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 สลค. ถาม รัฐมนตรีตอบ

ขอคุยดวย
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รัฐศาสตร กบั
การเมืองไทยในทัศนะของ
อนันต อนันตกูล

รัฐศาสตรเปนวิชาชีพที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวแตกตางจากศาสตรในแขนงอื่นตรงที่รัฐศาสตรนั้น
มุงสรางความรูทั่วไป (Generalization) ไมไดมุงสรางความรูเฉพาะดาน (Specialization) เหมือนกับ
ศาสตรอื่น ขณะเดียวกันรัฐศาสตรก็เปนทั้งศาสตรบริสุทธและศาสตรประยุกต (Pure & Apply Sciences)
รวมอยูในตัวเอง รัฐศาสตรจึงเปนทั้งศาสตรและศิลป (Sciences & Arts) ที่มุงแสวงหาความเปนเลิศ
ทัง้ องคความรู และการปฏิบตั พิ รอมกันไป โดยทีร่ ฐั ศาสตรนนั้ มิไดจำกัดความสนใจอยแู ตเฉพาะการสรางรัฐ
และการปกครองทีด่ เี ทานัน้ แตยงั มงุ บรรลุถงึ สิง่ ทีเ่ รียกวาการสรางความดีสงู สุด และการมีชวี ติ ทีส่ ขุ สมบูรณ
ของมนุษยชาติทั้งมวลอีกดวย
คำวาประเทศชาติ สังคม ประชาชน ประชาธิปไตย เอกราชอธิปไตย ความยุตธิ รรม สิทธิเสรีภาพ
สันติภาพ และความเสมอภาคนัน้ จะมีคณ
ุ คา มีความหมาย มีประโยชน และเปนจริงไดยอ มตองอาศัยเปาหมาย
และวิธีการที่ดีของรัฐศาสตรดวย เมืองไทยซึ่งเปนที่รวมของสิ่งที่เรียกวาประเทศชาติ สังคม และประชาชน
ดวยนั้น ยอมดำรงอยูและแสวงหาเพื่อไดมาและบรรลุถึงซึ่งคุณคาในเปาหมายที่หลากหลายเหลานั้น
ทั้งที่เรียกวาประชาธิปไตย เอกชน อธิปไตย ความยุติธรรม สิทธิเสรีภาพ สันติภาพ และความเสมอภาค
พรอมกันไป ซึ่งถือวาเปนภาระความรับผิดชอบอันทาทายอยางสูงยิ่งสำหรับรัฐศาสตรไมวาในปจจุบัน
หรืออนาคตก็ตาม
คัดลอกจาก “อนันต อนันตกูล 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 กันกับการฝกใฝกบั สิทธิประโยชนในระดับ
ของประชาชน เอกชน ชุมชน และทองถิ่นที่หลากหลายดวยนั้น ภาระความรับผิดชอบและบทบาทใหมของ
รัฐศาสตร ก็ยอ มจะตองสนองตอบตอการประกันความยุตธิ รรมและการคมุ ครองสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค
อันเปนสิทธิประโยชนตามคุณคาหลักของเปาหมายประชาธิปไตย มากกวามิตขิ องเอกราชอธิปไตยเมืองไทย
ในปจจุบัน จึงเปนเมืองไทยในความหมายใหมที่ประชาธิปไตยแบบสากล (Global Democratic Regime)
นัน้ สำคัญเหนือกวาอธิปไตยของรัฐชาติ (Nation State’ Sovereignty) ตามความหมายดัง้ เดิม
เมืองไทยในอนาคต จึงไมใชเมืองไทยในความหมายคุณคาและเปาหมายตามแบบแผน
ดัง้ เดิมอีกตอไป หากแตเปนการผสมผสานและตองดำรงอยรู ว มกันระหวางความเปนรัฐนานาชาติ
รั ฐ ชาติ และรั ฐ ชุ ม ชนท อ งถิ่ น ซึ่งการแสวงหาคุณคาของเปาหมายที่ตองการบรรลุถึงก็แตกตางกัน
ตามไปดวย ทัง้ ทีเ่ ปนมิตขิ องประชาธิปไตยสากลนิยม ชาตินยิ ม และชุมชน ทองถิน่ นิยม
รัฐศาสตรในอนาคต จึงตองมีการปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงอยางขนานใหญดวยเชนกัน
ตองรับใชตอกลุมเปาหมายที่แตกตางหลากหลาย ทั้งกลุมเปาหมายระดับนานาชาติ กลุมเปาหมายใน
ระดับชาติ และกลุมเปาหมายในระดับทองถิ่นชุมชนดวย ปรัชญา แนวคิด องคความรู และระเบียบวิธีของ
รัฐศาสตร ก็ยอมจะตองเพิ่มความสามารถในการสนองตอบตอปญหาและเปาหมายความตองการที่มี
ความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นตามไปดวย ซึ่งไมจำกัดแตเฉพาะในมิติเกี่ยวกับอธิปไตยของรัฐชาติเทานั้น
หากยังตองครอบคลุมไปถึงมิติที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยของรัฐนานาชาติ และมิติที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน
ของเอกชน ประชาชน และทองถิ่นชุมชนพรอมกันไปดวย ซึ่งทามกลางความซับซอนหลากหลายของ
มิติดังกลาวยอมสงผลใหสถานะ ตำแหนงแหงที่ ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ และบทบาทของรัฐศาสตร
ตองมีการปรับเปลี่ยนและจัดวางกันใหม
รัฐศาสตรตามสถานการณใหมในอนาคต จึงไมถูกจำกัดศูนยกลางอยูเฉพาะความเปนศาสตร
เกี่ยวกับรัฐอยางเขมขน และเครงครัดจนขึงตึงอีกตอไป แตตองเปนศาสตรเกี่ยวกับประชาธิปไตย เอกชน
ประชาชน และทองถิ่นชุมชนดวย ตองเปนศาสตรที่มีภาระหนาที่ที่ซับซอนและหลากหลาย ทั้งในดาน
การสรางชาติ สรางประชาธิปไตย สรางหลักประกันความยุติธรรม และสนองตอบตอการคุมครองปกปอง
สิทธิเสรีภาพ ประโยชนและความตองการของประชาชน เอกชน และทองถิน่ ชุมชนพรอม ๆ กันไป เปนศาสตร
ที่รับผิดชอบตอการวางเงื่อนไขในการดำรงอยูรวมกันของมนุษยชาติดวยสันติวิธี ประนีประนอม เทาเทียม
และประสานประโยชนรวมกัน เปนศาสตรที่มีบทบาทในการกำหนดเปาหมายสูงสุดของรัฐ สังคม และ
ประชาชนรวมกัน มีบทบาทในการกำหนดหรือหลอหลอมกรอบอุดมการณรวมกันของมวลมนุษยชาติ
เหนือกวาการขยายชองวางของลัทธิทางการเมือง มีบทบาทในการสรางสรรคตนแบบที่ดีของรัฐ สังคม
ผปู กครอง เอกชน ประชาชน และชุมชน
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การรับมือของคลื่นความเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนจากพลังอิทธิพลของลัทธิเสรีประชาธิปไตย
แบบสากลของรัฐนานาชาตินั้น เปนภาระที่ทาทายอีกบทบาทของนักรัฐศาสตรที่รออยูในอนาคตอันใกลนี้
โดยเฉพาะการรับมือกับการขยายตัวของสิทธิเสรีภาพในความหมายใหมอยางกวางขวางทั่วดาน และ
มีอตั ราเรงทีร่ วดเร็ว ซึง่ เปนสิทธิเสรีภาพในมิตทิ ไี่ รพรมแดนทัง้ ในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม
และคานิยมตาง ๆ นัน้ จะเปนเหมือนคลืน่ ยักษทถี่ าโถมเขาสวู งวิชาชีพรัฐศาสตร ทีต่ อ งเรงมือหาทางจัดการ
กับมัน เปนที่คาดหมายไดวากระแสอิทธิพลของความเปลี่ยนแปลงในมิติที่ซับซอนและละเอียดออนมาก
ดั ง กล า วนั้ น ย อ มจะส ง ผลสะเทื อ นต อ การทดสอบขี ด ความสามารถและองค ค วามรู ดั้ ง เดิ ม ที่ เ รามี อ ยู
แตเดิมครั้งใหญ โดยเฉพาะการเผชิญกับปญหาใหญเกี่ยวกับปรากฏการณที่เรียกวา อภิมหาความขัดแยง
(Megaconflict) ทีม่ ที งั้ ความรุนแรง ยืดเยือ้ ยาวนาน และลมุ ลึกอยใู นตัว ทัง้ ปญหาความขัดแยงทีก่ ระจายตัว
ทัว่ ไปในวงกวาง และทีจ่ ำกัดเฉพาะกาลเทศะ ซึง่ ความซับซอนและลมุ ลึกนัน้ ไมอาจเทียบไดกบั ปรากฏการณ
ของจักรวรรดินิยมแบบดั้งเดิมปรากฏการณของสงครามโลก หรือแมแตปรากฏการณของสงครามเย็น
ก็ตาม การปรากฏตัวของประชาธิปไตยใหมแบบสากลนิยมนั้น ในฐานะของนักรัฐศาสตรคงไมไดมอง
หรือตัดสินวาสิ่งนั้นดีหรือเลว ภาระหนาที่ของนักรัฐศาสตรคือ การแปลงใหสิ่งนั้นเปนประโยชนสูงสุด
แกคนจำนวนมากที่สุด ดังนั้น สิ่งที่เปนวาระเรงดวนของวิชาชีพรัฐศาสตรก็คือ การปกปองคุมครอง
มนุษยชาติใหรอดพนหรือไดรบั ความเสียหายจากความขัดแยงใหนอ ยทีส่ ดุ และการสงเสริมสนับสนุน
ให ม นุ ษ ยชาติ ไ ด รั บ ประโยชน จ ากความขั ด แย ง นั้ น ให ม ากที่ สุ ด ด ว ยสมุ ฏ ฐานโรคที่ เ ป น กลุ ม อาการ
(Syndrome) สำคัญของประชาธิปไตยก็คือ ความแตกตางหลากหลายและความขัดแยง ซึ่งนักรัฐศาสตร
ไมมหี นาทีท่ จี่ ะไปขจัดสิง่ เหลานัน้ ใหมหมดไปจากโลกมนุษย หากแตนกั รัฐศาสตรพงึ จะตองประสานพลัง
ของความแตกตางหลากหลายและความขัดแยงเหลานัน้ ใหเปนความรวมมือเปนประโยชนและเสริมสราง
ศักยภาพของรัฐและประชาสังคมใหมคี วามมัน่ คงเปนปกแผนไดดว ยสันติวธิ แี ละมีความยุตธิ รรมได
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รั ฐ ศาสตร ใ นอนาคตจะบรรลุ ถึ ง เป า หมายภาระหน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ และบทบาทตาม
สถานการณใหมดังกลาวได ตองเริ่มจากการตระหนักถึงความสำคัญของความจำเปนในการปรับตัว
ใหรับกับความเปลี่ยนแปลงใหมไดอยางพอเพียงอยางขุดรากถอนโคน (Radical Change) ถึงสวนที่เปน
ความสำนึก (Consciousness) และจิตวิญญาณขั้นสูง (Spirit) ของนักรัฐศาสตรทุกคนดวย นักรัฐศาสตร
ตองถอนตัวออกจากอำนาจ ผลประโยชน และอคติทั้งปวง นักรัฐศาสตรตองมีจรรยาปฏิบัติทางวิชาชีพ
อยูในกรอบกำกับ ทั้งศีลและธรรมะของวิชาชีพ นักรัฐศาสตรตองเขาถึงและใกลชิดกับโลกของความจริง
และเหตุผล สามารถสรางทางเลือกและแสวงหาทางออกใหกับปญหาของมนุษยชาติได นักรัฐศาสตร
ตองเรียนรู เขาใจ ทบทวน และสรางบทเรียนจากมิตทิ ซี่ บั ซอนแบบรวมสวนหรือองครวม ทัง้ จากอดีต ปจจุบนั
อนาคต และชุมชน เอกชน สังคม รัฐ ภูมภิ าค และโลก นักรัฐศาสตรตอ งตอยอดความรขู า มสาขาวิชา (Cross
Sciences) สูสรรพสหสาขาวิชา (Multi Interdisciplinary) ใหสามารถจัดการกับปญหาและความตองการ
ที่ซับซอนหลากหลายและมีความพิสดารได นักรัฐศาสตรตองสนองตอบตอปญหาและความตองการ
ทั้งหลายทั้งปวงของมนุษยชาติใหเปนประโยชนสูงสุดแกคนจำนวนมากที่สุด นักรัฐศาสตรตองหมุน
ตามโลกอยางรูเทาทัน สนุก และเลนกับความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ อยางไมมีจุดจบหรือสิ้นสุด
นักรัฐศาสตรตองตั้งคำถามและตอบคำถามที่ใหญ ลุมลึก และใหมพอที่จะเขาใจหรือจัดการกับปญหา
ความตองการที่มีความซับซอนละเอียดออน มีความแปลกใหม และมีขนาดใหญกวางขวางในอนาคต
ระยะยาวได นักรัฐศาสตรตอ งเปนนักอนาคตนิยม สามารถลวงรู คาดการณ และจัดการกับความเปลีย่ นปญหา
และความตองการของประชาติ ประชาชน สังคม และโลกในอนาคตไดอยางแมนยำมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูง นักรัฐศาสตรตองคุมครองปองกันและปกปองรักษาชะตากรรมและความใฝฝนใหม ๆ
ของมนุษยชาติในอนาคตได นักรัฐศาสตรตองสรางประสานพลัง และประสานประโยชนรวมกันได
ระหวางรัฐที่ดี ผูปกครองที่ดี และพลเมืองดี และในที่สุด นักรัฐศาสตรจะตองพัฒนาตัวเองและ
ชวยเหลือพึ่งพาตัวเองไดบนพื้นฐานของวิชาชีพโดยชอบ
ขอผิดพลาดที่สำคัญของผูประกอบวิชาชีพรัฐศาสตร มักจะเกิดจากชองวางระหวางทฤษฎีกับ
การปฏิบัติอยูเสมอ เนื่องจากทฤษฎีทางรัฐศาสตรเปนเรื่องของหลักการในเชิงคุณคา (Value) ที่เกี่ยวของ
กับสิง่ ทีค่ วรจะเปน (Ought to) ซึง่ เปนสิง่ ทีโ่ นมเอียงไปทางอุดมคติ (Ideal) ทฤษฎีทางรัฐศาสตรจงึ ตางจาก
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตรทั่วไปที่สามารถควบคุมและจำกัดปจจัยตาง ๆ ใหหยุดนิ่งอยูกับที่ได ขณะที่ในแง
ปฏิบัตินั้น ผูประกอบวิชาชีพรัฐศาสตรกลับตองดำเนินการในสภาวการณที่เปนจริง ซึ่งมีทั้งมิติทางการเมือง
ซึง่ เกีย่ วของกับการใชดลุ พินจิ ทีต่ อ งอาศัยการตีความในการกำหนดทางเลือกทีด่ เี ปนหลักสำคัญ และมิตทิ าง
การบริหารซึ่งเกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงนโยบายและกฎหมาย ในการวางกรอบเปาหมายที่พึงประสงค
แนวทาง และวิธีการปฏิบัติตามกรอบกฎหมายเปนหลักสำคัญ สิ่งที่ผูประกอบวิชาชีพรัฐศาสตรมักจะเผชิญ
อยูเสมอก็คือการขัดกันระหวางหลักการทางทฤษฎี กับสภาวการณที่เปนจริงในทางปฏิบัติ เมื่อถึงที่สุดแลว
ก็จะลงเอยดวยการอางถึงความจำเปนที่จะตองปฏิบัติใหสำเร็จเสร็จสิ้นตามเปาหมายโดยที่ละทิ้งหลักการ
จนเกิดการเบี่ยงเบนไปจากหลักความถูกตองของหลักเหตุผลไป จนกระทั่งกอใหเกิดปญหาติดตามมา
ในภายหลังจนยากที่จะเยียวยาได และนำไปสูวิกฤติในเวลาตอมา แทที่จริงแลวหลักการทางรัฐศาสตรนั้น
เปนหลักการที่วางไวเพื่อตอบสนองตอประโยชนสุขของคนสวนใหญและสังคมประเทศชาติเปนสำคัญ

6



การหลีกเลีย่ งหรือละเมิดหลักการของผปู ฏิบตั นิ นั้ แททจี่ ริงเปนปญหาจากความบกพรองและออนแอไรเหตุผล
และการขาดความรับผิดชอบของผูปฏิบัติมากกวาความไมถูกตองของหลักการอยางแทจริง อยางไรก็ตาม
การปฏิบัติก็ถือวาเปนสวนหนึ่งของการพิสูจนทฤษฎีอยูดวยเหมือนกัน ดังนั้น นักวิชาชีพรัฐศาสตรควร
ไดมกี ารทดสอบทฤษฎีและมีการปรับปรุงแกไขใหสามารถสนองประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน
อยูเสมอ ไมใชประโยชนของผูปฏิบัติเอง แตถึงกระนั้นก็ตาม หลักการยอมมีความสำคัญเหนือ
ขอจำกัดทางปฏิบัติเสมอ ทั้งนี้ เพราะหลักการทางรัฐศาสตรนั้น อิงอยูบนรากฐานที่เชื่อวามนุษยนั้น
สามารถที่จะใชเหตุผลในการตัดสินใจและประพฤติปฏิบัติได หลักการจึงเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความสามารถ
ดานดีของมนุษย มากกวาขอจำกัดดานสภาพแวดลอมอื่น ๆ ที่เกิดจากความบกพรองสวนตัวของผูใชเอง
เมืองไทย สังคมไทย และประชาคมโลกไดเปลี่ยนแปลงไปมาก ผลพวงของความเปลี่ยนแปลงได
ผลักดันใหเกิดมิตใิ หม ๆ ของสิง่ ทีเ่ รียกวา รัฐชาติ ประชาชน ประชาธิปไตย เอกราช อธิปไตย และการเมือง
ในความหมายทีต่ า งไปจากพืน้ ฐานความคิด ความเชือ่ ตามแนวทางของแบบแผนดัง้ เดิมไปจนเกือบจะสิน้ เชิง
จึงขอใหนกั รัฐศาสตรไดตระหนักถึงจุดเปลีย่ นในครัง้ นีด้ ว ย เพราะถือเปนจุดพลิกผันทีส่ ำคัญในประวัตศิ าสตร
วิชาชีพ (Historical Benchmarking) ของเรา ประเด็นทางความคิดใหม ๆ ทีเ่ กิดจากอิทธิพลของคลืน่ ความ
เปลีย่ นแปลงในมิตติ า ง ๆ ไมวา เรือ่ งของกระแสโลกาภิวตั น ทุนนิยมโลกไรพรมแดน เสรีประชาธิปไตยสากล
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีโทรคมนาคมและสารสนเทศ ตลอดจนปรากฏการณที่เรียกวา ยุคหลัง
ความทันสมัย (Postmodernity) นั้น นักรัฐศาสตรจะมีการปรับเปลี่ยนวิชาชีพรัฐศาสตรอยางไรใหสามารถ
รับใชประเทศชาติ ประชาชน และมนุษยชาติ ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกคนจำนวนมากที่สุด ตามหลักการ
ในอุดมคติของรัฐศาสตรไวได จะสรางเครื่องมือและวิธีการอยางไรในการที่จะดำรงรักษาไวซึ่งเปาหมาย
อันสูงสงของรัฐศาสตร ในการที่จะนำมนุษยชาติและสังคมมนุษยในทุกระดับตั้งแตปจเจกชน สาธารณชน
ชุมชน รัฐ และประชาคมโลกใหบรรลุเปาหมายสูงสุดในการเขาถึงสิ่งที่เรียกวาความดีสูงสุดของชีวิต
(Virtue) และการไดรับความสุขที่สมบูรณในการดำรงชีวิตของมนุษยอยางแทจริงจะสรางแนวทางและ
มาตรการอะไรในการหยุดยั้งสงคราม ความขัดแยงที่รุนแรง ความไมเทาเทียม ความอยุติธรรม ความ
แตกตางระหวางคนมีกับไมมี (โอกาส ความมั่งคั่ง และสิทธิเสรีภาพ) การเอารัดเอาเปรียบระหวางผูที่
แข็งแรงกวากับผทู อี่ อ นแอกวา จะสรางลทู าง ทางเลือก และทางออกใหม ๆ อยางไรใหกบั อนาคตทีม่ คี วามหวัง
มากขึ้นสำหรับเมืองไทย คนไทย และสถานะบทบาทของวิชาชีพรัฐศาสตรเองดวย
ขอใหผปู ระกอบการวิชาชีพรัฐศาสตรทกุ ทาน ทัง้ ในฝายนักวิชาการ นักการเมือง ขาราชการ
ประจำ ธุรกิจเอกชน อาชีพอิสระ รวมตลอดทั้งองคกรพัฒนาเอกชน ประชาชน และนักศึกษา
รัฐศาสตรทั้งหลาย ไดใชวิชาชีพรัฐศาสตรโดยคำนึงถึงหลักปรัชญาและภาระบทบาทอันสูงสงของ
วิชาชีพในการที่จะสรางสรรคประโยชนสุขอันสูงสุดแกคนจำนวนมากที่สุด เปนเปาหมายสำคัญ
ในการประกอบวิชาชีพ ทัง้ นี้ โดยทีค่ วามสำเร็จในการประกอบวิชาชีพของนักรัฐศาสตรทแี่ ทจริงนัน้
อยูที่ประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสำคัญหาใชผลตอบแทนที่เปนอำนาจและ
ผลประโยชนของนักรัฐศาสตรแตอยางใดไม
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รูไวใชวา...?

