ี

เลม 127 ตอนที ่37 ก วันท่ี 9 มถุินายน 2553 หนา 16

ระเบยีบ

เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาเชาบานขาราชการสำหรบัขาราชการซึง่รบัราชการประจำในตางประเทศ
พ.ศ. 2553

ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการจัดบานพักสำหรับขาราชการซึ่งรับราชการประจำในตางประเทศ
พ.ศ. 2545 และกำหนดหลักเกณฑการเบิกและอัตราคาเชาบานขาราชการสำหรับขาราชการซึ่งรับราชการประจำในตางประเทศ รวมทั้ง
วิธีการเบิกจายเงินข้ึนใหม

เลม 127 ตอนพิเศษ 78 ง วันท่ี 23 มถุินายน 2553 หนา 1

ประกาศ

เรื่อง ใหอำนาจหนาที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
ดำเนินการในพ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักร สิ้นสุด

ใหอำนาจหนาท่ีของกองอำนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรท่ีไดรบัมอบหมายใหรบัผดิชอบดำเนนิการในเขตพืน้ที่
ทีไ่ดมกีารประกาศใหเปนพ้ืนท่ีปรากฏเหตุการณอนักระทบตอความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ในหวงวันท่ี 11 มนีาคม ถึงวันท่ี 20 เมษายน
พ.ศ. 2552 และบรรดาประกาศ ขอกำหนดท่ีนายกรัฐมนตรี และผูอำนวยการศูนยอำนวยการรักษาความสงบเรียบรอยประกาศ และออก
ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เปนอันสิ้นสุดลง

เลม 127 ตอนพิเศษ 66 ง วันท่ี 26 พฤษภาคม 2553 หนา 3
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การนับเวลาราชการเพ่ือคำนวณบำเหน็จบำนาญของขาราชการสวนทองถ่ินตองไปตามกฎหมายวาดวยบำเหน็จบำนาญขาราชการ
สวนทองถิน่ กลาวคือ มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัตบิำเหนจ็บำนาญขาราชการสวนทองถิน่ ซึง่แกไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัตบิำเหนจ็
บำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 กำหนดใหขาราชการสวนทองถ่ินท่ีออกจากราชการไปแลว ถาภายหลังกลับเขามา
รับราชการใหมตั้งแตวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2543 (วันท่ีพระราชบัญญัติฯ มีผลใชบังคับ) สามารถนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จ
บำนาญตอนกอนออกจากราชการตอเนือ่งกับการรบัราชการในตอนหลงัได ดงันัน้ หากกลับเขารบัราชการใหมกอนวนัที ่ 16 พฤศจกิายน 2543
จะไมสามารถนับเวลาราชการตอเน่ืองใหมได การคิดเวลาราชการสำหรับการคำนวณบำเหน็จจึงนับเฉพาะการรับราชการคร้ังใหมเทาน้ัน

เรือ่งเสร็จท่ี 350/2553
 

บนัทึกสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
เรื่อง การนับเวลาราชการเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญของขาราชการสวนทองถ่ิน

กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ินไดมหีนังสือท่ี มท 0808.5/926 ลงวนัท่ี 2 กุมภาพันธ 2553 ถึงสำนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สรุปความไดวา องคการบริหารสวนตำบลหัวรอไดขอหารือกรมบัญชีกลางเร่ืองการนับเวลาราชการตอเน่ืองเพ่ือคำนวณ
บำเหน็จบำนาญของวาท่ีรอยตรี ชายชัชวาล ศรีสุธรรม รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล (นักบริหารองคการบริหารสวนตำบล
ระดับ 7) ซึ่งเคยรับราชการเปนขาราชการตำรวจตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2533 ตอมาไดลาออกเมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2540 รวม
เวลาราชการ 7 ป 6 เดือน เพ่ือบรรจเุปนพนักงานสวนตำบล ตำแหนงปลัดองคการบริหารสวนตำบล สงักัดองคการบริหารสวนตำบล
น้ำกุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2540 โดยกรมการปกครองไมรับโอนเงินเดือนและอายุราชการให
ซึง่กรมบญัชกีลางไดแจงวา กรณีนีจ้ะตองพจิารณาตามพระราชบญัญัตบิำเหนจ็บำนาญขาราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2500 จงึขอให
องคการบริหารสวนตำบลหัวรอหารือกระทรวงมหาดไทยซ่ึงเปนผูรักษาการตามกฎหมายองคการบริหารสวนตำบลหัวรอ  จึงไดขอ
หารือกระทรวงมหาดไทยวา กรณีของวาท่ีรอยตรี ชายชัชวาลฯ จะสามารถนับเวลาราชการในตอนกอนออกจากราชการตอเน่ือง
กับการรับราชการในตอนหลังเพ่ือคำนวณบำเหน็จบำนาญไดหรือไม กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินพิจารณาแลวมีความเห็น
เปน 2 แนวทาง ดงันี้

คดัเลือกโดย อมราลกัษณ  รกัษวงศ

ทองถ่ินควรรู
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แนวทางท่ีหน่ึง มาตรา 30 แหงพระราชบญัญัตบิำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2500 ซึง่แกไขเพ่ิมเตมิโดย
พระราชบญัญัตบิำเหนจ็บำนาญขาราชการสวนทองถิน่ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2543 กำหนดวาขาราชการสวนทองถิน่ผใูดออกจากราชการ
ไปแลว ภายหลังกลับเขารับราชการใหมตัง้แตวันที ่16 พฤศจิกายน 2543 ซึง่เปนวันท่ีพระราชบัญญัตนิีม้ผีลใชบงัคบั ใหนบัเวลาราชการ
สำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตอนกอนออกจากราชการตอเน่ืองกับการรับราชการในตอนหลังได การท่ีวาท่ีรอยตรี ชายชัชวาลฯ
รับราชการตำรวจต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2533 ตอมาไดลาออกเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2540 เพ่ือบรรจุเปนพนักงานสวนตำบล
ในวันท่ี 16 กันยายน 2540 ตอเน่ืองกัน ยอมเปนการกลับเขารับราชการใหมกอนวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2543 จงึไมมสีทิธิทีจ่ะนับเวลา
ราชการในตอนกอนออกจากราชการตอเน่ืองกับการรับราชการในตอนหลังเพ่ือคำนวณบำเหน็จบำนาญได