หนอนมติ

“ ไทยสามัคคี ไทยเขมแข็ง”

โครงการ

หากยังจำกันไดเมือ่ ปลายป 2552 ทีผ่ า นมา
ใครที่ มี โ อกาสได เ ป ด ที วี ช ว งประมาณหกโมงเย็ น
ก็คงจะไดเห็นปรากฏการณพเิ ศษอยางหนึง่ บนหนาจอ
ทีวี นัน่ ก็คอื การทีเ่ หลาขาราชการ พลเรือน บุคคลทีม่ ี
ชื่อเสียงตามจังหวัดตาง ๆ นำทีมโดยผูวาราชการ
จังหวัด ออกมารวมตัวกันที่หนาศาลากลางจังหวัด
ของตน หรื อ สถานที่ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งของแต ล ะจั ง หวั ด
เพื่อรวมกันแสดงความเคารพธงชาติดวยการขับรอง
เพลงชาติไทยอยางพรอมเพรียงกัน โดยไลเรียงกัน
ไปทีละจังหวัดในแตละวันตามตัวอักษรภาษาไทย
จนครบ 76 จังหวัด (เริ่มจากจังหวัดกระบี่ไปจนถึง
จังหวัดอำนาจเจริญ แลวจึงกลับมาปดทายทีก่ รุงเทพมหานคร)
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กิจกรรมดังกลาวถูกจัดขึน้ ภายใตโครงการ “ไทยสามัคคี
ไทยเขมแข็ง” ซึ่งมีนายสาทิตย วงศหนองเตย รัฐมนตรีประจำ
สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี เ ป น เจ า ของไอเดี ย การจั ด งานในครั้ ง นี้
โดยไดนำเสนอโครงการฯ ดังกลาวตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 15 กันยายน 2552 ซึง่ คณะรัฐมนตรีไดมมี ติรบั ทราบ
โครงการขับรองเพลงชาติไทยเปนหมูคณะผานสถานี
โทรทั ศ น ร วมการเฉพาะกิ จ แห ง ประเทศในครั้ ง นี้ เ กิ ด ขึ้ น โดย
มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ลดและบรรเทาบรรยากาศทางการเมื อ ง
โดยเน น ถึ ง ความรั ก ความสามั ค คี การทำความดี ข องคนไทย
ทุกชนชัน้ ทุกระดับ ทุกจังหวัด
ทั้ ง นี้ ต อ งยอมรั บ ว า โครงการดั ง กล า วได รั บ กระแส
ตอบรับและความรวมมือจากประชาชนในแตละพื้นที่เปนอยางดี

สลค. ถาม
รัฐมนตรี ตอบ



นายสาทิตย วงศหนองเตย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

สลค. : ในทัศนะของทาน ทานเห็นวาการทำงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มีเรือ่ งใดทีต่ อ งใหความสำคัญ
รัฐมนตรี :ผมเห็นวา ปจจุบนั คณะรัฐมนตรีจะมี “ความรับผิด” เพิม่ ขึน้ จากเดิมคอนขางมาก
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในระยะหลั ง มานี้ ก ารตั ด สิ น ใจของคณะรั ฐ มนตรี หรื อ ที่ เ รี ย กว า
“มติคณะรัฐมนตรี” มีรฐั ธรรมนูญ มีกฎหมาย มีศาลปกครองเขามาเกีย่ วของดวยจำนวนมาก
ผมคิดวาในเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจดั สงใหคณะรัฐมนตรีนนั้ เรือ่ งการวิเคราะหเรือ่ งสำคัญมาก โดยเฉพาะ
ประเด็ น ที่ สำคั ญ ที่ สุ ด คื อ ประเด็ น ข อ กฎหมาย ตองยอมรับวามติคณะรัฐมนตรี
แตละเรื่องผูกพันขอกฎหมายมหาศาลมาก และก็ยังมีขอทวงติงยิบยอยจำนวนมาก
เพราะฉะนั้นผมจึงคิดวาในเชิงของการวิเคราะหเรื่องเปนเรื่องที่ผมใหความสำคัญมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งความรับผิดทางกฎหมาย ตามความรูสึกผม ผมมองวาหลายเรื่อง
ซึ่งเสนอมาโดยฝายการเมืองบางทีมีลักษณะเปนความคิดเชิงนโยบายที่ตองการใหเปน
มติของคณะรัฐมนตรี ถามีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็เปนความรับผิดของคณะรัฐมนตรี
ทั้งคณะ ผมจึงจัดใหเรื่องนี้เปนความสำคัญลำดับหนึ่งของการทำงาน และจำเปนตอง
รอบคอบมาก
นายกรัฐมนตรีทานนี้เปนผูที่แมนกฎหมายและมีความจำที่แมนยำมาก และ
บอยครั้งมีการทวนเรื่องบางเรื่องที่เปนประเด็นปญหาขอกฎหมายหรือเปนประเด็นปญหา
ที่ขัดแยงกันอยู



เรียบเรียงจากการมอบนโยบายของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย วงศหนองเตย) ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ทีม่ อบใหแกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ณ หอง 301 ชัน้ 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
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สลค. : ปจจุบนั เรือ่ งทีส่ ว นราชการสงมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพือ่ นำเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรีนนั้ จะมีเจาหนาทีข่ องสำนักวิเคราะหเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี
และสำนักพัฒนายุทธศาสตรและติดตามนโยบายพิเศษทำหนาทีว่ เิ คราะหเรือ่ ง
แตหากเปนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับกฎหมายจะสงไปใหสำนักนิตธิ รรมดำเนินการ
ซึง่ ในระยะหลังคณะรัฐมนตรีถกู ฟองรองคอนขางมาก จึงมีแนวคิดทีจ่ ะใหมี
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งนี้

รัฐมนตรี :โครงสรางของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มี 2 หนวยงานวิเคราะหเรื่อง
ผมคิดวาตรงนี้สำคัญ ถาเราใหความสำคัญในการวิเคราะหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
รวมถึงกรณีที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีแนวคิดที่จะดำเนินการเกี่ยวกับกรณีที่มี
การฟ อ งร อ งตั ว คณะรั ฐ มนตรี ผมก็ เ ห็ น ว า ในขณะนี้ ยั ง ไม มี ห น ว ยงานกลางจริ ง ๆ
ที่ ทำเรื่ อ งนี้ เรื่ อ งที่ ฟ อ งร อ งคณะรั ฐ มนตรี ช ว งหลั ง นี้ จ ะเกี่ ย วกั บ การดำเนิ น การของ
ศูนยอำนวยการแกไขสถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.) มาก งานดานนี้ผมไมแนใจวาขณะนี้
เปนนโยบายหรือยังวาเรื่องนี้จะเปนภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ตองทำ
หรือยังไมตองทำ ซึ่งก็จะเปนปญหาเพราะวากอนนี้เรื่องของคณะรัฐมนตรีจะมีสำนักงาน
อัยการสูงสุดดูแล แตภายหลังเมื่อสำนักงานอัยการสูงสุดกลายเปนหนวยงานอิสระไป
ภารกิจดานนี้ในกฎหมายของสำนักงานอัยการสูงสุดจะเขียนไววายังสามารถมาเปน
หนวยที่ชวยทางดานนี้อยูดวยหรือไม
ผมคิ ด ว า ถ า สำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี มั่ น ใจในศั ก ยภาพของตั ว เองว า
เพียงพอดวยฐานขอมูลทีม่ อี ยกู ค็ อื ระบบขอมูลมติคณะรัฐมนตรี และประเด็นขอกฎหมาย
ประเด็นขอเท็จจริงที่เสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาในแตละเรื่อง ผมคิดวานาจะทำได
แตถา ทำอาจจะตองคิดอีกวาจะทำมากนอยขนาดไหน จะเริม่ ตนเรือ่ งอยางไร เพราะเวลา
ฟอง ก็จะมีสว นทีฟ่ อ งนายกรัฐมนตรี ฟองตัวบุคคล ฟองเปนคณะ อยางนีเ้ ปนตน ก็ขอฝาก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีคิดเรื่องนี้ ถาจะใหดีตองดำเนินการโดยดวนและขอรับนโยบาย
จากทานนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี หากมีมติเห็นชอบจึงคอยมาปรับโครงสราง
กระบวนการภายในเพื่อใหรองรับงานนี้
ผมวาถาจะใหดลี องวิเคราะหเรือ่ งดูวา ทีผ่ า นมาเรือ่ งทีม่ กี ารฟองรองกันทัง้ หลาย
มักจะเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร ดูเหมือนวาเรื่องสิ่งแวดลอม เรื่องผลกระทบคุณภาพชีวิต
ของประชาชน นาจะเปนเรื่องสำคัญลำดับตน ๆ ที่เปนประเด็น และมีแนวโนมวาจะมี
มากขึ้นดวย
ผมคิดวาเรื่องการติดตามมติคณะรัฐมนตรี ก็เปนอีกเรื่องที่มีความสำคัญ
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สลค. : เรือ่ งการติดตามมติคณะรัฐมนตรี
เดิมจะมีสำนักพัฒนายุทธศาสตร
และติดตามนโยบายพิเศษรับผิดชอบ
แตปจ จุบนั มีสำนักวิเคราะหเรือ่ ง
เสนอคณะรัฐมนตรีรว มดำเนินการดวย

รัฐมนตรี :เรื่องติดตามมติคณะรัฐมนตรี มีประเด็นนาสนใจอยูเรื่องหนึ่งซึ่งผมไมแนใจวา
ใครจะทำไดดีกวาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เวลามีมติคณะรัฐมนตรีออกไปแลว
มีการติดตามหรือไมวาสามารถปฏิบัติตามมตินั้นไดหรือไมอยางไร เชน ปญหาลาสุด
ที่เกิดขึ้นก็คือกรณีมติคณะรัฐมนตรีเรื่องยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงหาม
ทีด่ นิ ทีจ่ งั หวัดนครสวรรค มติคณะรัฐมนตรีระบุวา ใหกรมธนารักษยกเลิก และใหกรมทีด่ นิ
สามารถไปออกเอกสารสิทธิตรงที่ดินนั้นไดเลย เพราะวามีผลการตรวจสอบเรื่องที่ดิน
ออกมาแลวชัดเจนโดยกรรมการชุดนั้น เมื่อมีมติคณะรัฐมนตรีออกไป ที่ดินที่จังหวัด
นครสวรรค ไ ม อ อกเอกสารสิ ท ธิ ใ ห โดยให เ หตุ ผ ลว า จะใช ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ปบั ง คั บ
ใหทำไมได ตองเปนคำสัง่ ทีอ่ อกจากกรมทีด่ นิ เมือ่ เรือ่ งยอนกลับมาถึงกรมทีด่ นิ กรมทีด่ นิ
บอกวาออกใหไมไดจนกวากรมธนารักษจะเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกลาว กรมธนารักษ
ก็บอกวามติคณะรัฐมนตรีจะบังคับใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาฯ ไมได เพราะจะตองมี
แผนทีท่ า ยระวางทีแ่ นบดวย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาบอกวาถาจะใหทำ ตองให
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง เป น ผู สั่ ง การ โดยสรุ ป แล ว มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ รื่ อ งนี้
ออกมาประมาณครึง่ ปแลว แตไมสามารถปฏิบตั ไิ ด ผมวาภารกิจนีก้ ไ็ มมหี นวยงานโดยตรง
ที่ทำหนาที่นี้ในภาพรวม
ผมคิดวาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะตองยอนกลับไปคิดวาชวงทีท่ า นอนันต
อนันตกูล เปนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทานตั้งหนวยงานนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงคอะไร
ถามีเรื่องในลักษณะของการติดตามเรื่องมติคณะรัฐมนตรีที่ออกไปแลวปฏิบัติไดหรือ
ไมไดอยางไร ผมคิดวานาจะมีระบบของการไปติดตามและจะตองกลับมาวิเคราะหเรื่อง
หากมติคณะรัฐมนตรีใดดำเนินการไมได คณะรัฐมนตรีกจ็ ะหยิบยกขึน้ มามีมติใหมหรือไม
นั่นหมายความถึงประสิทธิภาพของคณะรัฐมนตรีดวย
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ประเด็นวามติคณะรัฐมนตรีเปนกฎหมายหรือไม มีสภาพบังคับแคไหน ถาไมทำ
แลวมีปญหามากนอยเพียงใด ลองคิดดูวาเราจะทำอะไรไดแคไหน ผมตั้งใจจะนำเรื่องนี้
ไปหารือกับทานนายกรัฐมนตรีวาเราจะดำเนินการอยางไรกับเรื่องนี้ ผมคิดวาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะตองเปนหนวยที่ตองรับผิดชอบในเรื่องนี้ เพียงแตตองมานั่ง
คิดระบบกันวาเมื่อมีมติคณะรัฐมนตรีออกไปแลว สภาพบังคับเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด
แนวทางปฏิบัติมีปญหาอะไรหรือไม เราจะมีระบบของการไปติดตามโดยใหมีขอมูล
ยอนกลับมาดวยไดอยางไร
นอกจากนีใ้ นสวนของผทู ตี่ อ งการติดตามวาคณะรัฐมนตรีมมี ติเรือ่ งใดอยางไรนัน้
ผมเห็นวามติคณะรัฐมนตรีที่เผยแพรนั้นจะมีขอความสั้น ๆ ซึ่งในแงของคนที่ตองการ
จะติดตาม จะเห็นวามันไมคอยไดบอกอะไรสักเทาไหร เราจะทำอยางไรใหคนที่ติดตาม
ดานนีไ้ ดรบั รขู อ มูลขาวสารพอสมควรทีจ่ ะเห็นวาคณะรัฐมนตรีตดั สินใจในมติคณะรัฐมนตรี
เรื่องตาง ๆ เปนประโยชนมากนอยเพียงใด ผมกำลังคิดถึงแหลงสืบคนของประชาชน
ของนักวิชาการ ของนักขาวทัง้ หลายทีส่ ามารถทีจ่ ะบอกไดวา ถาคุณตามมติคณะรัฐมนตรี
สมมติเรือ่ งมาตรการคาครองชีพทีข่ ยายเพิม่ ถาตองการติดตามเรือ่ งนีท้ งั้ หมด จะมีระบบ
อะไรหรื อ ต อ งผ า นวิ ธี ก ารใดที่ ส ามารถจะตามได ด ว ยว า มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ หล า นี้
มีมาแลวกี่ครั้ง เริ่มตั้งแตเมื่อไหร และมีความเปนมาหรือมีความคลี่คลายของในมตินี้
อยางไร ถาเปนในลักษณะนี้ ผมคิดวาคนทั่วไปคงจะไดรับประโยชนมาก
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สลค. : ปจจุบนั สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมรี ะบบการประชุมทางไกล
(Video Conference) สำหรับใชในกรณีทที่ ปี่ ระชุมคณะรัฐมนตรี
ตองการใหหวั หนาสวนราชการชีแ้ จงเรือ่ งผานระบบดังกลาว
ซึง่ ระบบนีย้ งั สามารถใชประโยชนในดานอืน่ ได ไมทราบวารัฐบาลนี้
จะมีนโยบายทีจ่ ะใชสนับสนุนการทำงานของนายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมากนอยเพียงใด

รัฐมนตรี :ระบบ Video Conference ดีครับ ทานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายกอรปศักดิ์
สภาวสุ) เองก็ไดใหติดตั้งไวที่ตึกไทยคูฟาไวที่หองหนึ่งแตเปนการเชื่อมตอเพียง 2-3
กระทรวง ใชในการทำงานที่มีลักษณะที่ทำเปน war room แตกำลังมีแนวความคิดวา
เมื่อทานนายกรัฐมนตรีตองการจะพูดคุยกับผูวาราชการจังหวัดที่อาจจะไมใชภาพรวม
ทั้งหมด เชน วันนี้จังหวัดเชียงใหม ลำพูน ลำปาง หากเรามีโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี
ลักษณะนีใ้ นการรองรับทีส่ มบูรณ ใชการไดดี ผมวาเปนเรือ่ งดี ขอใหชว ยตรวจสอบระบบ
ใหดี ผมจะไดนำไปหารือทานกอรปศักดิ์ฯ วา จะสมควรหรือไมหรือจะทำอยางไรที่จะให
ทางตึกไทยคูฟาเชื่อมระบบกันกับทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนี้ เพื่อประโยชน
ในการบริหารงานของทานนายกรัฐมนตรี
ประเด็นทัง้ หมดนีผ้ มจะไปขอรับนโยบายจากทานนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะเรือ่ ง
ระบบการทำงานและประสิ ท ธิ ภ าพการทำงานของสำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
เผื่อวาทานนายกรัฐมนตรีจะมีแนวคิดที่จะใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม

⌫  ⌫   
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เลาเรื่องเกี่ยวกับ
มติคณะรัฐมนตรี

สิบพัน



⌫

เริ่มตนเมื่อจะตั้งชื่อคอลัมนก็เปนเหตุใหตองมีการถกเถียงกันหลายยกในหมูคนกันเอง ระหวางชื่อ “เลาเรื่อง
มติคณะรัฐมนตรี” กับ “เลาเรื่องเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี”
ผลสรุปสุดทายก็ตกลงปลงใจวาจะใชชื่อหลัง เพราะเหตุวา ถาใชวา “เลาเรื่องมติคณะรัฐมนตรี” ก็จะทำให
คนอานเขาใจวากำลังจะเลาเรื่องที่เปนมติคณะรัฐมนตรีแตละเรื่อง ซึ่งถาเปนไปในลักษณะนี้ คิดวาจนผูเขียนเกษียณ
ไปแลวก็คงยังเลาไดไมหมด เพราะขณะนี้ประมาณวาตั้งแตป 2475 เปนตนมา เรามีมติคณะรัฐมนตรีทั้งหมดราว ๆ
2 แสนมติ แมคิดจะคัดเฉพาะเรื่องที่สำคัญและไมไดหามหากจะนำมาเผยแพรก็มีเปนจำนวนมากมายเหลือเกิน
แตการเลาเรื่องเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีนี้ จะเปนอีกนัยหนึ่งที่ตางจากความหมายแรก และคิดวายังมี
โอกาสเขียนเลาใหจบไดภายในกอนเกษียณแนนอน เนื่องจากจะเปนการนำสาระของเรื่องหรือประเด็นตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับมติคณะรัฐมนตรีมาเสนอ
สิ่งที่จะนำมาเลาในคอลัมนนี้มิไดมุงหมายจะสื่อในเชิงวิชาการลวน ๆ ใจจริงอยากใหเปนเสมือนการ
“เลาสกู นั ฟง” ดวยซ้ำ แตแนนอนวาการนำเรือ่ งนีม้ าเลาก็มอิ าจทำโดยไมองิ กฎหมาย หลักการ แนวคิด และขอเท็จจริง
เพราะจะกลายเปนการมาเลากันเลน ๆ พอใหอานเพลิน ๆ หาสาระไมได จะดูแคลนมติคณะรัฐมนตรีมากเกินไป
ทัง้ ทีค่ วามเปนจริง แมมติคณะรัฐมนตรีจะไมใชกฎหมายแตกส็ ามารถกอใหเกิดผลรายแกรฐั บาลใหตอ งมีอนั ลม
ไปไดเหมือนกัน สิ่งหนึ่งที่จำเปนตองกลาวไวเสียตั้งแตตนกอนเขาเรื่องก็คือ ขอมูลสวนหนึ่งที่ใชในบทความนี้ ไดนำ
มาจากเอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรื่อง “ผลการศึกษาเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี” ซึ่งเปนเอกสาร
ที่จัดทำขึ้นเพื่อใชประโยชนเปนการภายในของหนวยงานเอง
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มติคณะรัฐมนตรีคอื อะไร ?
นาจะเปนคำถามทีร่ คู ำตอบกันแลวทัว่ บานทัว่ เมือง โดยเฉพาะในชวงทีเ่ กิดวิกฤตความขัดแยงทางการเมืองไทย
อยางเขมขนและดุเดือด ตั้งแตป 2549 เปนตนมา ไดมีการนำมติคณะรัฐมนตรีไปขึ้นโรงขึ้นศาลใหตีความจนตอง
เพิกถอนไปหลายมติ บางมติก็สรางความสั่นสะเทือนใหแกคณะรัฐมนตรีในอดีตอยางมากดังที่ทราบกัน ไมเวนแมแต
ขาราชการประจำ โดยเฉพาะขาราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเองก็ตอ งเดินพาเหรดไปใหปากคำในคดีตา ง ๆ
ที่มีการอางอิงถึงมติคณะรัฐมนตรี
แตกอ นหนานีย้ อ นไปเมือ่ ป 2522 สมัยทีผ่ เู ขียนเพิง่ จะบรรจุเปนขาราชการทีก่ องกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ซึ่งตองสารภาพวาในชวงนั้นไมไดเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกวามติคณะรัฐมนตรีมากไปกวาหนังสือ
ราชการประเภทหนึ่งที่สงเขามาที่กองกลางไดทุกวัน วันละหลายฉบับ นาสนใจตรงกระดาษพิมพและรูปแบบที่
ไมเหมือนหนังสือราชการที่เราใช ๆ กัน กระดาษครุฑที่ใชตรงที่เปนตัวครุฑจะดุนนูนอยูตรงกลางหัวกระดาษ ไมใช
เปนครุฑตัวสีดำ ๆ เหมือนที่ใชกันโดยทั่วไป ขอความในหนังสือก็ลงทายสั้น ๆ หวน ๆ วา “จึงเรียนยืนยันมา” แมวา
วันหนึ่ง ๆ จะยืนยันกันมาหลายครั้งหลายฉบับก็ยอมรับวายังไมสนใจเทาที่ควรอยูดี จำไดวาสมัยนั้นผูที่ลงนาม
ในหนังสือที่วาคือ ทานปลั่ง มีจุล ในฐานะเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นั่นหมายความวาหนังสือเหลานั้นออกจาก
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งก็ไมคอยจะใหความสนใจอยูนั่นเองวาเปนหนวยงานที่ทำอะไรนอกจากออกหนังสือ
แจงมติคณะรัฐมนตรีมาวันละหลายฉบับก็เทานั้นเอง
หนังสือแจงมติคณะรัฐมนตรีที่มาวันละหลายฉบับนี้ เมื่อฝายสารบรรณ กองกลางรับแลว ก็จะสงขึ้นไป
สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี และเมือ่ เลขานุการรัฐมนตรีสง คืนมาก็จะสงตอ (ภาษาของผปู ฏิบตั งิ านตรงรับ-สงหนังสือ
จะใชคำวา “แทงเรื่อง”) ไปยังกรมตาง ๆ ในสังกัด บางฉบับกองกลางก็ตองนำมาทำเองคือการแจงเวียนใหกรมและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทราบ และ/หรือถือปฏิบัติตอไป
ในเวลานั้นรับรูก็เทานั้น จนกระทั่งผูเขียนโอนมารับราชการที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในป 2530
เปนชวงทีท่ า นอนันต อนันตกูล เปนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ณ บัดนัน้ เองจึงเขามาอยใู นแหลงตนตอทีผ่ ลิตมติคณะรัฐมนตรี
ออกไปแตละวันนับสิบฉบับตลอดทุกวันราชการ บางชวงที่จำเปนก็ออกแมกระทั่งวันหยุดราชการ
แนนอนวาอยูดี ๆ ใชวาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนึกคะนองผลิตมติคณะรัฐมนตรีแจกออกไปตาม
กระทรวงตาง ๆ ไดตามใจปรารถนา เพราะจะมีมติคณะรัฐมนตรีไดกต็ อ งมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกอ น สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีมหี นาทีแ่ จกมติคณะรัฐมนตรีกเ็ พราะสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมหี นาทีจ่ ดั ประชุมคณะรัฐมนตรี
ซึง่ ปกติจะประชุมกันทุกวันอังคารของทุกสัปดาห การประชุมแตละครัง้ มีเรือ่ งทีเ่ ขาสกู ารพิจารณาประมาณวาไมต่ำกวา
40-50 เรื่อง บางชวงถึง 100 เรื่องหรือกวา 100 เรื่องก็เคยมี เพราะฉะนั้น หนาที่ในการแจงยืนยันมติคณะรัฐมนตรี
จึงตองดำเนินไปตลอดทั้งสัปดาห จากการประชุมครั้งนี้ชนการประชุมครั้งตอไป เคยกำหนดเปนหลักปฏิบัติไววา
มติคณะรัฐมนตรีทุกเรื่องจะตองแจงออกไปใหกระทรวงและผูเกี่ยวของทราบใหเสร็จหมดทุกมติกอนถึงวันประชุม
คณะรัฐมนตรีครั้งตอไป ในสมัยนั้นจึงเปนเรื่องที่มีการคิดวิธีการ
ทำงานแบบลวงหนา และการทำงานคูขนาน เห็นชัดก็ในเรื่องของ
การแจงมติคณะรัฐมนตรีนแี่ หละ นัน่ ก็คอื มติคณะรัฐมนตรีทมี่ าจาก
ระเบียบวาระที่เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบหรือเรื่องเพื่อพิจารณา
ทีพ่ อจะคาดเดามติไดลว งหนาก็จะมีการจัดทำหนังสือแจงยืนยันมติ
ไวลว งหนา แถมทานเลขาฯ อนันตฯ ยังกลาลงนามไวใหลว งหนาดวย
เมือ่ การประชุมเสร็จสิน้ ลงและเรือ่ งเหลานัน้ ไมมกี ารเปลีย่ นแปลงมติ
เปนอยางอื่น ก็สามารถสงออกหนังสือเหลานั้นออกไดภายในวันที่
มีการประชุมนัน่ เอง บางเรือ่ งสามารถยืน่ หนังสือยืนยันมติใหแกรฐั มนตรี
ไดทนั ทีเมือ่ เลิกประชุม (อะไรจะปานนัน้ แตกเ็ ปนเรือ่ งจริง !)
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อำนาจหนาทีข่ องคณะรัฐมนตรี
การประชุมคณะรัฐมนตรีกบั มติคณะรัฐมนตรีเปนของคกู นั ถาจะกลาวใหองิ กฎหมายและหลักการเพือ่ ใหเห็น
ทีม่ าของการเปนของคกู นั ของทัง้ 2 สวนนี้ ก็ตอ งพูดถึงอำนาจหนาทีข่ องคณะรัฐมนตรี
คำวา “คณะรัฐมนตรี” ดูจะเปนคำใหญโต จริง ๆ แลวองคกรคณะรัฐมนตรีก็เปนองคกรที่ใหญโตจริง ๆ
ไม ใ ช ด ว ยปริ ม าณของคนที่ เ ป น รั ฐ มนตรี แ ล ว มารวมเป น คณะรั ฐ มนตรี เพราะอย า งดี อ ย า งมากที่ เ คยกำหนดไว
ในรัฐธรรมนูญที่ผาน ๆ มา นายกรัฐมนตรีรวมกับรัฐมนตรีไมเกิน 49 คน ปจจุบันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 (ทีเ่ ปนปญหาอยวู า จะยอมรับหรือไมยอมรับกันนัน้ ) กำหนดไวไมเกิน 36 คน
องคกรที่มีคน 36 คน ที่เรียกวาคณะรัฐมนตรีนั้น เปนองคกรใหญเหลือเกินเพราะเปนองคกรทางการเมือง
ั ญัติ และศาลทีเ่ ปน
ฝายบริหาร เปนองคกรหนึง่ ในสามทีใ่ ชอำนาจอธิปไตย อีก 2 องคกรก็คอื รัฐสภาทีเ่ ปนฝายนิตบิ ญ
ฝายตุลาการ
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คณะรัฐมนตรีสำคัญอยางไร หรือจะพูดวา “ยิ่งใหญ” อยางไร ถึงตรงนี้จะตองขออางอิงจากผลงานวิชาการ
ของศาสตราจารย ดร.วิษณุ เครืองาม1 จะทำใหเห็นภาพชัดเจน สรุปความไดวา
ในสวนของคณะรัฐมนตรีซึ่งแมจะเปนเพียงองคกรหนึ่งในสามที่ใชอำนาจอธิปไตย แตนับวามีบทบาทและ
อำนาจหนาที่ที่ครอบคลุมกวางขวางกวาการใชอำนาจขององคกรอื่นเพราะเปนอำนาจที่ครอบคลุมกิจการที่บังเกิดขึ้น
และผานเขามาในแตละวัน (day to day affairs) ซึง่ จะตองวางมาตรการปองกัน แกไข หรือสะสางอยเู ปนปกติธรุ ะ
ทัง้ ยังเปนการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมืองอันเปนการปฏิบตั ติ ามหลักการทีก่ ำหนดไวกวาง ๆ ลวงหนา
แลว ในทางวิชาการเรียกวา เปนการใชอำนาจรัฐ (state power หรือ police power) แมแตคำวาอำนาจในการ
“ปกครองประเทศ” หรือที่รัฐธรรมนูญเรียกวา “บริหารราชการแผนดิน” นั้นก็มีความหมายกวางขวางครอบคลุม
ถึงการทำกิจกรรมทัง้ ปวงทีม่ ใิ ชอำนาจหนาทีข่ ององคกรอืน่ อันไดแก รัฐสภาและศาล ซึง่ ขอบเขตอำนาจองคกรนัน้ จำกัด
และมีกรอบแนนอนชัดเจนกวามาก ในประเทศไทยเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 559/2496 รับรองอำนาจของ
ฝายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีไวทำนองเดียวกัน
อำนาจของคณะรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญไทยเรียกวา “อำนาจในการ
บริหารราชการแผนดิน” มีความหมายและขอบเขต 3 ประการคือ
 อำนาจในการกำหนดนโยบายในการปกครองประเทศ อาจ
จำแนกเปน รัฐประศาสโนบาย (public policy) หรือนโยบายทัว่ ไปในการ
จัดการปกครองภายในประเทศ และรัฐวิเทโศบาย (foreign policy) หรือ
นโยบายเกี่ยวกับการตางประเทศ นโยบายเหลานี้อาจเปนนโยบายที่แถลง
ตอรัฐสภากอนเขาบริหารราชการแผนดิน หรือเปนนโยบายทีค่ ณะรัฐมนตรี
กำหนดขึ้นใหมภายหลังในเหตุการณเฉพาะหนา
 อำนาจในการดำเนินการหรือปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
โดยวิธกี ารตาง ๆ ไดแก การเสนอรางพระราชบัญญัตติ อ รัฐสภา การออก
กฎหมายบางประเภทไดเองเพื่อเรงรัดใหเปนไปตามกฎหมาย การอนุมัติ
โครงการ พรอมทั้งงบประมาณเพื่อผลักดันใหโครงการตามนโยบายเปน
ผลสำเร็จ การแตงตัง้ โยกยาย ถอดถอน ตลอดจนบริหารงานดานบุคลากร
เพื่อใหนโยบายของคณะรัฐมนตรีเปนไปไดโดยราบรื่น
 อำนาจการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย ตรงกับทีเ่ รียกวา
“law enforcement” โดยมีเจาหนาที่ของรัฐเปนเครื่องมือในการบังคับ
การใหเปนไปตามกฎหมาย
ในการทำหนาทีบ่ ริหารราชการแผนดินดังกลาวขางตน สวนหนึง่ ที่
คณะรัฐมนตรีจะตองกระทำอยูเสมอดวยความรอบคอบ รัดกุม และระวัง
ใหถูกตองเหมาะสมทั้งในแงกฎหมาย ความเปนธรรม และจังหวะเวลา
คือ “การตัดสินใจ” โดยเฉพาะอยางยิ่งที่จะสงผลกระทบตอผลประโยชน
แหงชาติ

1

โปรดดูรายละเอียดใน วิษณุ เครืองาม, การพัฒนาระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในปญหาผลประโยชนแหงชาติ
เอกสารประกอบการศึกษา วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 39 ประจำปการศึกษาพุทธศักราช 2539-2540
⌫  ⌫   
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ที่กลาวมาขางตนเปนอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่ทานวิษณุฯ เคยนำเสนอไววา มีขอบเขต 3 ประการ
แตอยางไรก็ตาม ตอมาไดเพิ่มอีกหนึ่งประการ เมื่อครั้งที่ไปบรรยายหลักสูตรนักกฎหมายมหาชนภาครัฐ รุนที่ 2
เมื่อป 2547 นั่นก็คือ อำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดหรือมีคำสั่งในปญหาเฉพาะกิจบางเรื่อง ซึ่งเมื่อเพิ่มขอบเขต
ประการที่ 4 ขึ้นมาเชนนี้ ก็จะใกลเคียงกับอรรถาธิบายของนักกฎหมายคนสำคัญของไทยอีกทานคือ ศาสตราจารย
ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่ไดเขียนไวในเอกสารคูมือรัฐมนตรี เมื่อครั้งที่ทานดำรงตำแหนงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทานบวรศักดิฯ์ อธิบายวาคณะรัฐมนตรีมอี ำนาจหนาที่ 3 กลมุ หลัก คือ
1. อำนาจหนาทีใ่ นการบริหารและปกครอง (executive and administrative power)
ในฐานะองค ก รทางการเมื อ งสู ง สุ ด ในฝ า ยบริ ห าร คณะรั ฐ มนตรี มี อำนาจหน า ที่ สำคั ญ ๆ ดั ง นี้
1.1 การกำหนดนโยบาย และแผนทั้งหลาย เชน แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนนิติบัญญัติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งนโยบายเฉพาะดานทั้งปวง
1.2 การอนุมัติงบประมาณตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ
1.3 การบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะการอนุมตั ใิ หแตงตัง้ โยกยายขาราชการตัง้ แตระดับ 10 ขึน้ ไป2
แตงตั้งผูบริหารสูงสุดและกรรมการของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน แตงตั้งคณะกรรมการทั้งหลาย
1.4 การดำเนินการตาง ๆ ในความสัมพันธระหวางประเทศ เชน เขาเปนภาคีในสนธิสัญญา
การสถาปนาความสัมพันธทางการทูต การใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเอกอัครราชทูตไทยประจำตางประเทศ
และเอกอัครราชทูตตางประเทศประจำประเทศไทย
1.5 การวินิจฉัยสั่งการทางบริหารประการอื่น ๆ ใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชนดำเนินการ
1.6 การประสานงานระหวางกระทรวง กรม และหนวยงานภาครัฐในสังกัดฝายบริหาร หากมีความ
ขัดแยงกัน คณะรัฐมนตรีจะวินิจฉัยสั่งการ
1.7 การบริหารในเรื่องอื่นตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เชน การใหความเห็นชอบในเรื่องที่จะตอง
เสนอขอความเห็นชอบของรัฐสภา
1.8 การขอปรึกษาประชาชนโดยการใหออกเสียงประชามติ (มาตรา 165)
2. อำนาจหนาทีก่ งึ่ นิตบิ ญ
ั ญัติ หรืออำนาจวางกฎเกณฑ (quasi legislative power หรือ regulatory power)
ในฐานะผูรับผิดชอบใหการบริหารเปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย คณะรัฐมนตรีจึงมีอำนาจ
ดำเนินการและวางกฎเกณฑ ดังนี้
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 การออกมติคณะรัฐมนตรีทมี่ ผี ลเปนกฎใหสว นราชการ หนวยงานของรัฐ ขาราชการ หรือเจาหนาที่
ของรัฐตองปฏิบตั ติ าม การฝาฝนมติคณะรัฐมนตรีสว นนีเ้ ปนความผิดตามกฎหมายระเบียบขาราชการประเภทตาง ๆ
หมายเหตุ : มาตราตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญทีป่ รากฏอยใู นบทความนีเ้ ปนมาตราของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
2
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กำหนดการเรียกชื่อใหมเปนตำแหนงประเภทบริหารระดับสูง (นักบริหาร นักปกครอง
นักบริหารการทูต ผูตรวจราชการกระทรวง) และตำแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ



3. อำนาจหนาที่กึ่งตุลาการในการวินิจฉัยเรื่อง (quasi judicial power)
ในหลายกรณี กฎหมายกำหนดใหขอพิพาทบางประการ ตองวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะรัฐมนตรี เชน
การยุตขิ อ พิพาทระหวางสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม
2549 เปนตน
จะเห็นวาคำอธิบายของทั้ง 2 ทาน ไมไดขัดแยงกันในเชิงหลักการแตประการใด จะตางกันก็แตโดยนัย
ของการอธิบายเทานั้น
สรุปรวมความสั้น ๆ ก็เปนอยางที่ทานวิษณุฯ เคยสรุปจากคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยคุณหลวงจำรูญ
เนติศาสตรวา “การบริหารราชการแผนดิน คือ การกระทำกิจกรรมใด ๆ ของรัฐที่ไมใชการออกกฎหมาย
และไมใชการพิจารณาพิพากษาคดี คืออะไรก็ตามที่ไมใชอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการ สิ่งนั้นคือ
อำนาจการบริหารทั้งหมด”

ผลการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ทีม่ าจากทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี

= มติคณะรัฐมนตรี
คำสำคั ญ คำหนึ่ ง ที่ จ ะหลุ ด ไปไม ไ ด จ ากการทำหน า ที่ บ ริ ห ารราชการแผ น ดิ น ของคณะรั ฐ มนตรี นั่ น คื อ
“การตัดสินใจ” เรื่องที่อยูในขอบเขตอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่เขามาใหคณะรัฐมนตรีตองมารวมกันตัดสินใจ
อยเู ปนประจำ ปกติอยางนอยก็สปั ดาหละ 1 ครัง้ จะครัง้ ละครึง่ วัน คอนวัน หรือบางสมัยนัน้ ประชุมกันจนพระอาทิตย
ลับฟาก็มี ถาไมปกติ เชนมีเหตุพเิ ศษทีจ่ ำเปน มีเรือ่ งดวนทีจ่ ะตองใหคณะรัฐมนตรีตดั สินใจ “เหตุพเิ ศษ” ทีว่ า นีอ้ าจจะ
เปนเหตุการณหรือจะเปนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับมีเงือ่ นไขเวลามาเกีย่ วของ ก็อาจจะประชุมกันมากกวา 1 ครัง้ ใน 1 สัปดาห
ผลการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีทมี่ าจากทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรีนแี่ หละทีเ่ รียกกันวา “มติคณะรัฐมนตรี”
คิดวาถึงบรรทัดนีเ้ ปนอันไดนำเสนออยางแจมแจงพอสมควรแลวถึงความหมายและทีม่ าของ “มติคณะรัฐมนตรี”
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องคความรู

กระบวนการและกลไก


ชวยในการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี

กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเปนปจจัยทีม่ คี วามสำคัญตอการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
กลาวคือถือเปนกลไกที่ชวยใหการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอสวนรวม
สูงสุด ดังนั้น เพื่อสรางความเขาใจที่ละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ องคความรูฉบับนี้จึงไดนำ
กระบวนการและกลไกชวยในการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี มานำเสนอ
กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีดังกลาวประกอบดวย กลไกทั้งกอน ระหวาง และหลัง
การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ซึง่ มีทกุ สวนราชการรวมกันทำหนาทีเ่ ปนทัง้ หนวยสนับสนุน หนวยขับเคลือ่ น
และนำผลการตัดสินใจไปสูการปฏิบัติในชวงจังหวะเวลาและสถานการณที่แตกตางกัน กลไกเหลานี้มีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและโลกาภิวัตน นอกจากนี้ยังมี
การออกกฎหมายเพือ่ วางหลักเกณฑและแนวทางการเสนอเรือ่ งตอคณะรัฐมนตรีและการประชุมคณะรัฐมนตรี
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการกำกับควบคุมใหเรื่องที่สวนราชการหรือหนวยงานตาง ๆ จะนำเสนอเขาสูการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีมีความสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และ
สรางความมั่นใจวาการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีจะกอใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน
โดยรวมมากที่สุด


ที่มา: รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาเชิงเปรียบเทียบองคประกอบและกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีตั้งแตรัฐบาล
นายธานินทร กรัยวิเชียร ถึงรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ จุลานนท. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2551.

คัดเลือกและเรียบเรียงโดย สมจิตร รูปเหมาะ
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จากการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของกระบวนการตัดสินใจและกลไกชวยในการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
สามารถแบงเปน 3 ขัน้ ตอน คือ (1) กระบวนการขัน้ กอนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี (2) กระบวนการขัน้ การตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรี (3) กระบวนการขั้นหลังการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
1. กระบวนการขั้นกอนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
1.1 การกำหนดเรื่องที่ตองเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
คณะรัฐมนตรีที่มีจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19
มีนาคม 2502 กำหนดเรื่องที่จะตองเสนอคณะรัฐมนตรี มีจำนวน 15 เรื่อง นอกเหนือจากนี้ ใหเปนอำนาจหนาที่
ของรัฐมนตรีพจิ ารณาและไมตอ งเสนอคณะรัฐมนตรีอกี แตถา เห็นวาเรือ่ งใดเปนเรือ่ งสำคัญสมควรจะเสนอนายกรัฐมนตรี
กอนก็ทำได โดยเห็นวา เหตุการณของโลกกาวหนาไปอยางรวดเร็ว การที่คณะรัฐมนตรีจะมาประชุมกันทุกเรื่อง
ตามแบบเดิมนั้น เปนการเสียเวลาอยางยิ่ง รัฐมนตรีควรจะไดบริหารราชการในกระทรวงไดโดยกวางขวาง และ
รับผิดชอบในหนาที่ของกระทรวงที่บังคับบัญชาใหมากที่สุด เรื่องใดอยูในอำนาจหนาที่ของรัฐมนตรีใหพิจารณา
สั่งการไปไดโดยไมตองนำมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีก คณะรัฐมนตรีจะมาประชุมปรึกษาเฉพาะเมื่อจำเปนจะตอง
พิจารณาปญหาเรือ่ งนโยบายหรือเรือ่ งใหญ ๆ ทีม่ คี วามสำคัญมากเปนพิเศษ หรือเรือ่ งทีม่ ขี อ ของใจเทานัน้ 1
ตอมาไดมกี ารออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการเสนอเรือ่ งตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2531
ซึง่ กำหนดประเภทของเรือ่ งทีจ่ ะตองเสนอคณะรัฐมนตรี 11 ประเภท คือ (1) เรือ่ งทีก่ ฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
ประกาศ กำหนดใหเปนอำนาจของคณะรัฐมนตรี หรือกำหนดใหนำเสนอคณะรัฐมนตรี (2) รางพระราชบัญญัติ
รางพระราชกำหนด รางพระราชกฤษฎีกา รางกฎกระทรวง (3) รางระเบียบ ขอบังคับ รางประกาศที่ใหใชบังคับตอ
สวนราชการ (4) เรื่องที่ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี หรือขอปฏิบัติเปนกรณีพิเศษนอกเหนือมติคณะรัฐมนตรี หรือ
ระเบียบขอบังคับ หรือประกาศตามขอ (1) หรือระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศทีไ่ ดใชบงั คับตอสวนราชการเปนสวนรวม
ตามขอ (3) (5) ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีลักษณะเปนระเบียบปฏิบัติราชการทั่วไป หรือจะมีผลเปน
แนวบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ (6) แผนงาน โครงการ หรือกิจการที่มีผลกระทบตอนโยบายการบริหาราชการ
แผนดิน (7) เรื่องที่เสนอรัฐสภา (8) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ (9) เรื่องที่กระทบตองบประมาณ
แผนดิน นอกเหนือจากที่ไดรับอนุมัติไวแลวตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ (10) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
ใหเสนอคณะรัฐมนตรี และ (11) เรือ่ งทีน่ ายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซงึ่ ไดรบั มอบหมายใหสงั่ และปฏิบตั ริ าชการ
แทนนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรี

1

โปรดดูรายละเอียดใน สุวมิ ล สังขพันธ.ุ สถานะและผลทางกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรี (วิทยานิพนธนติ ศิ าสตรมหาบัณฑิต,
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535), หนา 148–150.
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ป จ จุ บั น เรื่ อ งที่ ต อ งเสนอให ค ณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาตั ด สิ น ใจเพื่ อ มี ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี นั้ น
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 ไดกำหนดไวดังนี้
“การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีใหเสนอไดเฉพาะเรื่องดังตอไปนี้
(1) เรือ่ งทีก่ ฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาทีข่ องคณะรัฐมนตรีหรือใหตอ งเสนอคณะรัฐมนตรี
(2) รางพระราชบัญญัติ รางพระราชกำหนด
(3) เรือ่ งทีต่ อ งเสนอใหสภาผแู ทนราษฎร วุฒสิ ภา หรือรัฐสภาอนุมตั หิ รือใหความเห็นชอบ
(4) รางพระราชกฤษฎีกา
(5) รางกฎกระทรวงเกี่ยวกับนโยบายสำคัญที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
(6) รางระเบียบ รางขอบังคับ หรือรางประกาศที่มีผลบังคับแกสวนราชการโดยทั่วไป
(7) เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศหรื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ องค ก ารระหว า งประเทศ
ที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย
(8) การริเริ่มโครงการลงทุนขนาดใหญของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
หนวยงานอืน่ ของรัฐ ทีม่ วี งเงินตามทีค่ ณะรัฐมนตรีกำหนด เวนแตโครงการลงทุนทีก่ ำหนดในแผนงานทีค่ ณะรัฐมนตรี
ไดมมี ติอนุมตั หิ รือเห็นชอบกับแผนงานนัน้ แลว
(9) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเวนการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
ประกาศตาม (6)
(10) ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีลักษณะเปนระเบียบปฏิบัติราชการทั่วไปหรือ
จะมีผลเปนแนวบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ
(11) เรื่องที่ตองใชงบประมาณแผนดินนอกเหนือจากที่ไดรับอนุมัติไวแลว ตามกฎหมายวาดวย
งบประมาณรายจายประจำปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม
(12) เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลนำเสนอหรือมีคำสั่งใหเสนอคณะรัฐมนตรี
(13) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหเสนอคณะรัฐมนตรี
เมื่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนผูออกคำสั่งหรือมีมติตาม (12) หรือ (13) พนจาก
ตำแหนง ใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมคำสั่งหรือมติที่มีลักษณะเปนการกำหนดหลักเกณฑในการเสนอ
เรื่องตอคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีที่เขาบริหารราชการชุดใหมพิจารณายืนยันหรือยกเลิกภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภา”
การกำหนดประเภทของเรื่องที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตน ถือวาเปนเครื่องมือหรือกลไก
ชวยในกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีอยางหนึ่ง
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1.2 การประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องที่คณะรัฐมนตรีจะตัดสินใจ
การประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องที่คณะรัฐมนตรีจะตัดสินใจ ก็เพื่อให
คณะรัฐมนตรีไดรับทราบขอมูลในการตัดสินใจที่มีผลกระทบเกี่ยวพันกันระหวางหนวยงาน และเพื่อใหมีขอยุติ
กอนนำเรือ่ งเสนอตอคณะรัฐมนตรี เชน การกำหนดใหหนวยงานของรัฐทีจ่ ะเสนอเรือ่ งตอคณะรัฐมนตรี ในกรณีเปนเรือ่ ง
ทีต่ อ งไดรบั ความเห็นชอบหรืออนุมตั จิ ากหนวยงานของรัฐแหงอืน่ กอน ใหหนวยงานของรัฐเจาของเรือ่ งขอความเห็นชอบ
หรือขออนุมัติจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของใหเสร็จสิ้น แลวจึงสงเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพรอมกับ
ความเห็นชอบหรือคำอนุมัตินั้น แตถาหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของนั้นไมแจงผลการพิจารณาใหหนวยงานของรัฐ
เจาของเรือ่ งทราบ หรือหนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของนัน้ ไมอนุมตั หิ รือไมใหความเห็นชอบและเรือ่ งดังกลาวมีความจำเปน
ที่จะตองใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหหนวยงานของรัฐเจาของเรื่องเสนอเรื่องมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป2 หรือในกรณีความเห็นหรือขอเสนอแนะของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
ทีเ่ สนอมามีความแตกตางหรือขัดแยงกัน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจัดใหหนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของมาปรึกษา
หารือหรือหาขอยุติกอนนำเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรีก็ได3

1.3 การจัดทำขอมูลประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี4
1.3.1 ขอมูลทางกฎหมาย
ในการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี หนวยงานเจาของเรื่องตองวิเคราะหดวยวาขอเสนอ
ของตนสอดคลองหรือขัดกับกฎหมายใด และเมื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดรับเรื่องแลวตองวิเคราะหวา
ขอเสนอนั้น ๆ ขัดตอกฎหมายใดหรือไม ในกรณีที่มีปญหาหรือไมแนใจสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะขออนุมัติ
จากรองนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อสงเรื่องไปหารือสำนักงานอัยการสูงสุดหรือสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกากอน บางครั้งมีการเสนอเรื่องโดยไมไดมีการวิเคราะหในทางกฎหมาย ซึ่งอาจเปนเพราะ
คาดไมถึงวามีประเด็นทางกฎหมายหรือเรื่องนั้นไดเสนอเปนวาระจร แตคณะรัฐมนตรีก็ยังมีโอกาสตรวจสอบขอมูล
ทางกฎหมายได โดยสอบถามเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเปนขาราชการประจำที่ไดรับอนุญาตใหเขา
รับฟงการประชุมคณะรัฐมนตรีได

ระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารเสนอเรือ่ งตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ขอ 9
ระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารเสนอเรือ่ งตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ขอ 11
4
วิษณุ เครืองาม, การพัฒนาระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในปญหาผลประโยชนแหงชาติ, (เอกสารวิจัยสวนบุคคล
นักศึกษาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รนุ ที่ 37), หนา 80-86.
2
3
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1.3.2 ขอมูลเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีเดิม
ในการบริหารราชการแผนดิน ความตอเนื่องยอมเปนเรื่องสำคัญ แมในตัวบุคคลใน
คณะรัฐมนตรีอาจเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีทางการเมือง แตความตอเนื่องของมติคณะรัฐมนตรียอมเปนหลักในการ
บริหารราชการแผนดิน เพราะเกี่ยวพันกับความเชื่อถือของประชาชนวารัฐบาลจะไมบริหารงานโดยมีนโยบาย
กลับไปกลับมา และไมทำใหเกิดความสับสนวุนวายในการบริหารงานของผูปฏิบัติ แมคณะรัฐมนตรีที่เขามาใหม
สามารถยกเลิกเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีเดิมไดทกุ มติ แตในทางปฏิบตั มิ กั ไมปรากฏเชนนัน้ ตรงกันขาม มติคณะรัฐมนตรี
เดิมจะยังไดรับการยอมรับและยึดถือตอไป เวนแตจะปรากฏวามติคณะรัฐมนตรีนั้น ๆ กอใหเกิดความเสียหายขึ้น
ในกาลปจจุบนั หรือขัดตอกฎหมาย หรือขัดตอนโยบายของรัฐบาลชุดใหม หรือขัดตอผลประโยชนแหงชาติในขณะนัน้ ๆ
ดังนั้น จะเห็นไดวามติคณะรัฐมนตรีบางเรื่องแมเปนมติตั้งแตสมัยกอนสงครามโลกครั้งที่สอง หรือสมัยรัฐบาล
ที่มาจากคณะรัฐประหาร แตคณะรัฐมนตรีชุดใหมก็ยังถือปฏิบัติตามมตินั้นตอไป
ในการทีค่ ณะรัฐมนตรีจะตัดสินใจเรือ่ งใหม คณะรัฐมนตรีจำเปนตองทราบขอมูลเกีย่ วกับ
มติคณะรัฐมนตรีเดิมทุกมติทเี่ กีย่ วของกับเรือ่ งนัน้ ๆ วามีความจำเปนอยางไร มีในสมัยใด ทีม่ าของมติคณะรัฐมนตรีนนั้ ๆ
มีอยางไร เมือ่ ทราบแลวคณะรัฐมนตรีจะไมปฏิบตั ติ าม โดยขอยกเลิกเพิกถอน ทบทวน หรือตัดสินใจใหมประการใดก็ได
แตตองกระทำไปโดยรูอยูแลววามีมติเดิมเมื่อใด สาระสำคัญของมตินั้นมีอยางไร มิฉะนั้นอาจไปยกเลิกหรือมีมติใหม
ซ้ำซอนกับมติทมี่ อี ยแู ลวโดยไมไดตงั้ ใจ นอกจากนัน้ มติใหมอาจไมรดั กุมเทากับมติเดิม หรืออาจกอใหเกิดความเสียหาย
ตอการบริหารราชการแผนดินซ้ำกับที่เคยเกิดมาแลวได
1.3.3 ขอมูลเกีย่ วกับเรือ่ งทีเ่ สนอ
ในการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี หนวยงานเจาของเรื่องตองระบุความเปนมาของเรื่อง
และรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ใหพอเปนที่เขาใจไดวามีความจำเปนอยางไรจึงตองการมติคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องดังกลาว
1.3.4 ขอมูลเกีย่ วกับผลกระทบ
1.3.4.1 ประเภทของผลกระทบ ในการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี จำเปนทีค่ ณะรัฐมนตรี
จะตองทราบถึงผลกระทบอันจะเกิดขึ้นหรือคาดวาจะเกิดขึ้น เนื่องจากการมีมติอยางใดอยางหนึ่งในเรื่องที่เสนอ
ผลกระทบดังกลาว ไดแก
(1) ผลกระทบต อ นโยบายของรั ฐ บาลที่
แถลงตอรัฐสภา
(2) ผลกระทบตอความรับผิดชอบรวมกัน
ของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา
(3) ผลกระทบตอเศรษฐกิจ
(4) ผลกระทบตอการเงินและงบประมาณ
(5) ผลกระทบทางสั ง คมและการเมื อ ง
(6) ผลกระทบต อ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ประเทศ
(7) ผลกระทบทางเทคโนโลยี
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1.3.4.2 แหลงขอมูลที่จะเสนอผลกระทบใหคณะรัฐมนตรีทราบ คณะรัฐมนตรี
ตองมีขอมูลที่ครบถวนและเปนกลาง จำเปนตองรับฟงความเห็นจากหนวยงานอื่นนอกจากหนวยงานเจาของเรื่อง
โดยเฉพาะอยางยิ่งความเห็นของหนวยงานกลาง เชน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาความมัน่ คงแหงชาติ
นอกจากแหลงขอมูลดังกลาวแลว ในชั้นสุดทายจะมีการวิเคราะหจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1.4 การพิจารณาของนายกรัฐมนตรี
เมื่ อ สำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี จั ด ทำบั น ทึ ก สรุ ป เรื่ อ งและนำเสนอนายกรั ฐ มนตรี แ ล ว
นายกรัฐมนตรีมีทางเลือกในการพิจารณา ดังนี้
1.4.1 พิ จ ารณาอนุ มั ติ เ รื่ อ งแทนคณะรั ฐ มนตรี ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 13
ธันวาคม 2520
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2520 กำหนดวา “เรือ่ งใดทีไ่ มใชนโยบายหรือไมใช
เรื่องที่มีความสำคัญ และมีระเบียบปฏิบัติอยูแลว ใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งไดรับมอบหมาย
ใหสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาใหความเห็นชอบ หรืออนุมัติไปได แลวนำเสนอคณะรัฐมนตรี
รับทราบ”
1.4.2 พิจารณาอนุมัติเรื่องแทนคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอ
เรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
มาตรา 7 ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548 บัญญัตวิ า
“เรือ่ งทีต่ อ งเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 4 (1) (4) (7) (9) (10) หรือ (11) และเรือ่ งทีผ่ า น
การกลั่นกรองของคณะบุคคลตามมาตรา 5 แลว ถาคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนเรื่องที่เปนภารกิจปกติหรือมีแนวทาง
ปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนแลว คณะรัฐมนตรีจะมีมติมอบหมายเปนการทัว่ ไปใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนผอู นุมตั ิ
ใหความเห็นชอบ หรือมีคำสัง่ แทนคณะรัฐมนตรีกไ็ ด ในกรณีเชนนัน้ ใหถอื วา การอนุมตั ิ ความเห็นชอบ หรือคำสัง่ ของ
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนมติของคณะรัฐมนตรี
ให สำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ส รุ ป เรื่ อ งที่ น ายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี
ไดดำเนินการตามวรรคหนึ่งเพื่อแจงใหคณะรัฐมนตรีทราบเปนระยะ ๆ
เมื่อนายกรัฐมนตรีไดพิจารณาอนุมัติเรื่องตามมาตรา 7 ของพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การเสนอเรื่องฯ แลวถือวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติในเรื่องนั้นแลวตั้งแตวันที่นายกรัฐมนตรีอนุมัติเรื่องนั้น
⌫  ⌫   
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1.4.3 เสนอเรื่องใหคณะกรรมการกลั่นกรองที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพิจารณา
คณะกรรมการกลัน่ กรองฯ เริม่ นำมาใชตงั้ แตรฐั บาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท และใชตอ มา
ทุกรัฐบาล เริ่มตนจากการมีคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ฝายเศรษฐกิจเพียงคณะเดียว บางรัฐบาลเพิ่มคณะรัฐมนตรี
ฝายสังคม คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ฝายความมั่นคง แตสวนใหญจะมีฝายเศรษฐกิจและฝายสังคม (จำนวน
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ การเรียกชื่อ องคประกอบและอำนาจหนาที่ตางกัน) ปจจุบันมีพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 รองรับการจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ซึ่งตามมาตรา 5
ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องฯ บัญญัติวา
“คณะรัฐมนตรีจะแตงตั้งคณะบุคคลประกอบดวยรัฐมนตรีที่เกี่ยวของและบุคคลอื่น
ที่มีความรูความชำนาญในเรื่องที่จะพิจารณา เพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องใดกอนเสนอคณะรัฐมนตรีก็ได”
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องกอนนำ
เสนอคณะรัฐมนตรี และเมื่อนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งใหเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีจึงตองเสนอเรื่องตอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณากลั่นกรองกอนเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
1.4.4 เสนอเรื่องใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาหรือทราบ
ในกรณีที่เปนเรื่องที่ไมตองเสนอใหคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องกอน
นำเสนอคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งใหเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
อยางไรก็ตาม เมือ่ นายกรัฐมนตรีจะไดพจิ ารณาอนุมตั เิ รือ่ งแทนคณะรัฐมนตรีตามขอ 1.4.1 และ 1.4.2 แลว
ในทางปฏิบัติก็ตองนำเรื่องนั้นเขาสูระเบียบวาระการประชุมอีกครั้ง ยกตัวอยางเชน การจัดระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 10 ตุลาคม 2549 ดังนี้
(1) วาระประธานแจงเพือ่ ทราบ การบรรยายสรุปเรือ่ งสำคัญ (ถามี)
(2) วาระสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ (ถามี)
(3) วาระสำคัญของรัฐบาล (ถามี)
(4) วาระเพือ่ พิจารณาและวาระเพือ่ ทราบ ซึง่ แบงเปน 2 ประเภท คือ
ประเภทแรก เพือ่ ทราบตามมติคณะรัฐมนตรี มี 5 ประเภท คือ
1) เพื่อทราบตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 ธันวาคม 2520 ที่มอบใหนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีอนุมัติเห็นชอบ ซึ่งสวนใหญไมใชเรื่องสำคัญและไมมีประเด็นใหคณะรัฐมนตรีวินิจฉัย
2) เพื่อทราบตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 ธันวาคม 2520 โดยมีเงื่อนไขใหหนวยงานเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาภายในกำหนด หากพนกำหนดถือวาไมขัดของ
3) เรือ่ งทีน่ ายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีทไี่ ดรบั มอบหมายตามมาตรา 7 แหงพระราชกฤษฎีกา
วาดวยการเสนอเรือ่ งฯ ใหอนุมตั หิ รือเห็นชอบ
4) เพื่อทราบตามมติคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งใหทำหนาที่กลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีตามมาตรา 5 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องฯ
5) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งใหเสนอคณะรัฐมนตรี
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ซึ่งทั้งหมดนี้หากไมทักทวงจะถือวาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและถือเปนมติคณะรัฐมนตรีตั้งแตวันที่
คณะรัฐมนตรีทราบ เวนแตเรือ่ งตาม (3) ถือวาเปนมติคณะรัฐมนตรี นับแตวนั ทีน่ ายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
อนุมัติหรือเห็นชอบ แตหากมีการทักทวง จะเปลี่ยนสถานะเปนวาระเพื่อพิจารณา เพื่อใหคณะรัฐมนตรีมีมติแทน
การอนุมัติหรือเห็นชอบได
ประเภททีส่ อง เพือ่ ทราบเปนขอมูล
สำหรับวาระจร (เพื่อพิจารณาและทราบ) โดยปกติไมควรมี เวนแตกรณีจำเปนเรงดวนโดยการ
อนุมตั ขิ องนายกรัฐมนตรี แตเรือ่ งใดทีม่ ผี ลใหมกี ารอนุมตั งิ บประมาณ นายกรัฐมนตรีจะอนุมตั ไิ ดตอ เมือ่ เปนกรณีฉกุ เฉิน
หรือจำเปนเพื่อรักษาประโยชนสำคัญของประเทศหรือประชาชนเทานั้น
2. กระบวนการขั้นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
2.1 การพิจารณาเพื่อมีมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ คณะรัฐมนตรีตดั สินใจอยางใด ผลของการตัดสินใจเรียกวา มติคณะรัฐมนตรี การตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรีมกั ไมมกี ารลงมติโดยวิธกี ารนับคะแนน หากแตเปนเรือ่ งทีน่ ายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในทีป่ ระชุม
จะสังเกตจากการอภิปรายแสดงความเห็นของรัฐมนตรีแตละคนแลวสรุปไปตามแนวการอภิปรายของฝายขางมาก
เมื่อรัฐมนตรีคนใดคัดคานไมเห็นดวยกับเหตุผลของรัฐมนตรีคนอื่น ๆ นายกรัฐมนตรีจะถามวาเปนคำคัดคานหรือ
ขอสังเกตใหหนวยงานเจาของเรือ่ งรับไปพิจารณา เมือ่ ไดคำตอบอยางใดก็จะจดเปนมติไปตามนัน้ กรณีเปนคำคัดคาน
อาจตองบันทึกดวยวาเปนความเห็นของฝายขางนอยหรือความเห็นของผูใด โดยไมมีการแจงความเห็นฝายนี้ ไปยัง
ภายนอกในเวลาที่แจงมติ แตถาเปนขอสังเกตมักจดบันทึกไวในตัวมติคณะรัฐมนตรีและแจงไปยังผูเกี่ยวของ โดย
เปดเผยดวยเสมอ อยางไรก็ตาม บางครั้งถาประเด็นนั้นมีความสำคัญและคณะรัฐมนตรีเห็นวาจำเปนตองลงมติ
นายกรัฐมนตรีก็อาจขอใหมีการลงมติก็ได โดยอาจเปนวิธีการยกมือหรือลงมติลับซึ่งการลงมติเปนเรื่องที่ไมมีการ
ปฏิบตั บิ อ ยครัง้ นัก5
2.2 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
2.2.1 ความเปนรัฐบาลผสมหรือรัฐบาลพรรคเดียว
รัฐบาลพรรคเดียว คือ รัฐบาลทักษิณ 2 มี 377 เสียง พรรคไทยรักไทยที่ผานมาเปน
รัฐบาลผสม (ทักษิณ 1 เปนรัฐบาลผสม) ในลักษณะผสมเทียม คือ พรรคชาติไทยและพรรคชาติพฒ
ั นาอยรู ว มรัฐบาลดวย
แตกอนหนานั้นเปนรัฐบาลผสมแท คือไมมีพรรคการเมืองเสียงขางมากในสภา รัฐบาลผสมแท แยกเปน 2 แบบ คือ
รัฐบาลผสมแบบนายกรัฐมนตรีเขมแข็งกับรัฐบาลผสมแบบนายกรัฐมนตรีไมเขมแข็ง