แนวทางท่ีสอง แมวาท่ีรอยตรี ชายชัชวาลฯ จะกลับเขามารับราชการใหมกอนวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2543 ซึ่งเปนวันท่ี
พระราชบญัญัตบิำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิน่ฯ มผีลใชบงัคบักต็าม แตเมือ่พระราชบญัญัตนิีม้ผีลใชบงัคบัตลอดมาในขณะที่
ขาราชการผูนี้ยังคงรับราชการสวนทองถิ่นอยูและตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน สิทธิประโยชนของขาราชการตามพระราชบัญญัติ
บำเหนจ็บำนาญขาราชการสวนทองถ่ินฯ ยอมเกิดข้ึนโดยสมบูรณตามกฎหมาย  จงึถือไดวาเปนการกลับเขารับราชการใหมภายหลัง
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่นฯ แลว จึงตองนับเวลา
ราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตอเน่ืองกับการรับราชการในตอนหลังใหตามสิทธิของขาราชการ

นอกจากนัน้ ตามมาตรา 30 ทวิ แหงพระราชบญัญัตบิำเหนจ็บำนาญขาราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2500 ซึง่แกไขเพ่ิมเตมิ
โดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2520 ซึ่งใชบังคับอยูในวันท่ีวาท่ีรอยตรี ชายชัชวาลฯ
กลับเขารับราชการในตอนหลัง ยังมเีจตนารมณใหขาราชการซ่ึงไดรบัหรอืมสีทิธิในบำนาญปกติตามกฎหมายวาดวยบำเหน็จบำนาญ
ขาราชการ ที่กลับเขารับราชการสวนทองถ่ิน มีสิทธินับเวลาราชการตอเน่ืองระหวางท่ีเปนขาราชการและขาราชการสวนทองถ่ิน
สำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญได แตมิไดบัญญัติถึงกรณีที่ขาราชการไมไดรับบำนาญกลับเขารับราชการไว กรณีจึงตองพิจารณา
เทียบกับบทกฎหมายท่ีใกลเคียงอยางย่ิงตามนยัมาตรา 4 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คอื พระราชบัญญัตกิองทุนบำเหนจ็
บำนาญขาราชการ พ.ศ. 2539 มาตรา 38 ซึง่กำหนดวาขาราชการซึง่ออกจากราชการ ถากลับเขารบัราชการใหมตัง้แตวันท่ีบทบญัญัติ
แหงหมวดนีใ้ชบงัคบั คอื ตัง้แตวันท่ี 27 มนีาคม 2540 ใหนบัเวลาราชการสำหรบัคำนวณบำเหนจ็บำนาญตอนกอนออกจากราชการ
ตอเน่ืองกับการรับราชการในตอนหลังได ดวยเหตุผลขางตน เม่ือวาท่ีรอยตรี ชายชัชวาลฯ ไมไดรับบำเหน็จบำนาญ จึงไมตองคืน
บำเหนจ็ หรอืเลกิหรืองดรบับำนาญในขณะท่ีเขารับราชการเปนขาราชการสวนทองถ่ิน และโดยปกติเพ่ือประโยชนของตน ขาราชการ
สวนทองถิ่นยอมประสงคจะใหนับเวลาราชการตอนกอนออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังเพ่ือคำนวณบำเหน็จ
บำนาญอยูแลว ดังน้ัน จึงตองนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตอนกอนออกจากราชการตอเน่ืองกับการรับราชการ
ในตอนหลงัเพ่ือใหไดขอยุตใินเรือ่งนี ้กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ินจงึขอหารอืสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือพิจารณาตอไป

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 1) ไดพิจารณาขอหารือแลว มีความเห็นวา มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติบำเหน็จ
บำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน
(ฉบบัที ่ 6) พ.ศ. 2543 ไดกำหนดใหขาราชการสวนทองถ่ินท่ีออกจากราชการไปแลว ถาภายหลังกลบัเขารบัราชการใหมนบัแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตอนกอนออกจากราชการตอเน่ืองกับการรับราชการ
ในตอนหลังได โดยใหนำมาใชบงัคบักับขาราชการซ่ึงกลับเขารับราชการเปนขาราชการสวนทองถ่ินดวยโดยอนุโลม การท่ีมาตรา 30
ถูกแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 เน้ือหาสาระของมาตรา 30
แหงกฎหมายท่ีแกไขเพ่ิมเติม จึงยอมแทนท่ีเปนมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500
ดังน้ัน คำวา “นับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ” ตามมาตรา 30 จึงหมายความถึงพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 ซึ่งใชบังคับนับแตวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2500 ซึ่งเปนวันท่ีพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการ
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500 มีผลใชบังคับ ขาราชการสวนทองถ่ินท่ีออกจากราชการไปแลว ถาภายหลังกลับเขารับราชการใหมตั้งแต
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2500 จึงสามารถนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตอนกอนออกจากราชการตอเน่ืองกับ
การรับราชการในตอนหลงัได แตโดยท่ีมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัตบิำเหนจ็บำนาญขาราชการสวนทองถิน่ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2543



48

ซึ่งเปนบทเฉพาะกาล ไดกำหนดใหการนับเวลาราชการของผูกลับเขารับราชการใหมกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหเปนไป
ตามบทบญัญัตแิหงกฎหมายวาดวยบำเหนจ็บำนาญขาราชการสวนทองถิน่ทีใ่ชอยกูอนทีจ่ะมกีารแกไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญัตนิี้
ซึ่งคำวา “พระราชบัญญัตินี้” ในที่นี้ยอมหมายถึงพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2543
ซึง่ใชบงัคบัตัง้แตวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2543 จงึมผีลทำใหขาราชการสวนทองถ่ินท่ีกลับเขารับราชการใหมกอนวันท่ี 16 พฤศจิกายน
2543 ซ่ึงเปนวันท่ีพระราชบัญญัตบิำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2543 มผีลใชบงัคับ ไมสามารถนับเวลา
ราชการตอเน่ืองได

เมือ่วาท่ีรอยตร ีชายชชัวาล ศรสีธุรรม ลาออกจากขาราชการตำรวจและบรรจเุปนพนักงานสวนตำบล เมือ่วนัท่ี 16 กันยายน
2540 โดยกรมการปกครองไมรบัโอนเงินเดือนและอายุราชการให จงึเห็นไดวา วาท่ีรอยตรี ชายชัชวาลฯ กลับเขารับราชการใหมกอน
วันที่พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 มีผลใชบังคับ  ดังนั้น โดยผลของมาตรา 16
แหงพระราชบัญญัตบิำเหนจ็บำนาญขาราชการสวนทองถิน่ (ฉบบัที ่ 6) พ.ศ. 2543 การนับเวลาราชการของวาท่ีรอยตร ีชายชัชวาลฯ
จึงตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่นท่ีใชอยูกอนที่จะมีการแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตบิำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2543 กลาวคือ ตองเปนไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2500 ซึง่กำหนดใหคดิเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญเฉพาะการรับราชการ
ครั้งใหมเทาน้ัน