5

วิษณุ เครืองาม, เพิง่ อาง, หนา 78.
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รัฐบาลผสมที่นายกรัฐมนตรีเขมแข็ง เพราะคนในพรรคการเมืองเปนนายกรัฐมนตรีไมได
จึงตองเชิญคนนอกพรรคมาเปนนายกรัฐมนตรี ดังเชนรัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท ทั้งนี้ การจัดโครงสราง
อำนาจในรัฐบาลไมเหมือนกัน รัฐบาล พลเอก เปรม จัดโครงสรางแบบคานอำนาจ โดยใหรองนายกรัฐมนตรีพรรคหนึง่
คุมรัฐมนตรีวา การพรรคเดียวกัน และใหรฐั มนตรีชว ยวาการตางพรรคไปคานอำนาจไว หรือบางครัง้ รองนายกรัฐมนตรี
พรรคนี้เห็นวารัฐมนตรีวาการควรเปนพรรคหนึ่ง สวนรัฐมนตรีชวยวาการเห็นวาควรเปนอีกพรรคหนึ่งก็มี ลักษณะ
ดังกลาวเปนเทคนิคการบริหารที่ทำใหทุกคนวิ่งเขาไปสูนายกรัฐมนตรี สงผลใหนายกรัฐมนตรีไดขอมูลมากมาย
จากฝายตาง ๆ สวนรัฐบาลผสมแบบไมเขมแข็ง ยกตัวอยาง พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เปนนายกรัฐมนตรีที่ไมมี
อำนาจอยางแทจริง แมวาจะเปนพรรคการเมืองใหญที่สุดก็จริง แตทำไดเพียงใหคนของพรรคเขาไปแทรกอยูตาม
กระทรวงตาง ๆ เทานัน้
ลักษณะของรัฐบาลดังกลาวจะเห็นไดวามีผลกระทบตอการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
เปนอยางมาก เชน ในบางครั้งการประชุมคณะรัฐมนตรีเปนไปอยางยืดเยื้อ การพิจารณาเรื่องที่กระทรวงเสนอมา
ปรากฏวารัฐมนตรีพรรคเดียวกันจะมีผูอภิปรายสนับสนุนเปนลูกระนาด พรรคเดียวกันวาดี แตอีกพรรคไมเห็นดวย
ก็คาน จนบางครั้งไมรูวาจะจดมติคณะรัฐมนตรีอยางไร นายกรัฐมนตรีบางสมัยก็จะใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จดมติที่ประชุมเอง เพราะนายกรัฐมนตรีไมกลาสรุป ดวยเหตุนี้จึงมีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองขึ้นมา ทั้งนี้
เพือ่ ไมใหคณะรัฐมนตรีผสมแตก เชน คณะกรรมการรัฐมนตรีฝา ยเศรษฐกิจ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
นายก เปรมฯ เปนผูริเริ่มคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ โดยใหสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติเปนฝายเลขานุการฯ และใหขาราชการประจำไปนั่งในคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจดวย
โดยเลือกขาราชการประจำที่เชื่อถือไดและเลือกที่ปรึกษาบางคน เชน ดร.วีรพงศ รามางกูร ไปเปนคณะกรรมการฯ
ดวย เถียงอยางไรทานไมแพ เพราะมีเลขาสภาพัฒนฯ อยูกับทาน รวมทั้งมีกรรมการที่เปนขาราชการประจำอีก
จำนวนมากและทีป่ รึกษาก็อยกู บั ทาน คณะกรรมการฯ มีมติเชนไรก็จะนำเสนอนายกรัฐมนตรีอนุมตั ิ เสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบ เพราะฉะนั้นการตั้งคณะกรรมการฯ ลักษณะนี้จึงเกิดขึ้นในยุคตอ ๆ มาจนถึงปจจุบัน คือ คณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ลักษณะของรัฐบาลผสมอีกประการหนึ่งที่ทำใหเกิดธรรมเนียมปฏิบัติที่ไมเคยมีมากอน
คือ เรื่องบางเรื่องไปปรึกษาพรรครวมรัฐบาลไมไดเพราะขัดตอผลประโยชนของพรรครวมรัฐบาล นายกรัฐมนตรีตอง
ตัดสินใจเอง เชน เรือ่ งยุบสภา ธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการยุบสภากอนสมัย หมอมราชวงศคกึ ฤทธิ์ ปราโมช นัน้ จะตองทำ
เปนพระราชกฤษฎีกาและนำเสนอคณะรัฐมนตรี รัฐบาล จอมพล ถนอม กิตติขจร ไมเคยยุบสภาเพราะปฏิวัติตัวเอง
รัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ก็นำเสนอคณะรัฐมนตรี แตมารัฐบาลนายกรัฐมนตรี หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ฯ
พรรคกิจสังคมมี 18 เสียง พรรคธรรมสังคมมี 50 เสียง พรรคชาติไทยมี 40 เสียง พรรคกิจสังคมเล็กมาก หากจะยุบสภา
แลวนำรางพระราชกฤษฎีกาเสนอคณะรัฐมนตรีกเ็ ปนอันวาแพในคณะรัฐมนตรีเด็ดขาด ฉะนัน้ หมอมราชวงศคกึ ฤทธิฯ์
จึงเปนคนแรกทีท่ ำรางพระราชกฤษฎีกายุบสภาผแู ทนราษฎร และใหอาจารยเกษม ศิรสิ มั พันธ ประสานกับราชเลขาธิการ
แลวสงไปกราบบังคมทูลพระกรุณาฯ แลวจึงเชิญหัวหนาพรรคมาบอกวา ยุบสภา จึงเกิดเปนธรรมเนียมปฏิบตั ิ ตอไป
จะยุบสภา นายกรัฐมนตรีจะทำคนเดียว รัฐบาล พลเอก เปรมฯ ยุบสภากี่ครั้ง มีคนรูอยู 3 คน คือ นายกรัฐมนตรี
นายมีชัย ฤชุพันธุ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพราะปรึกษาพรรครวมรัฐบาลไมได6
2.2.2 ลักษณะผูนำของนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีที่เปน strong leader จะทำหนาที่
สั่งการหา consensus ในเรื่องที่ตองการ ทั้ง coach ในเรื่องที่ทำไปแลวยังไมบรรลุผล รวมทั้งติดตามทวงถามงาน
จากรัฐมนตรี บทบาทในคณะรัฐมนตรีลักษณะนี้จะขับเคลื่อนทั้งคณะรัฐมนตรีและประเทศชาติโดยรวม แตในขณะที่
นายกรัฐมนตรีบางทานจะรอใหกระทรวงเสนอเรื่องขึ้นมาและก็เถียงกันมาก แลวใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปสรุป7
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, เอกสารสรุปการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา,
(โรงแรมเรดิสนั กรุงเทพมหานคร วันที่ 20 ตุลาคม 2548)
7
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, เพิง่ อาง
6
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2.2.3 ความเห็นสื่อมวลชน การถูกวิพากษวิจารณมาก ๆ โดยสื่อมวลชนจะมีผลอยางมาก
ตอรัฐบาล

8

2.2.4 ปจจัยระหวางประเทศ การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในสถานการณที่กำลังตึงเครียด
บางครั้งทำใหเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเกิดความลาชาไป ตัวอยางเชน ซาอุดิอาระเบียกับประเทศไทย ซาอุดิอาระเบีย
จะเขา WTO เขารับรองกันทัง้ โลก แตมี 2 ประเทศยังไมรบั รอง คือ ประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา เพราะวาซาอุดอิ าระเบีย
ปฏิบัติตอประเทศไทยไมคอยดี พอกระทรวงพาณิชยเสนอเขามา ใหเอาไวกอน ความสัมพันธระหวางประเทศจึงเปน
ปจจัยสำคัญหนึ่งที่มีผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี9
2.2.5 พรรคการเมืองกับคณะกรรมการประสานงานสภาผแู ทนราษฎรมีความสำคัญมาก
บางเรื่องที่คณะรัฐมนตรีไมอยากตัดสินใจเองโดยเฉพาะการเสนอกฎหมาย มีทางออกอีกทาง คือ ใหพรรคเสนอ
และถากฎหมายไมผานคณะรัฐมนตรีไมตองรับผิดชอบ10
2.2.6 บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหมวดวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
2.2.7 บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญวาดวยการรักษาวินัยทางการคลังของรัฐบาล
2.2.8 การถูกตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรีโดยศาลปกครอง
2.2.9 บทบาทของคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
2.2.10 บทบาทของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

การศึกษาบทบาทของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ
ของฝายบริหาร/คณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะอยางยิง่ เกีย่ วกับโครงสราง สถานภาพ รูปแบบ และกระบวนการปฏิบตั งิ าน
ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีนั้น ปรากฏผลการศึกษา สรุปใน
สาระสำคัญไดวา11
(1) บทบาทของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรี
โดยเฉพาะในดานกระบวนการตัดสินใจนั้น มีเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญ คือ พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548 อันเปนกฎหมายแมบทหรือหลักเกณฑสำคัญในกระบวนการสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, เพิง่ อาง
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, เพิง่ อาง
10
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, เพิง่ อาง
11
วรรณวิมล สินุธก, บทบาทของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี, ภาคนิพนธ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการสาธารณะสำหรับนักบริหาร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550, หนา 73-75.
8
9
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ใหเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผน เปนระบบ และมีบรรทัดฐานในการถือปฏิบตั ขิ องสวนราชการตาง ๆ ซึง่ เจตนารมณ
ประการสำคัญของการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาและระเบียบขางตนนี้ เพื่อเปนการลดภารกิจและจำนวนเรื่อง
ทีจ่ ะเสนอเขาสกู ารพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดำเนินไปดวยความถูกตอง เปนธรรม โปรงใส และเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 ซึง่ ในทางปฏิบตั ยิ งั มีปญ
 หาจากการทีส่ ว นราชการ
หรือหนวยงานตาง ๆ ยังขาดความรูและความเขาใจที่ถูกตอง หรือละเลยในหลักการและแนวทางตามที่กำหนด
ไวในกฎระเบียบดังกลาว จึงทำใหการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีไมเปนไปตามหลักการของพระราชกฤษฎีกาฯ
และระเบียบฯ สงผลใหเปนปญหาตอการวิเคราะหและกลั่นกรองในสวนของขั้นตอน กระบวนการ และเนื้อหาสาระ
ตอคณะรัฐมนตรีดวย
(2) ในสวนของความคาดหวังของคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะบทบาทในดานการสนับสนุน
การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีนั้น เห็นวาควรจะตองมีการนำเสนอขอมูลและความเห็นที่ผานการศึกษา วิเคราะห
และกลัน่ กรองมาแลวเปนอยางดีและมีคณ
ุ ภาพไดมาตรฐาน เพือ่ เปนแนวทางประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ซึง่ การจัดทำบันทึกของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะตองมีการบูรณาการขอมูลใหครอบคลุม และสมบูรณครบถวน
มีการวิเคราะหทางเลือกในการตัดสินใจ ตลอดจนผลกระทบในดานตาง ๆ วามีขอ ดี ขอเสียอยางไร เนือ่ งจากเรือ่ งทีเ่ สนอ
คณะรัฐมนตรี นอกจากเปนเรื่องราชการประจำที่กฎหมายกำหนดใหตองเสนอคณะรัฐมนตรีแลว สวนใหญจะเปน
เรื่องในเชิงนโยบายเกี่ยวกับปญหาผลประโยชนของชาติที่มีผลกระทบกับประชาชนหรือเปนเรื่องนโยบายยุทธศาสตร
แผนงาน โครงการที่ตองใชงบประมาณจำนวนมาก การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีจึงตองกระทำดวยความรอบคอบ
บนพื้นฐานของการมีขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ จึงจะสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีใหสามารถ
มี ผ ลสรุ ป หรื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ มี คุ ณ ภาพ ซึ่ ง ผลการพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจของคณะรั ฐ มนตรี หรื อ รั ฐ บาลอั น เป น
องคกรสูงสุดทางการเมืองในฝายบริหารนัน้ มีความสำคัญอยางยิง่ ในการบริหารราชการแผนดิน เนือ่ งจากสวนราชการ
หรือหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของจะตองรับไปปฏิบัติหรือดำเนินการตอ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการ
แผนดินของรัฐบาล โดยผานกลไกของระบบราชการประจำสามารถตอบสนองตอผลประโยชนของประเทศชาติ
และประชาชนอยางแทจริง
(3) บทบาทของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในความคาดหวังของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ
ในการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี โดยผานเครื่องมือหรือกลไกหลักตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่อง
ตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ในภาพรวมเห็นวาการมีพระราชกฤษฎีกาฯ และระเบียบฯ ทำใหมกี ารกำหนดหลักเกณฑ
และวิธกี ารดำเนินการเพือ่ ใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบตั งิ านมากขึน้ ทำใหการดำเนินการเสนอเรือ่ งตาง ๆ ตลอดจน
การแจงยืนยันมติคณะรัฐมนตรี เปนไปอยางมีระบบและเปนไปตามขั้นตอนที่กำหนดไวมากขึ้น แตเนื่องจากสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนกลไกสำคัญที่จะทำใหการดำเนินการนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเปนไปตามเจตนารมณ
ของพระราชกฤษฎีกาและระเบียบดังกลาว โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะตองกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
ตามพระราชกฤษฎีกาฯ และระเบียบฯ ใหมีความชัดเจนเปนรูปธรรม สามารถนำไปปฏิบัติไดโดยงาย รวมทั้งการ
ประสานความรวมมือกับสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ที่จะตองปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาฯ และระเบียบฯ
อยางจริงจังและตอเนื่อง โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรมีการชี้แจง และซักซอมในแนวทางปฏิบัติกับ
สวนราชการตาง ๆ ตลอดจนจัดใหมเี วทีแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหวางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผปู ระสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของสวนราชการตาง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเปนประโยชนในการประสานการดำเนินงาน
และการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนการนำเสนอเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีใหเปนไปดวย
ความราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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(4) การทีค่ ณะรัฐมนตรีจะตัดสินใจไดอยางมีคณ
ุ ภาพเพียงใดนัน้ ยอมขึน้ อยกู บั การมีหนวยงาน
สนับสนุนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวย ดังเชนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ปฏิบัติงาน
เสมือนกับหนวยงานเสนาธิการในการศึกษา วิเคราะห และกลั่นกรองเรื่องหรือปญหาที่นำเสนอในวาระตาง ๆ ให
คณะรัฐมนตรีดว ยความละเอียด รอบคอบ ดังนัน้ ระบบงานสนับสนุนการบริหารการตัดสินใจทีม่ คี ณ
ุ ภาพจึงมีความสำคัญ
อยางยิ่ง เพราะการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีนอกจากจะตองดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
ที่แถลงตอรัฐสภาแลว การดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะผลของการตัดสินใจหรือมติของคณะรัฐมนตรีนั้น
ยอมตองผูกพันคณะรัฐมนตรีทงั้ คณะตามหลักความรับผิดชอบรวมกัน (Collective responsibility) และโดยทีก่ ารเมือง
การปกครองของประเทศไทยยึดรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และตองยึดหลักกฎหมายในการปกครองบานเมืองตามหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ดังนั้น
การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลทุกเรือ่ งจึงตองชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย มิฉะนัน้ อาจจะถูกฟองรอง
เพิกถอนโดยองคกรตุลาการหรือศาลได ดังเชน กรณีตัวอยางจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีใหเพิกถอน
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2543 ที่เห็นชอบมติคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหนวยงาน
และรัฐวิสาหกิจที่ใหสิทธิพิเศษแกองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ในการใหบริการเลขหมายโทรศัพท
ของ ทศท. แกหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ หรือในกรณีศาลปกครองสูงสุดใหเพิกถอน
มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2544 ในสวนทีก่ ำหนดเงือ่ นไขการมีสทิ ธิไดรบั เงินเพิม่ พิเศษในการปฏิบตั หิ นาที่
ในตำแหนงวิชาชีพเฉพาะดาน Science and Technology รวมทั้งในกรณีที่เปนขาวใหญในสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ
ก็คือ คดีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเพิกถอนกรณีการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนตน
ดังนั้น บทบาทของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการเปนศูนยกลางหรือหนวยงานกลาง
ในการประสานงานของคณะรั ฐ มนตรี แ ละเป น จุ ด ศู น ย ร วมในการวิ เ คราะห แ ละกลั่ น กรองการเสนอเรื่ อ งเข า สู
กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ทัง้ ในเวลาปกติหรือในยามวิกฤตซึง่ บทบาทดานนีม้ คี วามสำคัญตอการบริหาร
ราชการแผนดินของรัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยตลอดมา
อยางไรก็ดี จากการศึกษาพบวา บทบาทของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอาจเปลี่ยนแปลง
ไปตามบทบาทของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กลาวคือ จากการศึกษาความเปลีย่ นแปลงของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในหวงเวลาระหวาง พ.ศ. 2528-253312 ทีน่ ายอนันต อนันตกูล ดำรงตำแหนงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนนั้ ไดสง ผลให
ขีดความสามารถขององคกรมีสมรรถนะเพิม่ ขึน้ และสามารถปฏิบตั ภิ ารกิจหลักขัน้ พืน้ ฐานไดสำเร็จลุลว งอยางสมบูรณ
โดยเฉพาะอยางยิ่งไดมีการแกไขปญหาสำคัญในบางจุดไดอยางเบ็ดเสร็จ ขณะที่ในสวนอื่น ๆ ก็ไดมีพัฒนาการ
ในทางที่ดีขึ้นโดยลำดับ นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงความพยายามในการยกระดับการปฏิบัติภารกิจในขั้นสูงยิ่งขึ้น
ตอไปดวย ลักษณะสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในดานการปฏิบัติงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในระหวาง
การบริหารงานของนายอนันต อนันตกูล คือ ลักษณะการทำงานแบบลวงหนาและคขู นาน คือ การปฏิบตั งิ านภายใต
เงื่อนไข ขอจำกัดและตามสภาพแวดลอมใหมดวย ซึ่งแนวทางการปฏิบัติงานแบบลวงหนาและคูขนานดังกลาว
12
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ไดดำเนินไปอยางมีเปาหมาย มีแนวทาง มีระบบ และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความพยายามที่จะระดม
ทรัพยากรจากภายนอกเขามาสนับสนุน ทั้งดานการเงิน วิทยากร เทคนิค ผูชำนาญการ อุปกรณ และการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบงานพรอมกันไปดวย กลาวไดวา ความเปลี่ยนแปลงของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในครั้งนี้เปนการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เรียกวาเปนการพัฒนาองคการ (Organization Development) ในทุกระดับ
เนื่ อ งจากเป น หน ว ยงานที่ มี ก ลไกการปรั บ ปรุ ง งานกระจายอยู ใ นทุ ก จุ ด และในแต ล ะจุ ด ที่ ไ ด กำหนดแนวทาง
การปรับปรุงไวนนั้ ก็ไดมกี ารปฏิบตั อิ ยางจริงจังตอเนือ่ งตามมาดวย ถือเปนแบบอยางของระบบบริหารทีด่ ี มีการผนึกพลัง
ในการประสานความร ว มมื อ กั น ทำการพั ฒ นาระบบงานอย า งเป น ระบบและมี ก ระบวนการที่ ส อดคล อ งผสม
กลมกลืนกันทั้งเปาหมายและความคาดหวังขององคกร ผูบริหาร และผูปฏิบัติ จึงนับเปนรากฐานการเปลี่ยนแปลง
ที่ทำใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถพัฒนางานใหตอเนื่องไปในระยะยาวไดดวย
บทเรียนของความสำเร็จดังกลาวสามารถสรุปเปนภาพรวมไดใน 3 มิติ คือ (1) มิตดิ า นคุณลักษณะ
เฉพาะในภาวะผูนำของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2) มิติดานกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง และ (3) มิติดาน
เปาหมายของการพัฒนา
(1) มิติดานภาวะผูนำของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กลาวคือ คุณลักษณะเฉพาะในภาวะ
ผนู ำของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนนั้ เปนผนู ำแบบรัฐบุรษุ (Statesmen Leadership) มงุ หวังการเปลีย่ นแปลงพัฒนา
เพื่ออนาคตระยะยาวและมุงประโยชนโดยรวม ซึ่งเปนผูนำที่มีคุณลักษณะยืดหยุนสูง (Flexibility) สามารถปรับ
แนวทางการบริหารใหสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงภาวะผูนำของนายกรัฐมนตรีที่มีความแตกตางกันทั้ง 2 แบบ
2 สมัย ไดอยางรวดเร็วและมีความสอดคลอง กลมกลืน และมีความหลากหลาย (Diversity) สามารถแกปญ
 หาทีย่ าก
และมีความซับซอนไดโดยราบรื่น ซึ่งเปนภาวะผูนำเฉพาะตัวรวมอยูดวยในหลายแงมุมดังนี้ คือ
(1.1) การเปนนักวิสัยทัศนที่หวังผลสัมฤทธิ์ทางปฏิบัติ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
เพื่อพัฒนาองคการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปสูความทันสมัยนั้น นอกจากเปนความพยายามในการ
ปรับแกปญหาที่องคการกำลังเผชิญอยูในขณะนั้นแลว ยังเปนการวางรากฐานองคการเพื่อเตรียมความพรอมไว
สำหรับรองรับการทำงานในอนาคต โดยที่สามารถนำไปปฏิบัติ (Practicability) ทั้งในชวงของการเปลี่ยนแปลงและ
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดวย
(1.2) การเปนนักปฏิบัติการที่มีความสามารถ เนื่องจากมีการกระตุน กำกับการ
และผสมผสานการทำงานของกลไกตาง ๆ ทั้งกลไกที่มีชีวิตและกลไกที่ไมมีชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
สามารถผลักดันใหเกิดผลสำเร็จจนถึงบัน้ ปลาย (Outcome) ชวยแนะนำ ปรึกษา และแกไขปญหาอุปสรรคในระหวาง
ปฏิบัติ ไมปลอยใหเกิดการติดขัดหรือจุดตันคั่งคางจนตองหยุดชะงัก หรือสะดุดหยุดลงในระหวางปฏิบัติ
(1.3) การเปนนักบริหารที่เปนประชาธิปไตย เนื่องจากไดทำการกระจายอำนาจ
มอบหมายความรับผิดชอบ (Delegation) สรางระบบเปด (Open-System) และพัฒนากระบวนการการมีสวนรวม
(Participation) อยางแข็งขันใหเกิดขึน้ ในหมผู ปู ฏิบตั งิ านทุกระดับ
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(1.4) การเปนนักยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากไดทำการผลักดัน กำกับ
และควบคุ ม กระบวนการเปลี่ ย นแปลงให เ กิ ด ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง ทำการระดมความร ว มมื อ ทั้ ง จากภายในและ
ภายนอกองคการ โดยเฉพาะการสรางความยอมรับจากผูปฏิบัติงานในทุกระดับนำไปสูการประสบความสำเร็จตาม
เปาหมายในเวลาอันรวดเร็ว
(1.5) การเปนนักพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากไดสรางความเปลี่ยนแปลงบนรากฐาน
ของความรวมมือและเปนประโยชนรวมกัน เนื่องจากไดประโยชนทั้งตอผูปฏิบัติงาน ตอองคการ ตอคณะรัฐมนตรี
ประเทศชาติ และประชาชนโดยรวม สงผลตอการวางรากฐานการพัฒนาสมรรถนะขององคการใหมีความตอเนื่อง
เชื่อมโยงกับอนาคตในระยะยาวตอไปได
(1.6) การเป น นั ก ปฏิ รู ป ที่ มี ค วามกล า หาญทางจริ ย ธรรม เนื่องจากไดทำการ
เปลี่ยนแปลงบนรากฐานของการจัดระเบียบไวลวงหนาเปนอยางดี ไมสรางผลกระทบอันไมพึงประสงคไวในภายหลัง
ทำการปรับรื้อปญหาสำคัญลงลึกถึงรากเหงาไมปลอยไวใหเกิดการสะสมเรื้อรังเปนผลใหปญหาสำคัญไดรับการแกไข
อยางถอนรากถอนโคน โดยเฉพาะปญหาการทุจริตในงานเครื่องราชอิสริยาภรณซึ่งเปนปญหาใหญที่ตองอาศัย
ความกลาหาญทางจริยธรรมของผูนำหนวยงานทำการผาตัดเนื้อรายของวงจรการทุจริตในทุกระดับ สะสางปญหา
ใหสิ้นสุดลงโดยสิ้นเชิง สงผลใหสามารถสรางระบบงานใหมที่มีความรุดหนาไปอยางรวดเร็ว กระทั่งมีการพัฒนา
แบบแผนใหมของระบบงานทีม่ คี วามกาวหนาสูงพรอมทีจ่ ะพัฒนาไปไดทดั เทียมกับงานในสวนอืน่ ๆ โดยไมมอี ปุ สรรค
ชะงักงันเกิดขึ้นในเวลาตอมา
(2) มิติดานกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง กลาวคือ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมี
บทบาทนำและเขารวมในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ซึ่งเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
ดวยตนเอง ซึ่งในกระบวนการดังกลาวเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีบทบาทในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงดังนี้คือ
(2.1) ผลักดันการริเริ่มการเปลี่ยนแปลง ในบทบาทนี้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมี
สวนสำคัญในการกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ สรางบรรยากาศที่เกื้อกูลและวางกรอบเปาหมาย
การเปลี่ยนแปลงทั้งองคการอยางมีระบบ ซึ่งมีขอบขายครอบคลุมทั้งในสวนที่เปนการเตรียมความพรอมของบุคลากร
นโยบาย ทรัพยากร ระบบงาน และเทคนิค ซึ่งมีสวนอยางสำคัญในการสรางความเชื่อมั่น การสรางทัศนคติที่ดี และ
การบำรุงขวัญกำลังใจของบุคลากรในการพัฒนาองคการ
(2.2) ผลักดันการบริหารการเปลี่ยนแปลง ในบทบาทนี้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไดมีสวนสำคัญในการกำกับ ควบคุม ติดตามการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางใกลชิดโดยเฉพาะในขั้นตอนสำคัญ
ของการบริหารการเปลี่ยนแปลง เชน การกำหนดนโยบาย การวางยุทธศาสตร การปรับโครงสรางองคการ การวาง
ระบบงาน การพัฒนาบุคลากร การแสวงหาความรวมมือสนับสนุนจากภายนอก การเสริมสรางเครื่องมือสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลง ทั้งทางเทคโนโลยี เทคนิค อุปกรณ และผูเชี่ยวชาญ ซึ่งลวนมีสวนอยางสำคัญในการกำกับทิศทาง
แนวทาง และกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงใหดำเนินไปสูการบรรลุเปาหมาย ซึ่งเปนกระบวนการที่สอดคลอง
กับแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่ไดมีการวางแผนไวแลวลวงหนา
(2.3) ผลักดันการควบคุมผลกระทบการเปลี่ยนแปลง ในบทบาทนี้เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไดเขามีสวนอยางสำคัญในการควบคุมผลกระทบการเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามเปาหมายและอยูใน
กรอบที่พึงประสงค โดยการเขามีสวนรวมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงจนเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยเฉพาะการบำรุง
ขวัญกำลังใจแกผปู ฏิบตั งิ าน การลดผลกระทบทีก่ ระเทือนตอการปรับตัวของบุคลากรระดับตาง ๆ การใหการสนับสนุน
ชวยเหลือเมื่อประสบปญหาอุปสรรคในระหวางปฏิบัติ การปลูกฝงทัศนคติ คานิยม และวัฒนธรรมองคการใหม
ไมใหเกิดชองวาง หรือสรางความแปลกแยก หรือความขัดแยงระหวางบุคคลกับองคการ ระหวางผูปฏิบัติกับผูบริหาร
หรือระหวางผูปฏิบัติดวยกันเอง ซึ่งบทบาทในสวนนี้ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดเขาทำงานคลุกคลีรวมสุขรวมทุกข
กับผปู ฏิบตั งิ านอยางเทาเทียม เสมอภาค และเปนธรรม
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(3) มิตดิ า นเปาหมายของการพัฒนา เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดวางรากฐานของเปาหมาย
การพัฒนาไวในหลายระดับและทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
(3.1) เป า หมายการพั ฒ นาหลายระดั บ ไดแก การวางเปาหมายการพัฒนาทั้ง
ในระดับบุคลากร เทคโนโลยี เครือ่ งมืออุปกรณ ระบบงาน ภารกิจ และองคการ ซึง่ สงผลใหเกิดความแข็งแกรงโดยรวมทัง้
องคการ อันเปนการสรางสมรรถนะใหมขององคการใหมขี ดี ความสามารถสูงยิง่ ขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะสามารถรับแรงกดดันและ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมขององคการไดอยางยืดหยุนดวย
(3.2) เปาหมายการพัฒนาหลายระยะ ไดแก การวางเปาหมายการพัฒนาทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะในระยะสั้นนั้น สงผลใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนองคกรที่มีพื้นฐาน
ทางการบริหารที่ดีสามารถปฏิบัติภารกิจพื้นฐานใหสำเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนเปาหมายในระยะยาวนั้น
สงผลใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในเวลาตอมาไดยกระดับองคกรขึน้ สกู ารปฏิบตั ภิ ารกิจในขัน้ สูงได ขณะเดียวกัน
การที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีการจัดวางรากฐานการพัฒนาไวดีแลว สามารถทำการตอยอดการพัฒนา
ใหมีความกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นตอไปไดกอใหเกิดการพัฒนาที่ไมสิ้นสุด เรียกวา เปนการพัฒนาอยางยั่งยืนไดโดยที่
ไมขาดชวงแตสามารถสืบสานความตอเนื่องตอไปได แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผูบริหารหรือบุคลากรไปก็ตาม
แตสิ่งที่ดำรงอยูคือ องคกรที่เขมแข็งและการมีระบบที่ดี ซึ่งนับเปนความสำเร็จในเปาหมายสูงสุดของกระบวนการ
พัฒนาองคการไปสูความทันสมัยของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2.3 การบริหารความขัดแยงในการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
เมื่อเกิดความขัดแยงขึ้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในที่ประชุม
ตองพยายามลดหรือขจัดความขัดแยงมิใหบานปลายหรือลุกลาม เพราะความขัดแยงอาจสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ทำใหไดมติที่ไมเที่ยงตรง ไมเหมาะสม หรือไมอยูบนพื้นฐานของเหตุผลที่ควรจะเปน
ในที่สุดอาจเกิดผลกระทบตอความเชื่อถือที่สาธารณชนมีตอรัฐบาล ตลอดจนเสถียรภาพของรัฐบาลได
เมื่อเกิดความเห็นที่แตกตางหรือเกิดความขัดแยงขึ้นไดมีแนวทางบริหารความขัดแยง ดังนี้13
2.3.1 หากปรากฏวามีค วามขั ด แย ง เกิ ด ขึ้ น ก อ นจะมี ก ารพิ จ ารณาของคณะรั ฐ มนตรี
ใหหาทางลดหรือยุติความขัดแยงนั้น ในระดับเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ โดยปกติแลวความขัดแยงดังกลาวเปนเรื่องของ
ขอมูลที่แตละฝายมี เชน กระทรวงเจาของเรื่องกับหนวยงานเจาของความเห็นมีความเห็นไมตรงกัน
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2539 กำหนดวิธีการบริหารความขัดแยง
โดยมีสาระสำคัญวา ใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสรุปประเด็นขอขัดแยงแจงใหสวนราชการที่เกี่ยวของตาง ๆ
รวมกันพิจารณาเองกอนใหไดขอยุติ หากยังไมไดขอยุติดวยวิธีนี้ใหจัดใหมีการประชุมรวมกันเอง จากนั้นหาก
ยังตกลงกันไมไดใหจัดประชุมโดยเชิญรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน สุดทายเมื่อยังไมได
ขอยุติอยูดี ใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานนายกรัฐมนตรีทราบกอนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
13
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2.3.2 ในกรณีความขัดแยงเปนเรือ่ งความเห็นทางกฎหมาย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะขอความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี แลวแตกรณีเพือ่ หารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือสำนักงานอัยการสูงสุดใหวินิจฉัยหรือตีความขอกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ กอน
2.3.3 ในกรณีความขัดแยงสอเคาวาจะปรากฏในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี
อาจเชิญรัฐมนตรีที่เกี่ยวของมาหารือเปนการภายในกอนการประชุม ซึ่งเรียกกันวา “การประชุมนอกรอบ”
2.3.4 ในกรณีที่ปรากฏวาความขัดแยงอาจเกิดขึ้นไดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่อง
มาจากความเขาใจไมถองแทของรัฐมนตรีในปญหานั้น ๆ และอาจถูกชักนำใหไขวเขวไปไดดวยเสียงขางมาก
ที่อาจไมเขาใจเรื่องดีพอ นายกรัฐมนตรีอาจนำเรื่องนั้นเขาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฝายตาง ๆ กอน
ซึง่ เปนคณะรัฐมนตรีชดุ เล็ก สะดวกตอการทีเ่ จาหนาทีจ่ ะชีแ้ จงและการทีร่ ฐั มนตรีจะทำความเขาใจ เมือ่ มีความเขาใจ
ในระดับหนึ่งแลว รัฐมนตรีเหลานั้นจะเปนผูชวยกันชี้แจงทำความเขาใจในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเต็มคณะตอไป
2.3.5 หากปรากฏวาความขัดแยงนัน้ มีสาเหตุ ผลกระทบ หรือปจจัยทางการเมืองอยดู ว ย
นายกรัฐมนตรีอาจเชิญรัฐมนตรีที่เปนแกนนำสำคัญในรัฐบาลมาหารือ ขอความเห็นชอบรวมกัน
2.3.6 ในกรณีที่ความขัดแยงเกิดขึน้ ในระหวางการประชุม และยากตอการทำความเขาใจ
หรือควบคุมสถานการณในเวลาอันจำกัดเชนนั้น นายกรัฐมนตรีอาจดำเนินการดังนี้
2.3.6.1 ใหรัฐมนตรีที่เกี่ยวของแยกไปหารือกันเองนอกหองประชุมแลวกลับมารายงาน
คณะรัฐมนตรีในวันนั้นหรือในคราวตอไป
2.3.6.2 ตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปน
ประธาน รัฐมนตรีทเี่ กีย่ วของเปนคณะทำงาน แลวใหคณะทำงานไปรวมหารือและรายงานขอยุตใิ หคณะรัฐมนตรีรบั ทราบ
2.3.6.3 ในกรณีเปนเรื่องเล็กนอยหรือจำกัดประเด็นขัดแยงใหเหลือนอยประเด็นไดแลว
คณะรัฐมนตรีอาจมอบอำนาจใหนายกรัฐมนตรีรับไปพิจารณาตัดสินในหนทางใดหนทางหนึ่งแลวแจงคณะรัฐมนตรี
ทราบในคราวตอไป
2.3.6.4 จัดประชุมคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ๆ เปนการภายใน โดยจำกัดวงไมใหมี
ขาราชการประจำหรือบุคคลอืน่ ทีไ่ มเกีย่ วของรวมประชุมอยดู ว ย เพือ่ จะไดถกแถลงความขัดแยงใหสนิ้ ถอยกระทงความ
2.3.6.5 เลือ่ นการพิจารณาเรือ่ งนัน้ ๆ ออกไปกอนจนกวาจะมีขอ มูลเพิม่ เติมหรือไดเวลา
อันสมควรกวานี้
การจะใชแนวทางใดยอมขึน้ อยกู บั โครงสรางของคณะรัฐมนตรี สถานการณ ความรุนแรง
ของความขัดแยง แตบุคลิกภาพของการเปนผูนำของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลและประธานในที่ประชุม
คณะรัฐมนตรียอ มมีความสำคัญสูงสุด ดังทีเ่ รียกวา “บารมีของนายกรัฐมนตรี” เพราะหากประธานในทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี
ไมไดรับความเชื่อถือเพียงพอแลว ในขณะที่กำลังพยายามจะบริหารความขัดแยงระหวางสวนราชการ 2-3 หนวย
โดยวิธใี ดวิธหี นึง่ ทีป่ ระธานเสนอ เชน ขอเลือ่ นการพิจารณาเรือ่ งนัน้ ออกไปกอน หรือขอใหนายกรัฐมนตรีรบั ไปพิจารณา
แลวแจงตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง อาจกลายเปนวาเกิดความขัดแยงขึ้นใหมระหวางประธานซึ่งเสนอ
แนวทางบริหารความขัดแยงโดยแนวทางดังกลาวกับรัฐมนตรีอีกจำนวนหนึ่งซึ่งไมเห็นดวยกับแนวทางเหลานั้น
แตประสงคจะชี้ขาดใหแตกหัก ไดขอยุติอยางใดอยางหนึ่งในที่ประชุมเวลานั้นก็เปนได
3. กระบวนการขั้นหลังการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
3.1 การยืนยันหรือแจงมติคณะรัฐมนตรีในเรือ่ งนัน้ ไปยังหนวยงานของรัฐเจาของเรือ่ ง หนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของ และผูเกี่ยวของอื่นเพื่อทราบหรือดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว
3.2 การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี และการพิจารณาเกี่ยวกับผลกระทบ
(Impact) ใหคณะรัฐมนตรีทราบ