อนึ่ง จากการช้ีแจงของผูแทนกระทรวงมหาดไทยไดความวา การท่ีกรมการปกครองมีนโยบายไมรับโอนขาราชการ
จากสวนราชการอื่นมาเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินในขณะน้ัน ก็เน่ืองจากเห็นวาเปนระยะเร่ิมตนของการจัดตั้ง
องคการบริหารสวนตำบล มีความจำเปนตองรับพนักงานสวนตำบลเปนจำนวนมาก และเม่ือมีการจัดสอบก็ปรากฏวามีขาราชการ
จากสวนราชการอืน่มาสอบได หากรับโอนมาตามสทิธิของขาราชการเหลาน้ันก็อาจเปนภาระแกการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิน่
เปนอยางมาก แตปจจบุนัฐานะการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดีขึน้อยใูนวิสยัท่ีจะรับภาระดังกลาวได คณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะท่ี 1) จงึมขีอสงัเกตวา การทีก่รมการปกครองในขณะนัน้มนีโยบายไมรบัโอนขาราชการท่ีสอบบรรจเุปนขาราชการสวนทองถิน่
ยอมเปนการลิดรอนสิทธิของขาราชการและทำใหมีผูที่ตองเสียสิทธิจากนโยบายของกรมการปกครองเปนจำนวนมาก ดังน้ัน
เพ่ือเปนการรักษาสิทธิของขาราชการท่ีสอบบรรจุได กระทรวงมหาดไทยจึงควรทบทวนนโยบาย และหากเห็นวาเปนการสมควร
ที่จะฟนฟูสิทธิอันพึงมีของขาราชการเหลาน้ันเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับการนับอายุราชการ ก็สมควรพิจารณาแกไขเพ่ิมเติม
พระราชบญัญัตบิำเหนจ็บำนาญขาราชการสวนทองถิน่ฯ เพ่ือกำหนดใหขาราชการท่ีกลับเขารบัราชการใหมกอนวนัท่ีพระราชบญัญัติ
บำเหนจ็บำนาญขาราชการสวนทองถิน่ (ฉบบัที ่ 6) พ.ศ. 2543 มผีลใชบงัคับ สามารถนบัเวลาราชการตอเน่ืองได

(ลงชือ่)    อชัพร  จารจุนิดา

(นายอัชพร  จารจุนิดา)
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มถุินายน  2553

สามารถดูขอมลูเพ่ิมเติมไดที ่ http://www.krisdika.go.th
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เรื่องเลาชาวอาลักษณ

การดำเนินการเร่ืองความสัมพันธระหวางประเทศ
ตามราชประเพณีในความรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีนั้น นอกจากจะเก่ียวของโดยตรงกับการแตงตั้ง
เอกอัครราชทูตแลวยังรับผิดชอบเกี่ยวกับเอกอัครราชทูต
ที่ไดรับแตงตั้งขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเขาเฝาฯ
ในโอกาสตาง ๆ ไดแก การเขาเฝาฯ ถวายสาสนตราต้ัง การเขาเฝาฯ
ในโอกาสเขารับหนาท่ีใหม การเขาเฝาฯ เพ่ือกราบบังคมทูลลา
ในโอกาสที่จะพนจากหนาท่ี และการเขาเฝาฯ ถวายพระพร
ชยัมงคลในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา นอกจากน้ี ยังมกีรณี
ของเอกอัครราชทูตไทยประจำตางประเทศท่ีไดรับแตงตั้งใหม
ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเขาเฝาฯ เพ่ือกราบถวายบังคม
ทูลลาไปปฏิบัติหนาท่ี ณ ตางประเทศ ซึ่งเม่ือไดรับแจงขอมูล
รายละเอียดจากกรมพิธีการทูต กระทรวงการตางประเทศ แลว
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี โดยสำนักอาลกัษณและเคร่ืองราช-
อสิรยิาภรณจะตองรบัผดิชอบดำเนนิการกราบเรียนนายกรัฐมนตรี
ทราบ และแจงสำนักราชเลขาธิการเพ่ือขอใหนำความกราบ
บังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท และเม่ือทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ หรือพระราชทานพระมหากรุณาแลว
สำนักอาลักษณและเคร่ืองราชอิสริยาภรณจะแจงใหกระทรวง
การตางประเทศทราบและดำเนินการตอไป

ดังไดกลาวมาแลวในตอนตนวา เอกอัครราชทูต
ที่ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงใหม จะถือวาไดเขารับหนาท่ี
ของตนในรัฐผูรับเมื่อไดย่ืนสาสนตราต้ัง หรือเมื่อไดบอกกลาว
การมาถึงของตน และไดเสนอสำเนาท่ีถูกตองของสาสน
ตราต้ังของตนตอกระทรวงการตางประเทศของรัฐผูรับตาม
แนวทางปฏิบัติของรัฐผูรับนั้น โดยลำดับของการย่ืนสาสน
ตราต้ัง กระทรวงการตางประเทศจะไดกำหนดตามวันและ
เวลาการมาถึงของเอกอัครราชทูต ซึ่งเปนไปตามอนุสัญญา
กรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางการทูต พ.ศ. 2504
ขอ 13 อยางไรก็ตาม ในการเขาเฝาฯ ถวายสาสนตราต้ังของ
เอกอัครราชทูตตางประเทศประจำประเทศไทยท่ีมิไดมีถ่ินพำนัก
ในประเทศไทย (Non-resident Ambassador) บางรายจะ
ไมสามารถเดินทางมาเขาเฝาฯ ไดทันทีภายหลังการแตงตั้ง

นายฮิเดอะกิ โคบายาชิ เขาเฝาทูลละอองธุลพีระบาทถวายพระราชสาสนตราต้ัง
เปนเอกอัครราชทตูวิสามญัผมูอีำนาจเต็มแหงญ่ีปนุประจำประเทศไทย

เมือ่วนัท่ี 9 มนีาคม 2549
ณ พระตำหนักเปยมสขุ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จงัหวัดประจวบครีขีนัธ

อาลักษณหญิง

ตามราชประเพณี
ความสมัพันธระหวางประเทศ
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โดยบางรายอาจใชเวลานานเปนป ทำใหมีปญหาในการปฏิบัติ
หนาท่ี ดังนั้น กระทรวงการตางประเทศ โดยกรมพิธีการทูต
จงึไดเสนอแนวทางปฏบิตัแิละขอใหสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดำเนนิการเพ่ือนำความกราบบงัคมทลูพระกรณุาขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตถือเปนหลักปฏิบัติเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี
และการเขารับหนาท่ีของเอกอัครราชทูตตางประเทศประจำ
ประเทศไทยใหเหมาะสมยิ่งข้ึน เพ่ือใหเอกอัครราชทูตสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีไดในระหวางรอการเขาเฝาฯ ถวายพระราชสาสน
หรืออักษรสาสนตราต้ัง โดยมีรายละเอียดของหลักปฏิบัติ
เก่ียวกับการปฏบิตัหินาท่ีและการเขารบัหนาท่ีของเอกอคัรราชทตู
ตางประเทศประจำประเทศไทย1 ดังน้ี

1. เอกอัครราชทูตที่มีถ่ินพำนักในประเทศไทยและ
ถ่ินพำนักในตางประเทศใหเสนอสำเนาพระราชสาสนหรือ
อักษรสาสนตราต้ังพรอมเอกสารที่เก่ียวของตอกระทรวงการ
ตางประเทศเพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ทราบ

2. กระทรวงการตางประเทศจะสงสำเนาพระราชสาสน
หรืออักษรสาสนตราต้ังพรอมสำเนาเอกสารท่ีเก่ียวของดังกลาว
ไปยังสำนักราชเลขาธิการเพ่ือขอใหนำความกราบบังคมทูล
พระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท

3. เมื่อความทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลว สำนัก
ราชเลขาธิการจะได เชิญพระราชกระแสใหกระทรวงการ
ตางประเทศทราบ

4. กระทรวงการตางประเทศจะไดแจงใหเอกอัคร-
ราชทูตฯ สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดในระหวางท่ีรอการเขาเฝาฯ
ถวายพระราชสาสนหรืออักษรสาสนตราต้ัง ทั้งน้ี ใหถือวา
เอกอัครราชทูตไดเขารับหนาท่ีตัง้แตวันท่ีสำนักราชเลขาธิการไดมี
หนังสือเชิญพระราชกระแสใหกระทรวงการตางประเทศทราบ
ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสำนักราชเลขาธิการ
นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท
แลว พระราชทานพระบรมราชานุญาต

การเขาเฝาฯ ถวายสาสนตราต้ังของเอกอัครราชทูต
ตางประเทศประจำประเทศไทยน้ัน เดิมเอกอัครราชทูตจะไดรับ
พระราชทานพระมหากรุณาใหเขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั
ปจจบุนัเม่ือพระราชทานพระมหากรุณาใหเอกอัครราชทูตสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีไดในระหวางรอการเขาเฝาฯ แลว หลังจากนั้น
จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเอกอัครราชทูตเขาเฝาฯ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แทนพระองค เพ่ือ
ถวายพระราชสาสนหรืออักษรสาสนตราต้ัง

1 หนังสอืกระทรวงการตางประเทศ  ที ่ กต  0302/9404  ลงวันท่ี  26 มถุินายน  2538

นายมุสตาฟา มจูซีโินวิก เขาเฝาทูลละอองพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แทนพระพระองค
ถวายอักษรสาสนตราต้ังเปนเอกอัครราชทูตวิสามญัผมูอีำนาจเต็ม

แหงบอสเนียและเฮอรเซโกวีนาประจำประเทศไทย เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2550 ณ วังศุโขทัย
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นายไมล คปูา เอกอัครราชทตูวิสามญัผมูอีำนาจเต็มแหงเครอืรฐัออสเตรเลยีประจำประเทศไทย
เขาเฝาสมเดจ็พระเจาลกูเธอ เจาฟาจฬุาภรณวลัยลักษณ อคัรราชกมุาร ีในโอกาสเขารบัหนาท่ี

เมือ่วันท่ี 19 เมษายน 2544 ณ พระตำหนักใหม สวนจิตรลดา

การเขาเฝาฯ ถวายพระราชสาสนหรืออักษรสาสนสาสนตราต้ัง
ของเอกอัครราชทูตน้ีเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเขาเฝาฯ
ณ วัน เวลา และสถานท่ีใดแลว สำนักพระราชวังจะจัดรถยนต
หลวงเพ่ือรบัอธบิดกีรมพธีิการทตูหรอืผแูทนไปนำเอกอัครราชทตู
ไปยังสถานท่ีที่จะเขาเฝาฯ โดยมีขาราชสำนักช้ันผูใหญคอย
ตอนรบั ซึง่ถือเปนธรรมเนียมปฏบิตัสิำคญัตามประเพณีการรับทูต
ที่สืบทอดมาแตโบราณ

หลังจากท่ีเอกอัครราชทูตไดเขาเฝาฯ ถวายสาสน
ตราต้ังแลว อาจขอพระราชทานพระราชวโรกาสเขาเฝาฯ
พระบรมวงศพระองคอืน่ ๆ ในโอกาสเขารับหนาท่ีใหม (Assumption
of Duties) ดวย เชน ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเขาเฝาฯ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทาน
พระวโรกาสเขาเฝาสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจฬุาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี และเม่ือการปฏิบัติหนาท่ีของเอกอัครราชทูต
ตางประเทศประจำประเทศไทยส้ินสุดวาระ (Termination of
Mission) เอกอัครราชทูตจะขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส
เขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ หรือขอพระราชทานพระราชวโรกาสเขาเฝาฯ

พระบรมวงศพระองคอืน่ เพ่ือกราบบังคมทูลลาในโอกาสท่ีจะพนจาก
หนาท่ี ซึ่งในโอกาสน้ีอาจพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแก
เอกอัครราชทูตของประเทศที่มีกรณีปฏิบัติตอบแทนกันดวย