⌫  ⌫   
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ปดฝนุ มติ ครม.
หนอนมติ

ทัง้ หมด

แถวตรง!!!

อะไรเอย ขึน้ 8 ลง 6 ?? ไมใชน้ำหนักตัว
ไมใชปรากฏการณน้ำขึน้ -น้ำลง แลวก็ไมใชหวยใตดนิ
คำตอบก็คอื “ธงไตรรงค” ของเรา
คงไมอาจปฏิเสธไดวา “การแสดงความเคารพ
ธงชาติ” นัน้ ถือเปนเอกลักษณทสี่ ำคัญอยางหนึง่ ของชาวไทย
ลองคิดกันดูวา จะมีสักกี่ประเทศบนโลกใบนี้ที่มีการแสดง
ความเคารพธงชาติกนั เปนกิจวัตรประจำวันเหมือนอยางบานเรา
ดังนัน้ “ปดฝนุ มติ ครม.” เดือนนี้ หนอนมติจงึ ถือโอกาสสืบเสาะ
หาจุดเริ่มตนของเอกลักษณแหงความภาคภูมิใจที่วานี้
การใช ธ งชาติ เ ป น สั ญ ลั ก ษณ ป ระจำดิ น แดน
แวนแควน อาณาจักร ของเหลามวลมนุษยชาติมีใหเห็น
กันมาชานานแลว ซึ่งก็รวมถึงชาวไทยเรา หรือที่สมัยกอน
เรียกวา “ชาวสยาม” ดวย ทวาในอดีตนัน้ ชาวสยามยังไมมี
วัฒนธรรมการเคารพธงชาติอยางเปนรูปธรรม (จะมีแตการ
ชักธงชาติขนึ้ ตามปอมปราการหรือบนเรือเดินลำน้ำตาง ๆ
ตาม “พระราชบัญญัติธง” เทานั้น) จวบจนกระทั่งถึงสมัย
รัฐบาลของ จอมพล ป. (แปลก) พิบลู สงคราม จึงเริม่ มีการ
แสดงความเคารพธงชาติแบบเปนกิจวัตรเกิดขึ้น
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เตรียมตัวเคารพธงชาติ

สืบเนื่องจากนโยบายรัฐนิยมของนายกรัฐมนตรี
คนที่ 3 ของไทย ผูซึ่งหมายมั่นเอาไววาจะไดเห็นชาวไทย
มีจิตสำนึกในความเปนชาตินิยมอยางลึกซึ้ง จึงทำใหเกิด
แนวปฏิบัติในเชิงการสรางชาติขึ้นมากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้น
ก็รวมถึงเรื่องของการแสดงความเคารพธงชาติดวย โดย
เมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม 2482 คณะรัฐมนตรีของจอมพล ป. (แปลก)
พิบลู สงคราม ไดมมี ติใหหลวงวิจติ รวาทการยกรางประกาศ
รัฐนิยม ฉบับที่ 4 ซึง่ วาดวยการเคารพธงชาติ เพลงชาติ
และเพลงสรรเสริ ญ พระบารมี มาเพื่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณา
ถัดจากนัน้ มาในวันที่ 8 กันยายน 2482 หลวงวิจติ รวาทการ หลั ง จากทำการบ า นตามที่ ไ ด รั บ มอบหมาย
เสร็จสิ้นแลว ก็ไดนำรางประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดวยรัฐนิยม ฉบับที่ 4 เรือ่ งการเคารพธงชาติ เพลงชาติ
และเพลงสรรเสริญพระบารมี พ.ศ. 2482 เสนอตอ
ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี ซึง่ คณะรัฐมนตรีไดมมี ติเห็นชอบดวย
โดยใหมีการปรับแกไขถอยคำเพียงเล็กนอยกอนออกเปน
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ประกาศสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยรั ฐ นิ ย ม
ฉบับที่ 4 นี้ ถือเปนจุดกำเนิดของการแสดงความเคารพธงชาติ
ของชาวไทยทุกคน เนื่องจากไดมีการกำหนดหลักปฏิบัติ
เอาไวอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม ในประกาศฯ ฉบับนี้ ยังคง
ไมมีการกำหนดชวงเวลาในการแสดงความเคารพธงชาติ
เอาไวอยางเปนกิจวัตรเฉกเชนทุกวันนี้
จนกระทั่งในวันที่ 25 ธันวาคม 2483 รัฐบาล
จอมพล ป. (แปลก) พิบูลสงคราม ไดเห็นชอบเรื่อง ราง
ระเบียบการชักธงชาติ และไดมีการออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระเบียบการชักธงชาติ ในวันที่
27 ธันวาคม 2483 โดยใหมผี ลบังคับใชตงั้ แตวนั ที่ 31 ธันวาคม
2483 เปนตนไป ซึ่งนับเปนครั้งแรกที่มีการกำหนดเวลา
ชักธงชาติขึ้นและลงอยางเปนทางการ โดยสถานที่ราชการ
ฝายพลเรือน ที่สาธารณสถาน สถานที่ของประชาชน และ
เรือเดินในลำน้ำ ใหชกั ขึน้ เวลา 8.00 น. ชักลงเวลา 18.00 น.1
อยางไรก็ตาม ในเวลาตอมา ประกาศสำนั ก
นายกรัฐมนตรี เรือ่ ง ระเบียบการชักธงชาติ ฉบับป 2483
ก็ไดถูกยกเลิก โดยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
ระเบียบการชักธงชาติ พุทธศักราช 2488 ซึง่ มีการวางหลัก
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพธงชาติใหมีความเหมาะสมกับ
สภาพการณในสมัยนัน้ ใหมากยิง่ ขึน้ แตยงั คงใหมกี ารชักธงชาติ
ขึ้น-ลงประจำวันตามชวงเวลาเดิมอยู
ครัน้ เมือ่ กาลลวงเลยผาน ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรือ่ ง ระเบียบการชักธงชาติ พุทธศักราช 2488
ก็ไดรบั การปรับปรุงแกไขในรายละเอียดเพิม่ เติมอีกหลายตอ
หลายครั้ง จนกระทั่งถึงในสมัยของรัฐบาลจอมพล สฤษดิ์
ธนะรัชต ก็ไดมกี ารแกไขเปลีย่ นแปลงเวลาเคารพธงชาติใหม
โดยใหเหตุผลวาเพือ่ ความเหมาะสม
คณะรัฐมนตรีของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ไดประชุม
ปรึกษาลงมติเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2503 ใหแกไขความ
ในขอ ช. แหงขอ 5 ของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรือ่ ง ระเบียบการชักธงชาติ พุทธศักราช 2488 จากเดิม
ทีใ่ หสถานทีร่ าชการฝายพลเรือน ทีส่ าธารณสถาน สถานที่
เอกชน และเรือเดินในลำน้ำ ชักธงชาติขนึ้ เวลา 8.00 น. เปน
ใหชกั ธงชาติขนึ้ ในเวลา 6.00 น.2 แตยงั คงเวลาชักธงชาติลง
เอาไวที่ 18.00 น. เหมือนเชนเดิม