นอกจากการเขาเฝาฯ ที่เก่ียวของกับการเขารับตำแหนง
หนา ท่ีและการพนวาระประจำการของเอกอัครราชทูตแลว
ในระหวางการปฏิบัติหนาท่ีจะมีการเขาเฝาฯ ในโอกาสสำคัญ
คือ การเขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา เมื่อใกลถึงกำหนดวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันท่ี 5 ธันวาคมของทุกป
กระทรวงการตางประเทศจะสงเร่ืองที่เอกอัครราชทูตตางประเทศ
ประจำประเทศไทยขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเขาเฝาฯ
นอมเกลาฯ ถวายพระพรชัยมงคลรวมกับคณะทูตานุทูต ผูแทน
ฝายกงสุลตางประเทศ และผูแทนฝายองคการระหวางประเทศ
ประจำประเทศไทย มาใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการ
ซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติจะขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส
เขาเฝาฯ ในวันท่ี 8 ธันวาคม เปนประจำทุกป ณ ศาลาดุสิดาลัย
พระราชวังดุสิต โดยคณบดีคณะทูตเปนผูกราบบังคมทูลถวาย
พระพรชัยมงคลในนามคณะทูตานุทตู ผแูทนฝายกงสุลตางประเทศ
และผูแทนฝายองคการระหวางประเทศ
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หลังจากท่ี สลค.สาร ฉบับท่ีผานมาไดแนะนำ “กระบวนการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรี
ผานระบบ CABNET” แลว ในฉบบัน้ีจงึขอนำเสนอคำถามท่ีสวนราชการนำรองท่ีไดเร่ิมทำลองใชระบบ
CABNET แลวต้ังแตเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2553 ไดสอบถามมายัง helpdesk ของระบบ CABNET
ผานโทรศัพท 0 2280 9000 ตอ 571-573 และ e-mail: cabnet@soc.mail.go.th ดงัน้ี

all about CABNET



คำถาม : หาก scan ลายน้ิวมอืไมผาน จะสามารถเขาสรูะบบ
CABNET ดวยวิธีอืน่ไดหรอืไม

 


คำตอบ: กรณี scan ลายน้ิวมอืแลวเคร่ืองไมอานเกิน 3 ครัง้

สามารถใส username และ password เพ่ือเขาใช
ระบบ CABNET ได

สำนักบริหารงานสารสนเทศ
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download template
หนังสอืเสนอเร่ืองตอ

คณะรัฐมนตรปีระเภทตาง ๆ
ไดที ่www.cabnet.soc.go.th

คำถาม : ในการจัดทำเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี จำเปนตองใช
แบบฟอรมมาตรฐาน (template) ทีส่ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) จัดเตรียมไวเทาน้ันหรือไม
หากการจัดทำเร่ืองฯ มีรายละเอียดท่ีไมสามารถ
กรอกไดตาม template จะทำอยางไร

คำตอบ : สลค. ไดจดัเตรียม template ไว 5 ประเภท ดงัน้ี
(1) template การเสนอเร่ืองทัว่ไป
(2) template เร่ืองกฎหมาย
(3) template เร่ืองการแตงต้ัง
(4) template เรื่องความสัมพันธระหวางประเทศ
(5) template เรื่องการดำเนินการภายหลังมีมติ

กรณีที่สวนราชการจะตองจัดทำเร่ืองฯ แลวเห็นวาเร่ืองดังกลาว
ไมสามารถใช template ทั้ง 5 ประเภทได สลค. ไดจัดเตรียม template
แบบวางไวใหสวนราชการใชในกรณีนี้ดวย อยางไรก็ตาม สลค. เห็นวา
ควรจะใช template แบบวางเฉพาะกรณีที่จำเปนเทาน้ัน
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⌫⌫
  

ฉบับนี้รูรอบโลกขอพาไปพักผอนหนีลมรอน ณ หมูเกาะ (archipelago) ที่ใหญที่สุดในโลก ซึ่งก็คือสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(Republic of Indonesia) หรือประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือนบานของเราน่ันเอง

ประเทศอินโดนีเซียไดชื่อวาเปนประเทศหมูเกาะท่ีใหญที่สุดในโลก ประกอบดวยเกาะตาง ๆ ประมาณ 17,508 เกาะ ตั้งอยูใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต บริเวณระหวางคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใตและทวีปออสเตรเลีย และระหวางมหาสมุทรอินเดีย
และแปซฟิก มพีรมแดนตดิกับประเทศมาเลเซยีบนเกาะบอรเนียว (หรอืเกาะกาลิมนัตนั) ประเทศปาปวนิวกินบีนเกาะนิวกิน ี(หรอืเกาะอิเรยีน)

และประเทศติมอรตะวันออกบนเกาะติมอร มีเมืองหลวงชื่อกรุงจาการตา โดยมีพ้ืนท่ีสำคัญแบงเปน 4 สวน คือ หมูเกาะซุนดาใหญ
หมูเกาะซุนดานอย หมูเกาะโมลุกะ (หมูเกาะเคร่ืองเทศ) และอิเรียนจายา (ปาปวนิกีนีตะวันตก) ภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนปาฝนเขตรอน
สภาพอากาศรอนชืน้ ม ี2 ฤดู คอื ฤดูรอนและฤดูฝน อณุหภูมเิฉล่ียระหวาง 25-35 องศาเซลเซยีส

อินโดนีเซียมีพลเมืองประมาณ 240 ลานคน (ป 2552) คาดวาจะเพ่ิมเปน 243 ลานคนเม่ือสิ้นป 2553 นับวามีพลเมืองมาก
เปนอันดับ 4 ของโลกรองจากจีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา โดยมีชนกลุมนอยกวา 500 เผา และมีภาษาพ้ืนเมืองมากกวา 538 ภาษา
แตไดมีการกำหนดใหภาษา Bahasa Indonesia เปนภาษาราชการและภาษาประจำชาติอินโดนีเซีย ประชากรอินโดนีเซียรอยละ 87
นบัถือศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต รอยละ 10 และศาสนาอ่ืน ๆ อาทิ พุทธ และฮินดู รอยละ 3

ประเทศอินโดนีเซียมีความเจริญรุงเรืองมาชานาน แตตอมาตองตกอยูภายใตการปกครองของเนเธอรแลนดอยูนานประมาณ
300 ป ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2485 ซึ่งเปนชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ญ่ีปุนบุกอินโดนีเซีย และทำการขับไลเนเธอรแลนดเจาอาณานิคม

ของอินโดนีเซียออกไปไดสำเร็จ ตอมาญ่ีปุนแพสงคราม อินโดนีเซียจึงไดถือโอกาสประกาศเอกราช
ในวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2488 แตเนเธอรแลนดเจาอาณานิคมเดิมไมยอมรับการประกาศเอกราช
ของอินโดนีเซีย จึงยกกองทัพเขาปราบปราม ผลจากการสูรบปรากฏวา เนเธอรแลนดไมสามารถ
ปราบปรามกองทัพอินโดนีเซียได อังกฤษซึ่งเปนพันธมิตรกับเนเธอรแลนดจึงเขามาชวยไกลเกล่ีย
เพ่ือใหยุติความขัดแยงกัน โดยใหทั้งสองฝายลงนามในขอตกลงลิงกัดยาติ (Linggadjati
Agreement) เมื่อ พ.ศ. 2489 โดยเนเธอรแลนดยอมรับอำนาจของรัฐบาลอินโดนีเซียในเกาะชวา
และสุมาตรา

Worldtraveller

รรูอบโลก



⌫  ⌫    55

ตอมา เนเธอรแลนดไดละเมิดขอตกลง โดยไดนำทหารเขาโจมตีอนิโดนีเซีย
ทำใหประเทศอ่ืน ๆ เชน ออสเตรเลียและอินเดียไดย่ืนเร่ืองใหคณะมนตรีความมัน่คง
แหงสหประชาชาตเิขาจดัการ สหประชาชาตไิดเขาระงับขอพิพาท โดยต้ังคณะกรรมการ
ประกอบดวย ออสเตรเลีย เบลเยียม และสหรัฐอเมริกา เพ่ือทำหนาท่ีไกลเกล่ีย
ประนีประนอม และไดเรียกรองใหมีการหยุดยิง แตเนเธอรแลนดไดเขาจับกุม
ผูนำคนสำคัญของอินโดนีเซีย คือ ประธานาธิบดีซูการโน และนายโมฮัมมัต ฮัตตา
รองประธานาธิบดีในขณะน้ันไปกักขัง ตอมาทหารอินโดนีเซียนำตัวผูนำท้ังสอง
ออกมาได ทำใหทุกประเทศท่ัวโลกตางตำหนิการกระทำของเนเธอรแลนด
อยางย่ิง และคณะมนตรีความมั่นคงไดกดดันใหเนเธอรแลนดมอบเอกราชแก
อินโดนีเซียในวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2492 อยางไรก็ตาม อินโดนีเซียไดถือวา

วันท่ี 17 สงิหาคม พ.ศ. 2488 คอืวนัประกาศเอกราชอยางเปนทางการ และกำหนดใหวันท่ี 17 สงิหาคม ของทุกปเปนวันชาติ

ประเทศอินโดนีเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ
โดยมีประธานาธิบดีเปนท้ังประมุขและหัวหนารัฐบาล และมีรองประธานาธิบดี
เปนผูชวย ซึ่งท้ังสองตำแหนงมาจากการเลือกต้ังจากประชาชนและมีวาระคราวละ 5 ป
และสามารถอยูในตำแหนงไดติดตอกันไมเกิน 2 สมัย ประธานาธิบดีคนปจจุบัน
คือนายซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน (Susilo Bambang Youdhoyono) ซึ่งดำรงตำแหนง
ตัง้แตวันท่ี 20 ตลุาคม 2547 เปนตนมา โดยประธานาธิบดจีะเปนผแูตงตัง้คณะรัฐมนตรี
และปกครองประเทศโดยมีรัฐธรรมนูญอินโดนีเซีย ป 2488 เปนกฎหมายสูงสุด
ของประเทศ โดยใชหลักปญจศีลในการปกครองประเทศ ไดแก 1) นับถือพระเจา
องคเดียว 2) เปนมนุษยที่เจริญและคงไวซึ่งความเท่ียงธรรม 3) ความเปนเอกภาพ
ของอินโดนีเซีย 4) ประชาธิปไตยแบบมีผูแทน และ 5) ใหความยุติธรรมแกสังคม
ชาวอินโดนีเซียท้ังมวล ทั้งนี้ อินโดนีเซียแบงการปกครองเปน 30 จังหวัด โดยมี
การปกครองลักษณะพิเศษ 2 จังหวัด ไดแก อาเจห และยอรกยาการตา และ
1 เขตนครหลวงพิเศษ คือกรุงจาการตา

อำนาจทางนติบิญัญัตขิองอนิโดนีเซีย คอืสภาทีป่รกึษาประชาชน People’s Consultative Assembly หรอื Majelis Permusyawaratan
Rakyat: MPR ซึ่งประกอบดวย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกสภาผูแทนระดับภูมิภาค มีหนาท่ีในการพิจารณาการแกไขปรับปรุง
รฐัธรรมนญู รวมถงึการทำพิธีสาบานตน และการถอดถอนประธานาธิบด ี  แตไมมหีนาท่ีในการกำหนดนโยบายของประเทศ โดยสภาผแูทนราษฎร
(Dewan Perwakilan Rakyat: DPR) มีสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้ง จำนวน 560 คน ประกอบดวยสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
และตัวแทนของกองทัพท่ีไดรับแตงตั้งโดยไมตองผานการเลือกตั้ง มีวาระคราวละ 5 ป และมีหนาท่ีในการกำหนดและพิจารณา
รางกฎหมายระดับประเทศ ในขณะท่ีสมาชิกสภาผูแทนระดับภูมิภาค (Dewan Perwakilan Daerah: DPD) มีหนาท่ีในการผลักดัน
กฎหมายในทองถิ่นของตนเพ่ือเสนอใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพิจารณา

ท่ีมา
เว็บไซตวุฒิสภาอินโดนีเซีย (http://www.senate.go.th/index-of-parliament/Infoes/indonesia0003.pdf)
เว็บไซตกระทรวงการตางประเทศอินโดนีเซีย (http://www.mfa.go.th/web/2386.php?id=126)
เว็บไซต wikipedia (http://th.wikipedia.org/wiki)
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นวัตกรรมรอบโลกฉบับนี้จะขอเอาใจผูที่ชื่นชอบการทำอาหารและนิยมทำอาหารตามหนังสือสอนทำอาหารประเภทตาง ๆ
ซึ่งปญหาท่ีพบบอยครั้งเมื่อทำเสร็จแลวคือรสชาติอาหารไมเปนไปตามที่คาดไว ทำใหตองทิ้งอาหารเหลาน้ันไป ดวยเหตุนี้ จึงไดมีผูคิดคน
อปุกรณทีจ่ะมาชวยแกปญหาดังกลาวใหหมดไป เพราะผใูชสามารถชิมรสชาติอาหารตาง ๆ ไดกอนท่ีจะลงมือทำอาหารจริง  และหากไมพอใจ
ในรสชาติที่ไดก็สามารถปรับเปลี่ยนไดตามตองการ อุปกรณดังกลาวมีชื่อวา Teaser