ตอมาหลังการเกิดรัฐประหารในป 2519 อันสงผล
ให น ายธานิ น ทร กรั ย วิ เ ชี ย ร ก า วขึ้ น มาดำรงตำแหน ง
นายกรัฐมนตรี ประกาศสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง
ระเบียบการชักธงชาติ ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาปดฝุนแกไข
อีกครั้ง โดยกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเสนอวา “การ
กำหนดเวลาชักธงชาติของทางราชการไดกระทำกันตาม
สะดวกสบายโดยไม ไ ด ใ ห ค วามหมายความสำคั ญ แก
ธงชาติแตอยางใด ประกอบกับในปจจุบันนี้ ประชาชน
หลายหมูเหลาไดแสดงความรูสึกตื่นตัวเกี่ยวกับสัญลักษณ
สำคัญของบานเมืองในเรือ่ งการชักธงชาติ และการเชิญชวน
ประชาชนเคารพธงชาติ เพื่อใหเกิดความผูกพันทางจิตใจ
ของประชาชนในชาติ เห็นควรแกไขกำหนดเวลาพิธีการ
เชิญธงชาติและการเคารพธงชาติเสียใหม โดยใหกำหนด
เวลาชักธงขึน้ สยู อดเสาเวลา 8.00 น. และเชิญธงลงจากเสา
เวลา 18.00 น. เพือ่ เปนตัวอยางอันดีแกประชาชนทัว่ ไป”3
ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 15 ธั น วาคม 2519
เห็นชอบดวยในหลักการและใหดำเนินการแกไขระเบียบ
ในเรื่องนี้ตอไป อันเปนผลทำใหชาวไทยไดกลับมาเคารพ
ธงชาติกันตอนแปดโมงเชาอีกครั้ง
จากวันนั้นจนถึงวันนี้ แมวาระเบียบเกี่ยวกับการ
แสดงความเคารพธงชาติจะมีการปรับปรุง แกไข เปลีย่ นแปลง
ไปตามกาลเวลาและความเหมาะสม ทวาสิง่ หนึง่ ทีย่ งั คงเดิม
ไมเปลี่ยนแปลงก็คือ กำหนดเวลาการเชิญธงชาติขึ้น-ลง
จากยอดเสาทีห่ นวยงานราชการทุกแหงยังคงตองถือปฏิบตั ิ
เปนกิจวัตรประจำทุกวัน
อนึ่ง ปจจุบันกำหนดการทำความเคารพธงชาติ
ปรากฏอยใู นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการใช
การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของตางประเทศ
ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2529 ขอ 15 สวนที่ 2 การชักธง
ในราชอาณาจักร
ทั้งหมดคือเรื่องราวของการแสดงความเคารพ
ธงชาติที่เรานำมาฝากกัน ขอไดโปรดติดตามตอนตอไป
วามติคณะรัฐมนตรีเรื่องใดจะถูกหยิบยกขึ้นมาปดฝุนเปน
ลำดับตอไป

มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม 2483 เรือ่ ง ระเบียบการชักธงชาติ
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 4 ตุลาคม 2503 เรือ่ งที่ 45 นายกรัฐมนตรีเสนอตอทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี (ระเบียบการชักธงชาติ)
3
มติเมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2519 เรือ่ งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรือ่ ง ระเบียบการชักธงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519
1
2
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การแตงตัง้ โยกยาย
ขาราชการระดับสูง
ในอีกไมกเี่ ดือนขางหนานีจ้ ะใกลสนิ้ ปงบประมาณแลว ซึง่ จะเปนชวงฤดูกาลทีม่ กี ารสับเปลีย่ นโยกยายบุคลากรระดับสูง
ของสวนราชการตาง ๆ ทดแทนบุคลากรที่ครบเกษียณอายุราชการ และอาจมีผูดำรงตำแหนงบริหารระดับสูงที่ครบวาระ
การดำรงตำแหนง 4 ป และตองมีการสับเปลี่ยน โยกยาย สลค.สาร ในฉบับนี้จึงไดรวบรวมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแตงตั้ง
ขาราชการ ทั้งจากมติคณะรัฐมนตรีและจากหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่แจงใหสวนราชการทราบ ดังสาระสำคัญ
ตอไปนี้
แนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการแตงตัง้ โยกยายขาราชการระดับสูง
ในการแต ง ตั้ ง โยกย า ยข า ราชการระดั บ สู ง นั้ น คณะรั ฐ มนตรี ไ ด เ คยมี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที่ น ายกรั ฐ มนตรี เ สนอ
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีหลาย ๆ ครั้งวา การแตงตั้ง โยกยายขาราชการระดับสูง กรณีแตงตั้งทดแทนผูเกษียณ
อายุราชการ ขอใหสวนราชการเรงพิจารณาและดำเนินการเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนสิงหาคม
เพือ่ ใหสามารถดำเนินการแตงตัง้ โยกยายขาราชการระดับสูงอืน่ ๆ ไดแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน และสามารถปฏิบตั หิ นาที่
ในตำแหนงใหมไดทนั ทีในวันที่ 1 ตุลาคม รวมทัง้ สามารถพิจารณาแตงตัง้ โยกยายขาราชการในระดับต่ำลงไปไดอยางเหมาะสม
สอดคลองกัน ทั้งนี้ การพิจารณาแตงตั้งโยกยายดังกลาวใหยึดหลักเมตตาธรรม คุณธรรม และความยุติธรรม ตลอดจนปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑตา ง ๆ ตามกฎหมายและหนังสือเวียนของสำนักงาน ก.พ. ดังเชนมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2544
ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนมาก ที่ นร 0205/ว(ร) 126 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2544 มติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2547 ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนทีส่ ดุ ที่ นร 0504/ว 149 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม
2547 และมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2548 ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนทีส่ ดุ ที่ นร 0507/ว 129
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2548
เรียบเรียงโดย สมศรี นาคจำรัสศรี
38



สวนการแตงตั้ง โยกยายขาราชการระดับสูงในป 2553 นี้ คณะรัฐมนตรีไดลงมติรับทราบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 วา ในชวงสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2553 นี้ มีขาราชการพลเรือน
ผูดำรงตำแหนงนักบริหารระดับสูงจำนวนมากที่จะครบเกษียณอายุหรือครบวาระการดำรงตำแหนง ซึ่งจะตองมีการแตงตั้ง
สับเปลีย่ นหนาที่ ยาย หรือโอนไปปฏิบตั หิ นาทีอ่ นื่ หรือในสวนราชการอืน่ และคาดวาตำแหนงประเภทบริหารระดับสูงทีอ่ ยใู นขาย
ที่จะตองพิจารณาในคราวนี้จะมีจำนวนทั้งหมดประมาณ 150 ตำแหนง เพื่อใหผูที่ดำรงตำแหนงประเภทบริหารระดับสูง
สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องเมื่อเริ่มปงบประมาณใหม จึงขอใหรัฐมนตรีทุกทานเตรียมขอมูลเพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในเรือ่ งนีใ้ หเปนไปตามขอกฎหมาย หลักเกณฑ และวิธกี ารที่ ก.พ. กำหนด ทัง้ นี้ นายกรัฐมนตรีจะหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีที่เกี่ยวของตอไป ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือที่ นร 0508/ว 136 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 แจงให
กระทรวง กรม ทราบแลว
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
เดิมคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2547 เห็นชอบใหสวนราชการตาง ๆ ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการแตงตั้ง
ขาราชการระดับ 10 และระดับ 11 ตามแนวทางปฏิบัติที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดรวบรวมไวเปนฉบับเดียวกัน และ
สำนักงาน ก.พ. ไดพิจารณาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมแนวทางดังกลาวดวยแลว เชน แนวทางการแตงตั้งลวงหนาหรือการแตงตั้ง
ยอนหลัง วันที่ขอใหการแตงตั้งมีผล การแตงตั้งและการใหพนจากตำแหนง พรอมทั้งไดสงสำเนาแบบตรวจสอบการแตงตั้ง
ขาราชการใหดำรงตำแหนงระดับ 10 และระดับ 11 แบบประวัติผูที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง และแบบขอมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหดำรงตำแหนงหัวหนาสวนราชการ ตามหนังสือ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0504/ว 9 ลงวันที่ 16 มกราคม 2547 ซึง่ ตอมาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดปรับปรุง
แกไขแบบตรวจสอบการแตงตั้งขาราชการใหม โดยเพิ่มเติมขอมูลที่เปนประโยชนในการพิจารณาแตงตั้งขาราชการระดับ 10
และระดับ 11 ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี พรอมทั้งปรับปรุงแบบประวัติผูที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหนำความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง โดยกำหนดใหมีเฉพาะขอมูลที่สำคัญเพื่อประกอบการนำความกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ และไดมหี นังสือ ที่ นร 0508/ว 46 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2551 นำสงแบบตรวจสอบและแบบประวัติ
ดังกลาวใหสว นราชการเพือ่ ใชเปนเอกสารประกอบการเสนอเรือ่ งตอคณะรัฐมนตรีแทนเอกสารเดิม
ตอมาเมื่อพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
มีผลใชบงั คับ เมือ่ วันที่ 26 มกราคม 2551 คณะรัฐมนตรีไดลงมติรบั ทราบตามที่
นายกรัฐมนตรีแจงในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2552
วา การแตงตั้ง ยาย โอนขาราชการพลเรือน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนฉบับปจจุบัน อาจมีแนวทางปฏิบัติแตกตางไปจากเดิม
ดังนัน้ สวนราชการทีจ่ ะดำเนินการในเรือ่ งดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิง่ ในกรณีที่
ตองนำเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาอนุมตั ิ ขอใหกำชับเจาหนาทีใ่ หความสำคัญ
โดยตรวจสอบและดำเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศ
ของ ก.พ. อยางเครงครัดดวย ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดแจงให
ทุกสวนราชการทราบตามหนังสือ ที่ นร 0506/ว 52 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2552
โดยที่ขณะนั้นเปนชวงเปลี่ยนผานระหวางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. 2535 กับการใชบังคับ
พระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ทีก่ ำหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นเรือ่ งตาง ๆ ยังอยรู ะหวาง
สำนักงาน ก.พ.ดำเนินการ เพื่อใหการดำเนินการแตงตั้งขาราชการเปนไปดวยความเรียบรอย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จึงไดมหี นังสือที่ นร 0508/ว 62 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2552 แจงใหสว นราชการทราบและถือปฏิบตั ิ กรณีการแตงตัง้ ขาราชการ
ทีส่ ว นราชการเห็นวามีประเด็นขอสงสัยเกีย่ วกับคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหนงทีจ่ ะเสนอแตงตัง้ ขอกฎหมายและแนวทางปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ขอใหหารือสำนักงาน ก.พ. จนไดขอยุติกอนสงเรื่องพรอมสำเนา
หนังสือตอบขอหารือของสำนักงาน ก.พ. ใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี
พรอมทั้งสงสำเนา ก.พ. 7 ของผูไดรับเสนอแตงตั้ง เริ่มตั้งแตขณะดำรงตำแหนงประเภทอำนวยการระดับตน หรือตำแหนง
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ผอู ำนวยการกอง (ระดับ 8 เดิม) จนถึงปจจุบนั เพือ่ ประกอบการตรวจสอบคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหนงทีจ่ ะเสนอขอแตงตัง้
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงที่ ก.พ. กำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ดวย
สวนแบบแตงตั้งขาราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อยูระหวางปรับปรุงเพื่อให
สอดคลองกับกฎ ก.พ. เกี่ยวกับการแตงตั้งขาราชการพลเรือน
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 คณะรัฐมนตรีไดลงมติรับทราบตามที่นายกรัฐมนตรี
เสนอวา ปจจุบนั กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนไดกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และคุณสมบัตเิ กีย่ วกับการแตงตัง้
ขาราชการพลเรือนแตกตางไปจากเดิมมาก ดังนัน้ เพือ่ ใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปโดยถูกตอง ครบถวน สมบูรณตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของ จึงใหสวนราชการที่จะสงเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจสอบใหถูกตอง ครบถวน หากมีขอสงสัย
ใหหารือสำนักงาน ก.พ. กอน นอกจากนี้ หากมีกรณีใดทีจ่ ะตองเสนอให ก.พ. พิจารณาอนุมตั หิ รือใหความเห็นชอบใหดำเนินการ
ใหเสร็จสิน้ กอน แลวจึงนำเสนอคณะรัฐมนตรี ทัง้ นี้ ใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบใหเปนไปตามแนวทางทีก่ ำหนด
โดยเครงครัด ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดแจงใหทุกสวนราชการทราบตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดวนทีส่ ดุ ที่ นร 0506/ว 109 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2552
หลังจากทีส่ ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดปรับปรุงแบบตรวจสอบการแตงตัง้ ขาราชการ และแบบประวัตผิ ทู คี่ ณะรัฐมนตรี
อนุมัติใหนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. ทีเ่ กีย่ วของแลว จึงไดมหี นังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว 154 ลงวันที่ 6 สิงหาคม
2552 นำสงแบบตรวจสอบพรอมแบบประวัติใหแกสวนราชการทราบและถือปฏิบัติตอไป
การขอขยายเวลาการดำรงตำแหนง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 58 บัญญัติใหขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรง
ตำแหนงประเภทบริหารที่ปฏิบัติหนาที่เดียวติดตอกันเปนเวลาครบสี่ป ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
ดำเนินการใหมีการสับเปลี่ยนหนาที่ ยาย หรือโอนไปปฏิบัติหนาที่อื่น เวนแตมีความจำเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ
จะขออนุมตั คิ ณะรัฐมนตรีใหคงอยปู ฏิบตั หิ นาทีเ่ ดิมตอไปเปนเวลาเกิน 2 ปกไ็ ด ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่ ก.พ. กำหนด
ซึง่ ปจจุบนั ก.พ. ยังมิไดกำหนดหลักเกณฑและวิธปี ฏิบตั ดิ งั กลาว จึงนำวิธปี ฏิบตั ติ ามหลักเกณฑเดิมมาใช ดังนี้
1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2539 เห็นชอบใหแกไขปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการสับเปลี่ยนหนาที่
ยาย หรือโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงที่มีลักษณะบริหาร ตามที่ ก.พ. เสนอ โดยใหขาราชการพลเรือนสามัญ
ผดู ำรงตำแหนงระดับ 9 และระดับ 10 ซึง่ เปนตำแหนงทีม่ ลี กั ษณะบริหาร ตามที่ ก.พ. กำหนด และจะตองมีการสับเปลีย่ นหนาที่
ยาย หรือโอนตามความในมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 หากจะใหปฏิบตั หิ นาทีเ่ ดียว
ติดตอกันเปนเวลาเกินกวาสี่ปใหขอขยายระยะเวลาการดำรงตำแหนงไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ป หรือรวมระยะเวลาดำรง
ตำแหนงเดียวติดตอกันไดทงั้ สิน้ ไมเกิน 6 ป
2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 7 ลงวันที่ 30 เมษายน 2540 แจงเวียนมติ ก.พ. ทีก่ ำหนดหลักเกณฑและ
วิธีการสับเปลี่ยนหนาที่ ยาย หรือโอนขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงระดับ 9 และระดับ 10 ซึ่งเปนตำแหนงที่มี
ลักษณะบริหารวาขาราชการพลเรือนสามัญผูดำรงตำแหนงที่มีลักษณะบริหารผูใดอยูปฏิบัติหนาที่เดียวติดตอกันเปนเวลาครบ
4 ปแลว ใหผูมีอำนาจพิจารณาดำเนินการใหมีการสับเปลี่ยนหนาที่ ยาย หรือโอนไปปฏิบัติหนาที่อื่นภายใน 60 วัน นับแตวัน
ครบกำหนด 4 ป หากแตผูบังคับบัญชาไดพิจารณาเห็นวา ผูนั้นมีความจำเปนตองดำรงตำแหนงดังกลาวตอไป จะขอตอระยะ
เวลาการทำงานของผนู นั้ ไดไมเกิน 1 ป และไมเกิน 2 ครัง้
3. สวนกรณีการขอขยายระยะเวลาดำรงตำแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 13 มกราคม 2541 เห็นชอบตามทีส่ ำนักงาน ก.พ. เสนอใหมกี ารสับเปลีย่ นหนาที่ ยาย โอนนักบริหารผดู ำรงตำแหนง
ระดับ 11 ทีด่ ำรงตำแหนงครบ 4 ป ภายใน 60 วัน โดยใหนบั วันเริม่ ดำรงตำแหนง 4 ป ตัง้ แตวนั ทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติดงั กลาว
การตอเวลาหลังครบ 4 ป ใหตอไดครั้งละ 1 ป และไมเกิน 2 ครั้ง โดยใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจาสังกัดเสนอเรื่องไปที่
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงเรื่องให ก.พ. กลั่นกรองใหขอมูลและเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีกอนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
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ของคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ

เรือ่ ง มาตรการเรงรัดการดำเนินงานสำหรับหนวยงานทีไ่ ดรบั อนุมตั เิ งินโครงการลงทุนภายใต
แผนปฏิบตั กิ ารไทยเขมแข็ง 2555
คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 ลงมติเห็นชอบมาตรการเรงรัดการดำเนินงานสำหรับหนวยงาน
ที่ไดรับอนุมัติเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค สุวรรณคีรี) ประธาน
กรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณภาครัฐเสนอ ดังนี้
กรณีที่ 1 หนวยงานทีไ่ ดรบั จัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบตั กิ ารไทยเขมแข็ง 2555 ทีเ่ ปนโครงการปเดียว และลงนาม
ในสัญญาไดภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ปจจุบันอยูระหวางดำเนินการ ใหหนวยงานเรงรัดการดำเนินงานและการเบิกจายเงิน
ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สำหรับโครงการที่มีสัญญาเกินวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญา
และใหหนวยงานเรงรัดการดำเนินงานและการเบิกจายเงินโดยเร็วตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา
กรณีที่ 2 หนวยงานทีไ่ ดรบั จัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบตั กิ ารไทยเขมแข็ง 2555 ทีเ่ ปนโครงการปเดียว แตไมสามารถ
ลงนามในสัญญาไดภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ใหหนวยงานเรงรัดการลงนามในสัญญาใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553
และใหเรงรัดการดำเนินงานและการเบิกจายเงินโดยเร็วตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา หากหนวยงานไมสามารถดำเนินการได
ในระยะเวลาดังกลาวใหรายงานปญหาอุปสรรคผานรัฐมนตรีเจาสังกัด เพื่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 พิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินงานตอไป
กรณีที่ 3 หนวยงานที่ขอจัดสรรเงินสำหรับโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ที่เปนโครงการปเดียวแลว
และอยูระหวางการพิจารณาของสำนักงบประมาณ เมื่อไดรับการจัดสรรเงินแลว ใหหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการมีระยะเวลาการลงนาม
ในสัญญาการดำเนินงาน และการเบิกจายเงินใหแลวเสร็จภายใน 1 ป นับจากวันที่ไดรับจัดสรร
กรณีที่ 4 หนวยงานที่ไดรับอนุมัติเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ที่เปนโครงการปเดียว แตยังไมได
ขอรับการจัดสรรเงิน เนือ่ งจากสาเหตุ ดังนี้
 โครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
 โครงการที่ดำเนินงานในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต
 โครงการที่ขออนุมัติดำเนินการโดยใชเงินคงเหลือ (Reallocate)
ใหหนวยงานขออนุมตั ติ ามขัน้ ตอนใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 โดยหนวยงานผรู บั ผิดชอบโครงการมีระยะเวลาการลงนาม
ในสัญญา การดำเนินงาน และการเบิกจายเงินใหแลวเสร็จภายใน 1 ป นับจากวันที่ไดรับจัดสรร ยกเวนที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่
9 มีนาคม 2553 อนุมัติในหลักการ สำหรับการจัดสรรเงินสำรองจายวงเงิน 8,500 ลานบาท ซึ่งขยายระยะเวลาการใหหนวยงานสามารถ
ขอรับการจัดสรรเงินเปนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553
กรณีที่ 5 หนวยงานที่ไดรับการจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ที่เปนโครงการผูกพัน และมี
ระยะเวลาการดำเนินงานมากกวา 1 ป ใหหนวยงานเรงรัดการดำเนินงานและการเบิกจายเงินใหแลวเสร็จตามแผนปฏิบัติงานและแผน
การใชจายเงินอยางเครงครัด
ทัง้ นี้ ใหกระทรวงการคลังรับไปพิจารณาดวยวา กรณีทรี่ ฐั บาลจำเปนตองกเู งินตามกำหนดเวลาเพือ่ ใชรองรับการดำเนินโครงการ
ของหนวยงานทีไ่ ดรบั การจัดสรรเงินลงทุนภายใตแผนปฏิบตั กิ ารไทยเขมแข็ง 2555 ทีเ่ ปนโครงการซึง่ มีระยะเวลาการดำเนินการมากกวา 1 ป
จะสามารถดำเนินการประการใดเพื่อลดภาระดอกเบี้ยของรัฐบาล
ทีม่ า : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนทีส่ ดุ ที่ นร 0506/ว 123 ลงวันที่ 14 มิถนุ ายน 2553
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เรือ่ ง ผลการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพือ่ แกไขปญหาทางเศรษฐกิจ ครัง้ ที่ 4/2553
คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 ลงมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจเสนอแนวทางและ
มาตรการการใหความชวยเหลือผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยจากความขัดแยงทางการเมือง ดังนี้
1. เห็ น ชอบกรณี ใ ห ป ระชาชนสามารถนำค า ใช จ า ยในส ว นค า ที่ พั ก ในโรงแรมที่ มี ใ บอนุ ญ าตถู ก ต อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ
โรงแรม พ.ศ. 2547 มาหักภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดาไมเกิน 15,000 บาท โดยขยายขอบเขตตามทีค่ ณะรัฐมนตรีไดมมี ติเห็นชอบเมือ่ วันที่ 8
มิถุนายน 2553 รวมทั้งใหสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทยมีสวนรวมในการตรวจสอบความถูกตองและใหกระทรวงการคลัง
ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายตอไป
2. มอบหมายกระทรวงแรงงาน ดำเนินโครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะดานภาษาใหกับพนักงานและลูกจางในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว โดยเฉพาะกลุมผูประกอบอาชีพอิสระ ตามแนวทางของโครงการตนกลาอาชีพ โดยประสานกับสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
แหงประเทศไทยในการใชฐานขอมูลจากทะเบียนของศูนยประสานการชวยเหลือผูประกอบอุตสาหกรรมทองเที่ยวจากวิกฤต เปนฐาน
กลุมเปาหมาย
3. มอบหมายกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รับไปพิจารณาสนับสนุนรวมกับสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย
เพื่อการดำเนินโครงการศึกษาโครงสรางอาชีพอิสระดานการทองเที่ยวที่อยูนอกระบบประกันสังคม ตามที่สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
แหงประเทศไทยเสนอ
ทีม่ า : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนทีส่ ดุ ที่ นร 0506/ว 127 ลงวันที่ 17 มิถนุ ายน 2553