Teaser เปนอุปกรณที่มีแนวคิดมาจากหนังสือสอนทำอาหาร ซึ่งไดรับการออกแบบเพ่ือชวยลดปญหาการทำอาหารผิดสูตรและ
สุดทายตองทิ้งอาหารเหลาน้ันไป โดย Teaser เปนอุปกรณขนาดกะทัดรัด ที่ประกอบดวยหนาจอระบบสัมผัส (touch screen)
และระบบการพิมพซึง่ภายในบรรจตุลบัสวนผสมอาหารชนิดตาง ๆ  (ลกัษณะคลายกับตลบัหมกึพิมพ) จำนวน 18 ตลบั สำหรับใชในการทำ
ตวัอยางรสชาตอิาหาร นอกจากน้ี สวนประกอบท่ีสำคัญอกีอยางคือ แผนรสชาตอิาหาร
ซึง่ผใูชจะสามารถชมิรสชาตอิาหารจริงไดจากส่ิงน้ี การใชงานน้ันจะเร่ิมจากการนำหนาจอ
ระบบสัมผัสไปประกอบกับตัวเคร่ืองสวนลาง ภาพเมนูอาหารตาง ๆ จะปรากฏข้ึน
ที่หนาจอ touch screen จากน้ันใหเลือกเมนูอาหารท่ีตองการ และกดปุมคำสั่ง
ที่ตัวเครื่องเพ่ือพิมพแผนรสชาติอาหารออกมา ซึ่งหากรสชาติที่ไดรับยังไมเปนท่ีพอใจ
ก็สามารถท่ีจะปรับเปล่ียนสวนผสมตาง ๆ ใหตรงตามท่ีตองการได และส่ังพิมพ
แผนรสชาติออกมาใหม เม่ือไดรสชาติอาหารตามท่ีตองการแลว จึงคอยนำข้ันตอน
และสวนผสมดังกลาวไปประกอบการทำอาหารจริง ๆ

Teaser นับเปนเทคโนโลยีที่จะเขามาอำนวยความสะดวกใหแกชีวิตคน
ในยุคปจจุบันอยางมาก เพราะจะชวยทำใหประหยัดเวลาในการทำอาหาร และไมตอง
สิ้นเปลืองวัสดุเพ่ือทดลองทำอาหารชนิดตาง ๆ ดวย คงตองติดตามดูวาเคร่ืองดังกลาว
จะไดรับความนิยมในผูที่ชื่นชอบการทำอาหารหรือไม

ที่มา : http://www.tuvie.com/taste-your-food-before-it-is-cooked-with-next-generation-cookbook-teaser/
http://www.computerweekly.com/galleries/237328-2/Tastable-cookbook-Award-winning-product-design-of-2009.htm

TATSU

“Teaser เคร่ืองชวยปรุงอาหาร”

นวัตกรรมรอบโลก
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(Servant Leadership)

หนังสือสุดยอดผูนำคือผูรับใช (Servant Leadership) เขียนโดย
Robert K. Greenleaf แปลเปนภาษาไทยโดย อญัชลี  ชยัชนะวิจติร เปนหนังสอื
สำหรับผูที่ตองการจะเปนผูนำท่ีดี การท่ีจะกาวสูการเปนผูนำท่ีดีไดนั้น
จำเปนอยางย่ิงที่จะตองมีหัวใจเปนผูใหและเปนผูที่พรอมจะรับใชบุคคลอ่ืน

หนังสือสุดยอดผูนำคือผูรับใชเปนหนังสือที่ไดรับความนิยมจากผูอาน
ที่เปนท้ังผูบริหาร พนักงาน และบุคคลทั่วไปจากทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะ
ทีป่ระเทศสหรัฐอเมรกิานับวาเปนหนังสอืขายดีอีกเลมหนึง่ท่ีอยากแนะนำใหอาน
เน่ืองจากเปนหนังสอืทีม่เีน้ือหาอานเขาใจงาย ชวยใหเปนคนท่ีมองโลกในแงบวก
และสามารถนำมาปฏิบัติไดจริงในชีวิตการทำงานในปจจุบัน หนังสือเลมนี้
จะใหแงคิดและมุมมองที่จะจัดการเก่ียวกับอุปนิสัยท่ีไมดีเพ่ือใหสามารถ
เปลี่ยนแปลงตัวเองใหเปนคนที่ดีกวาเดิม โดยการทำความเขาใจกับจิตใจของ
ตนเองวาสิง่ใดคอืนสิยัท่ีสงผลเสยีตอการดำเนนิชวิีต และชวยใหยอมรบัวานิสยั
ทีแ่ย ๆ จะบ่ันทอนและปดก้ันหนทางสคูวามสำเรจ็ในชวิีต นอกจากน้ียังสามารถ
ปรับเปล่ียนทัศนคติและความกระตือรือรนเพ่ือการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น
จากนิสัยยอดแยใหเปนยอดเย่ียม

ประวตัผิเูขยีน

แนะนำโดย สภุาวดี  เลศิสถติย

ห้ิงหนังสอื

Robert K. Greenleaf เปนนักเขียนและท่ีปรึกษา
ที่มีชื่อเสียงชาวอเมริกัน สำเร็จการศึกษาจาก Carleton
College in Minnesota และเคยทำงานเปนที่ปรึกษา
ใหแกบริษัท  AT&T เ ก่ียวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนา
การบริหารจัดการและการศึกษา รวมทั้งเปนท่ีปรึกษา
ใหแกสถาบันการศึกษาตาง ๆ เชน The MIT Sloan
School of Management และ The Harvard Business
School ผลงานการเขียนหนังสือที่ติดอันดับขายดี ไดแก
Servant Leadership, The Institution as Servant และ
The Leadership Crisis
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อุทยานแหงชาติ

สวสัดผีอูานทุกทาน ไปไหนไปกันฉบบัเดือนกรกฎาคมน้ี  ขอเชญิชวนไปอทุยานแหงชาติ
ภูหินรองกลา อนุสรณสถานบนลานดอกไม ตั้งอยูบนรอยตอของสามจังหวัด คืออำเภอดานซาย
จังหวัดเลย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ มีเน้ือที่
ประมาณ 191,875 ไร

ภหิูนรองกลาไดรบัการประกาศเปนอุทยานแหงชาต ิเมือ่วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2527
เปนพ้ืนท่ีที่มีธรรมชาติแปลกตาและสวยงาม ทั้งยังเปนสถานท่ีประวัติศาสตรเปนยุทธภูมิสำคัญ
ในอดตีทีเ่กิดจากความขดัแยงเรือ่งอดุมการณทางการเมอืงของพรรคคอมมวินิสตแหงประเทศไทย
และเม่ือความขัดแยงยุติลง ที่นี่ไดกลายเปนสถานท่ีทองเท่ียวทางประวัติศาสตรในแหลงธรรมชาติ
ที่งดงามอีกแหงหนึ่ง

ภูหนิรองกลา มสีถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจแบงออกเปน 2 ดานคือ ดานประวตัศิาสตร
ไดแก พิพิธภัณฑการสูรบ โรงเรียนการเมืองการทหาร กังหันน้ำ สำนักอำนาจรัฐ โรงพยาบาลรัฐ
ลานอเนกประสงค สุสานนักรบทหารปลดแอกแหงประเทศไทย ที่หลบภัยทางอากาศ หมูบาน
มวลชน ดานธรรมชาติ ไดแก ลานหินปุม ลานหินแตก ผาชูธง น้ำตกรมเกลา-ภราดร น้ำตก
ศรีพัชรินทร น้ำตกหมันแดง น้ำตกผาลาด น้ำตกตาดฟา ธารพายุ และมวลดอกไมนานาชนิด
ซึ่งในชวงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปจะเปนชวงท่ีเหมาะสำหรับการมาเย่ียมเยือน
ภูหินรองกลามากท่ีสุด

ไปไหนไปกัน

กันยนี

ทีม่า www.dnp.go.th

ภหิูนรองกลาภหิูนรองกลา
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ป
คำวา ประเทศ มาจากภาษาสันสกฤต ปฺรเทศ

[ปฺระ-เท-สะ] ซึ่งมีความหมายหลายอยาง เชน หมายถึง
สถานท่ีทัว่ ๆ ไป, เมอืง, ตำบล

ไทยนำคำน้ีมาใชหมายถงึ อาณาเขตทีอ่ยใูนความ
ปกครองของรฐับาลใดรฐับาลหนึง่ เชน ประเทศไทยอยใูน
ความปกครองของรัฐบาลไทย, ประเทศไทยมีอาณาเขต
ตดิตอกบัหลายประเทศ เชน ลาว เขมร มาเลเซยี และพมา
นอกจากนี ้ยังหมายถึง ทีท่ัว่ ๆ  ไป พบในหนงัสอืหรอืในวรรณคดี
เชน ประเทศที่นั้นเปนสถานท่ีรมเย็นเหมาะแกการ
บำเพ็ญเพียร

คำวา ประเทศชาติ และ บานเกิดเมืองนอน
ตางหมายถึงประเทศท่ีเกิด แตคำวา ประเทศชาต ิเนนเร่ือง
การมสีวนรวม การเปนสมาชกิ สวนคำวา บานเกดิเมอืง-
นอน เนนเร่ืองการอยอูาศัย บางที 2 คำน้ีก็ใชพูดแทนกันได
เชนพูดวา ทุกคนยอมรักประเทศชาติของตน หรือ ทุกคน
ยอมรักบานเกิดเมืองนอนของตน แตบางที 2 คำน้ีก็ใช
แทนกันไมได เชนพูดวา เขาจาก บานเกิดเมืองนอนไป
แตเด็ก แตไมพูดวา *เขาจากประเทศชาติไปแตเด็ก และ
พูดวา ประเทศชาติตองการความสามัคคี แตไมพูดวา
*บานเกิดเมืองนอนตองการความสามัคคี

คดัเลือกโดย จติตา  กิตตเิสถียรนนท

คดัลอกจากหนังสอื “ร ูรกั ภาษาไทย” เลม 1
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

รู รัก ภาษาไทย

ระเทศชาต-ิบานเกดิเมอืงนอน

ประเทศชาต-ิบานเกิดเมืองนอน>>

ระเทศ

ประเทศ>>
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วนัหน่ึง ๆ ทุกคนมีอกุศลจติ>>
จติเปนสภาพธรรมท่ีละเอียด รยูาก ทกุคนมีอกุศลจติ

ขณะใดทีไ่มเปนไปในบญุกิรยิาวัตถุ 10* ขณะน้ันเปนอกุศลจติ
แมไมทำทุจรติกรรม แตใจกเ็ปนอกุศลแลว
นกึคิดถึงคนอืน่ดวยความผูกพัน ตดิของ

หรอืนกึถึงดวยความขนุเคืองใจ
วันหน่ึง ๆ  ทกุคนคิดมากกวาพูด

ถาเพียงโกรธไมพูด คนอ่ืนก็อาจจะไมรเูลย
แตถาโกรธมากข้ึน ก็จะแสดงออกมาทางกาย วาจา

เมือ่ถงึข้ันกระทำอกุศลกรรม ก็เปนอกุศลจติทีม่กีำลังแรงแลว

โทสะประทษุรายขนุมัว>>
โทสะเปนสภาพธรรมท่ีหยาบกระดาง
ประทุษราย ไมพอใจ ความขนุมวั
หรอืไมสบายใจเพียงเล็กนอย
แมยังไมถึงความโกรธท่ีรนุแรง
ก็เปนลกัษณะของโทสะ

ในขณะท่ีกลัว ตกใจ กังวลใจ โศกเศรา
เสยีใจ เดือดรอนใจ นอยใจ เบือ่ หงดุหงดิ

รำคาญ กลมุใจ วิตกกังวล หดห ูทอถอย แมแตคดิมาก
ขณะน้ันเปนความรสูกึท่ีไมสบายใจ

ขณะใดท่ีใจไมสบาย ขณะน้ันเปนลกัษณะของโทสะ

แสงสองปญญา

* บุญกิริยาวัตถุ 10 ประกอบดวย (1) ทานมัย บุญท่ีสำเร็จดวยการบริจาคทาน (2) สีลมัย บุญท่ีสำเร็จดวยการรักษาศีล (3) ภาวนามัย บุญท่ีสำเร็จดวย
การเจริญภาวนา (4) อปจายนมัย บุญท่ีสำเร็จดวยการแสดงตนเปนคนออนนอม (5) ไวยยาวัจจมัย บุญท่ีสำเร็จดวยการขวานขวายชวยในกิจการท่ีชอบ
(6) ปตตทิานมัย บุญท่ีสำเร็จดวยการใหสวนบุญ (7) ปตตานโุมทนามัย บุญท่ีสำเร็จดวยการอนุโมทนาสวนบุญ (8) ธัมมสวนมัย บญุท่ีสำเรจ็ดวยการฟง
พระสัทธรรม (9) ธมัมเทสนามัย บญุท่ีสำเรจ็ดวยการแสดงพระธรรมเทศนา (10) ทิฏชุกุรรม การกระทำความรคูวามเหน็แหงตนใหตรง (เช่ือวาบาป-บญุม,ี
นรก-สวรรคมี, ชาตินี้-ชาติหนามี, เชื่อหลักไตรลักษณ อนิจจัง-ทุกขขัง-อนัตตา)