เรือ่ ง การขยายระยะเวลาการจัดฝกอบรม ประชุมสัมมนา
คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ลงมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการจัดฝกอบรม ประชุมสัมมนา
โดยใหสวนราชการจัดการฝกอบรม ประชุมสัมมนาใหแลวเสร็จโดยเร็ว และเรงรัดการเบิกจายเงินภายในเดือนกันยายน 2553 และให
สวนราชการถือปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกลาว ตามทีร่ องนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค สุวรรณคีร)ี ประธานกรรมการติดตามเรงรัดการใชจา ย
งบประมาณภาครัฐเสนอ
ทีม่ า : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนทีส่ ดุ ที่ นร 0506/ว 130 ลงวันที่ 24 มิถนุ ายน 2553

เรือ่ ง ขออนุมตั ดิ ำเนินโครงการศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนเพือ่ พอหลวง
คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ลงมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารเสนอทัง้ 2 ขอ ดังนี้
1. อนุมัติใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินโครงการศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนเพื่อพอหลวง จำนวน
1,000 แหงทั่วประเทศ วงเงิน 578,000,000 บาท (หารอยเจ็ดสิบแปดลานบาท) ภายในปงบประมาณประจำป 2554 โดยใหกระทรวงฯ
ประสานรายละเอียดกับสำนักงบประมาณตอไป
2. เห็นชอบใหสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติใหการสนับสนุนคาใชจายในการใชบริการอินเทอรเน็ต
ใหแกศูนย ICT ชุมชนทั่วประเทศที่อยูในบริเวณซึ่งไมมีโครงขายโทรคมนาคมเขาถึง และตองใชโครงขายดาวเทียม ซึ่งเปนอุปสรรคสำคัญ
ในการติดตอสื่อสาร รวมทั้งการเขาถึงขอมูลขาวสารผานระบบอินเทอรเน็ต เพื่อเปนการลดภาระคาใชจายในการใหบริการอินเทอรเน็ต
แกประชาชน
ทั้งนี้ ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของคณะรัฐมนตรีที่เห็นวาเพื่อใหเกิดความยั่งยืนควรให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการดำเนินโครงการฯ ดังกลาว ไปพิจารณาดำเนินการดวย
ทีม่ า : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนทีส่ ดุ ที่ นร 0506/ว 140 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2553
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เรือ่ ง โครงการถวายพระพรออนไลน 12 สิงหาคม และ 5 ธันวาคม 2553 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร
คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ลงมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เสนอทัง้ 2 ขอ ดังนี้
1. เห็นชอบและอนุมัติการจัดโครงการถวายพระพรออนไลน 12 สิงหาคม และ 5 ธันวาคม 2553 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
2. เห็นชอบใหสวนราชการระดับกระทรวงและหนวยงานในสังกัด จังหวัด องคกรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรสวนทองถิ่น
ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ใชเว็บไซตถวายพระพรออนไลนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลงบนหนาแรก
ของเว็บไซตของแตละหนวยงานเพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการถวายพระพรออนไลน
ทั้ ง นี้ ให ก ระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารรั บ ข อ สั ง เกตของคณะรั ฐ มนตรี ที่ เ ห็ น ว า ควรเป ด โอกาสให ค นไทย
ในตางประเทศไดเขามามีสวนรวมในการดำเนินโครงการฯ ไปพิจารณาดวย
ทีม่ า : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนทีส่ ดุ ที่ นร 0506/ว 141 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2553

เรือ่ ง ขอขยายระยะเวลาดำเนินการมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชน
คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2553 ลงมติวา
1. เห็นชอบตามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอทัง้ 2 ขอ ดังนี้
1.1 เพื่อบรรเทาปญหาคาครองชีพของประชาชนเห็นควรขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพของ
ประชาชนออกไป โดยใหประชาชนไดรบั ประโยชนจากมาตรการฯ ดังกลาวตอไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553
1.2 เห็นควรใหรฐั วิสาหกิจทีร่ บั ผิดชอบดำเนินมาตรการฯ ไดแก การไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมภิ าค องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ และการรถไฟแหงประเทศไทยกูเงินเพื่อชดเชยรายไดจากการดำเนินการตามมาตรการฯ ในชวงขยายระยะเวลาตาม
ขอ 1.1 และใหสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปเพือ่ ชำระคืนเงินตน ดอกเบีย้ เงินกู และคาใชจา ยในการกเู งิน
ใหกบั รัฐวิสาหกิจทัง้ 4 แหงตอไป
2. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดวยวา มาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชนดังกลาว
เปนมาตรการระยะสั้นเพื่อชวยในการกระตุนเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดรอนของผูมีรายไดนอยเปนสำคัญ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ที่ขยายแลว มาตรการในบางเรื่องอาจปรับลดหรือยกเลิกไปได ในขณะที่บางเรื่องอาจตองพิจารณาความจำเปนที่จะใหคงมีอยูตอไป เพื่อ
เปนการบรรเทาภาระคาครองชีพของประชาชนในระยะยาว โดยมาตรการในเรือ่ งใดทีเ่ ปนบริการสังคมของรัฐวิสาหกิจก็อาจปรับเขาสรู ะบบ
การใหเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (Public Service Obligation: PSO) ตอไป
ทีม่ า : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนทีส่ ดุ ที่ นร 0506/ว 143 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553

เรือ่ ง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ “มหกรรมหมบู า นกองทุน
แมของแผนดิน : รวมใจไทยทัง้ ชาติ พิทกั ษราชดวยภักดี”
คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 ลงมติรับทราบและอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ
เทือกสุบรรณ) ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดเสนอทัง้ 4 ขอ ดังนี้
1. รับทราบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ “มหกรรมหมูบานกองทุนแมของแผนดิน
: รวมใจไทยทัง้ ชาติ พิทกั ษราชดวยภักดี”
2. มอบหมายใหหนวยงานตาง ๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองคกรตาง ๆ ไดเขามามีสว นรวมในการสนับสนุน
เผยแพร รณรงคประชาสัมพันธการดำเนินงาน รวมทั้งการระดมทุนเพื่อสมทบทุนโครงการหมูบานกองทุนแมของแผนดิน
3. มอบหมายใหกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑการนำเงินบริจาคสำหรับการนี้ เปนคาใชจายในการลดหยอน
ภาษีเงินไดประจำปตามประมวลรัษฎากร
4. อนุมัติในหลักการของการพิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูที่บริจาคสมทบทุนตามระเบียบและหลักเกณฑที่กำหนด
ทีม่ า : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 142 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553
⌫  ⌫   
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เรื่องสำคัญที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติ
เรื่อง

พระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2553

เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑการจัดทำแผนการบินและการปฏิบัติตามกฎจราจรทางอากาศ เพื่อใหการตรวจสอบ
อากาศยานที่บินเขามาในราชอาณาจักรมีความมั่นคงและปลอดภัยยิ่งขึ้น
เลม 127 ตอนที่ 36 ก วันที่ 2 มิถนุ ายน 2553 หนา 1

พระราชกฤษฎีกา
เรื่อง

พระราชกฤษฎีกาปดประชุมสมัยวิสามัญแหงรัฐสภา พ.ศ. 2553
ปดประชุมสมัยวิสามัญแหงรัฐสภา พ.ศ. 2553 ตัง้ แตวนั ที่ 3 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553
เลม 127 ตอนที่ 36 ก วันที่ 2 มิถนุ ายน 2553 หนา 14

เรือ่ ง

พระราชกฤษฎีกากำหนดใหผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมถังกาซปโตรเลียมเหลวสำหรับเครือ่ งยนตสนั ดาปภายในตองเปนไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. 2553

ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดใหผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมถังกาซปโตรเลียมเหลวสำหรับเครือ่ งยนตสนั ดาปภายในตองเปนไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. 2526 และกำหนดใหผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมถังกาซปโตรเลียมเหลวสำหรับเครือ่ งยนตสนั ดาปภายในตองเปนไปตามมาตรฐาน
เลขที่ มอก. 370-2552
เลม 127 ตอนที่ 37 ก วันที่ 9 มิถนุ ายน 2553 หนา 7
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กฎกระทรวง
เรื่อง

กฎกระทรวงกำหนดหลักประกันความรับผิดตอบุคคลทีส่ ามของผปู ระกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553

กำหนดใหนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการใหบริการดานการสอบบัญชีหรือดานการทำบัญชี ตองจัดใหมีหลักประกันเพื่อประกัน
ความรับผิดตอบุคคลที่สามตามประเภท จำนวน หลักเกณฑ และวิธีการที่กำหนด
เลม 127 ตอนที่ 35 ก วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 หนา 1
เรื่อง

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการแจงการผลิตเพื่อขายหรือนำเขาเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม พ.ศ. 2553

ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งสำอาง พ.ศ. 2535 และกำหนดหลักเกณฑ
และวิธกี ารแจงการผลิตเพือ่ ขายหรือนำเขาเพือ่ ขายเครื่องสำอางควบคุมขึ้นใหม
เลม 127 ตอนที่ 36 ก วันที่ 2 มิถนุ ายน 2553 หนา 15
เรื่อง

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธกี ารเกีย่ วกับการทำสำนวนสอบสวนรวมกันระหวางพนักงานสอบสวนกับ
พนักงานอัยการ พ.ศ. 2553

กำหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการทำสำนวนสอบสวนรวมกันระหวางพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ ในกรณี
ที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทำของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของ
เจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือในกรณีที่ผูตายถูกกลาวหาวาตอสูขัดขวางเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการ
ตามหนาที่
เลม 127 ตอนที่ 37 ก วันที่ 9 มิถนุ ายน 2553 หนา 16

ระเบียบ
เรื่อง

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาเชาบานขาราชการสำหรับขาราชการซึง่ รับราชการประจำในตางประเทศ
พ.ศ. 2553

ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการจัดบานพักสำหรับขาราชการซึ่งรับราชการประจำในตางประเทศ
พ.ศ. 2545 และกำหนดหลักเกณฑการเบิกและอัตราคาเชาบานขาราชการสำหรับขาราชการซึ่งรับราชการประจำในตางประเทศ รวมทั้ง
วิธีการเบิกจายเงินขึ้นใหม
เลม 127 ตอนพิเศษ 78 ง วันที่ 23 มิถนุ ายน 2553 หนา 1

ประกาศ
เรื่อง

ใหอำนาจหนาที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
ดำเนินการในพื้นที่ปรากฏเหตุการณอันกระทบตอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สิ้นสุด

ใหอำนาจหนาทีข่ องกองอำนวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักรทีไ่ ดรบั มอบหมายใหรบั ผิดชอบดำเนินการในเขตพืน้ ที่
ทีไ่ ดมกี ารประกาศใหเปนพืน้ ทีป่ รากฏเหตุการณอนั กระทบตอความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร ในหวงวันที่ 11 มีนาคม ถึงวันที่ 20 เมษายน
พ.ศ. 2552 และบรรดาประกาศ ขอกำหนดที่นายกรัฐมนตรี และผูอำนวยการศูนยอำนวยการรักษาความสงบเรียบรอยประกาศ และออก
ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เปนอันสิ้นสุดลง
เลม 127 ตอนพิเศษ 66 ง วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 หนา 3

⌫  ⌫   
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ทองถิ่นควรรู

การนับเวลาราชการเพือ่ คำนวณบำเหน็จบำนาญของขาราชการสวนทองถิน่ ตองไปตามกฎหมายวาดวยบำเหน็จบำนาญขาราชการ
สวนทองถิน่ กลาวคือ มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัตบิ ำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิน่ ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตบิ ำเหน็จ
บำนาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 กำหนดใหขาราชการสวนทองถิ่นที่ออกจากราชการไปแลว ถาภายหลังกลับเขามา
รับราชการใหมตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2543 (วันที่พระราชบัญญัติฯ มีผลใชบังคับ) สามารถนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จ
บำนาญตอนกอนออกจากราชการตอเนือ่ งกับการรับราชการในตอนหลังได ดังนัน้ หากกลับเขารับราชการใหมกอ นวันที่ 16 พฤศจิกายน 2543
จะไมสามารถนับเวลาราชการตอเนื่องใหมได การคิดเวลาราชการสำหรับการคำนวณบำเหน็จจึงนับเฉพาะการรับราชการครั้งใหมเทานั้น
เรือ่ งเสร็จที่ 350/2553
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การนับเวลาราชการเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญของขาราชการสวนทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ ไดมหี นังสือที่ มท 0808.5/926 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2553 ถึงสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สรุปความไดวา องคการบริหารสวนตำบลหัวรอไดขอหารือกรมบัญชีกลางเรื่องการนับเวลาราชการตอเนื่องเพื่อคำนวณ
บำเหน็จบำนาญของวาที่รอยตรี ชายชัชวาล ศรีสุธรรม รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล (นักบริหารองคการบริหารสวนตำบล
ระดับ 7) ซึ่งเคยรับราชการเปนขาราชการตำรวจตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2533 ตอมาไดลาออกเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2540 รวม
เวลาราชการ 7 ป 6 เดือน เพือ่ บรรจุเปนพนักงานสวนตำบล ตำแหนงปลัดองคการบริหารสวนตำบล สังกัดองคการบริหารสวนตำบล
น้ำกุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540 โดยกรมการปกครองไมรับโอนเงินเดือนและอายุราชการให
ซึง่ กรมบัญชีกลางไดแจงวา กรณีนจี้ ะตองพิจารณาตามพระราชบัญญัตบิ ำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2500 จึงขอให
องคการบริหารสวนตำบลหัวรอหารือกระทรวงมหาดไทยซึ่งเปนผูรักษาการตามกฎหมายองคการบริหารสวนตำบลหัวรอ จึงไดขอ
หารือกระทรวงมหาดไทยวา กรณีของวาที่รอยตรี ชายชัชวาลฯ จะสามารถนับเวลาราชการในตอนกอนออกจากราชการตอเนื่อง
กับการรับราชการในตอนหลังเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญไดหรือไม กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นพิจารณาแลวมีความเห็น
เปน 2 แนวทาง ดังนี้
คัดเลือกโดย อมราลักษณ รักษวงศ
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แนวทางที่หนึ่ง มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัตบิ ำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2500 ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดย
พระราชบัญญัตบิ ำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิน่ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 กำหนดวาขาราชการสวนทองถิน่ ผใู ดออกจากราชการ
ไปแลว ภายหลังกลับเขารับราชการใหมตงั้ แตวนั ที่ 16 พฤศจิกายน 2543 ซึง่ เปนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ มี้ ผี ลใชบงั คับ ใหนบั เวลาราชการ
สำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตอนกอนออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได การที่วาที่รอยตรี ชายชัชวาลฯ
รับราชการตำรวจตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2533 ตอมาไดลาออกเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2540 เพื่อบรรจุเปนพนักงานสวนตำบล
ในวันที่ 16 กันยายน 2540 ตอเนือ่ งกัน ยอมเปนการกลับเขารับราชการใหมกอ นวันที่ 16 พฤศจิกายน 2543 จึงไมมสี ทิ ธิทจี่ ะนับเวลา
ราชการในตอนกอนออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญได
แนวทางที่สอง แมวาที่รอยตรี ชายชัชวาลฯ จะกลับเขามารับราชการใหมกอนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2543 ซึ่งเปนวันที่
พระราชบัญญัตบิ ำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิน่ ฯ มีผลใชบงั คับก็ตาม แตเมือ่ พระราชบัญญัตนิ มี้ ผี ลใชบงั คับตลอดมาในขณะที่
ขาราชการผูนี้ยังคงรับราชการสวนทองถิ่นอยูและตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน สิทธิประโยชนของขาราชการตามพระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิน่ ฯ ยอมเกิดขึน้ โดยสมบูรณตามกฎหมาย จึงถือไดวา เปนการกลับเขารับราชการใหมภายหลัง
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่นฯ แลว จึงตองนับเวลา
ราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังใหตามสิทธิของขาราชการ
นอกจากนัน้ ตามมาตรา 30 ทวิ แหงพระราชบัญญัตบิ ำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2500 ซึง่ แกไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2520 ซึ่งใชบังคับอยูในวันที่วาที่รอยตรี ชายชัชวาลฯ
กลับเขารับราชการในตอนหลัง ยังมีเจตนารมณใหขา ราชการซึง่ ไดรบั หรือมีสทิ ธิในบำนาญปกติตามกฎหมายวาดวยบำเหน็จบำนาญ
ขาราชการ ที่กลับเขารับราชการสวนทองถิ่น มีสิทธินับเวลาราชการตอเนื่องระหวางที่เปนขาราชการและขาราชการสวนทองถิ่น
สำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญได แตมิไดบัญญัติถึงกรณีที่ขาราชการไมไดรับบำนาญกลับเขารับราชการไว กรณีจึงตองพิจารณา
เทียบกับบทกฎหมายทีใ่ กลเคียงอยางยิง่ ตามนัยมาตรา 4 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คือ พระราชบัญญัตกิ องทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการ พ.ศ. 2539 มาตรา 38 ซึง่ กำหนดวาขาราชการซึง่ ออกจากราชการ ถากลับเขารับราชการใหมตงั้ แตวนั ทีบ่ ทบัญญัติ
แหงหมวดนีใ้ ชบงั คับ คือ ตัง้ แตวนั ที่ 27 มีนาคม 2540 ใหนบั เวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตอนกอนออกจากราชการ
ตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได ดวยเหตุผลขางตน เมื่อวาที่รอยตรี ชายชัชวาลฯ ไมไดรับบำเหน็จบำนาญ จึงไมตองคืน
บำเหน็จ หรือเลิกหรืองดรับบำนาญในขณะทีเ่ ขารับราชการเปนขาราชการสวนทองถิน่ และโดยปกติเพือ่ ประโยชนของตน ขาราชการ
สวนทองถิ่นยอมประสงคจะใหนับเวลาราชการตอนกอนออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังเพื่อคำนวณบำเหน็จ
บำนาญอยูแลว ดังนั้น จึงตองนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตอนกอนออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการ
ในตอนหลังเพือ่ ใหไดขอ ยุตใิ นเรือ่ งนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ จึงขอหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพือ่ พิจารณาตอไป
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ไดพิจารณาขอหารือแลว มีความเห็นวา มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติบำเหน็จ
บำนาญข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. 2500 ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ บำเหน็ จ บำนาญข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 ไดกำหนดใหขา ราชการสวนทองถิน่ ทีอ่ อกจากราชการไปแลว ถาภายหลังกลับเขารับราชการใหมนบั แตวนั ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตอนกอนออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการ
ในตอนหลังได โดยใหนำมาใชบงั คับกับขาราชการซึง่ กลับเขารับราชการเปนขาราชการสวนทองถิน่ ดวยโดยอนุโลม การทีม่ าตรา 30
ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 เนื้อหาสาระของมาตรา 30
แหงกฎหมายที่แกไขเพิ่มเติม จึงยอมแทนที่เปนมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500
ดังนั้น คำวา “นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ” ตามมาตรา 30 จึงหมายความถึงพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 ซึ่งใชบังคับนับแตวันที่ 20 พฤศจิกายน 2500 ซึ่งเปนวันที่พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 มีผลใชบังคับ ขาราชการสวนทองถิ่นที่ออกจากราชการไปแลว ถาภายหลังกลับเขารับราชการใหมตั้งแต
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2500 จึงสามารถนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตอนกอนออกจากราชการตอเนื่องกับ
การรับราชการในตอนหลังได แตโดยทีม่ าตรา 16 แหงพระราชบัญญัตบิ ำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิน่ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
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ซึ่งเปนบทเฉพาะกาล ไดกำหนดใหการนับเวลาราชการของผูกลับเขารับราชการใหมกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหเปนไป
ตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมายวาดวยบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิน่ ทีใ่ ชอยกู อ นทีจ่ ะมีการแกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตนิ ี้
ซึ่งคำวา “พระราชบัญญัตินี้” ในที่นี้ยอมหมายถึงพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
ซึง่ ใชบงั คับตัง้ แตวนั ที่ 16 พฤศจิกายน 2543 จึงมีผลทำใหขา ราชการสวนทองถิน่ ทีก่ ลับเขารับราชการใหมกอ นวันที่ 16 พฤศจิกายน
2543 ซึง่ เปนวันทีพ่ ระราชบัญญัตบิ ำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิน่ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 มีผลใชบงั คับ ไมสามารถนับเวลา
ราชการตอเนื่องได
เมือ่ วาทีร่ อ ยตรี ชายชัชวาล ศรีสธุ รรม ลาออกจากขาราชการตำรวจและบรรจุเปนพนักงานสวนตำบล เมือ่ วันที่ 16 กันยายน
2540 โดยกรมการปกครองไมรบั โอนเงินเดือนและอายุราชการให จึงเห็นไดวา วาทีร่ อ ยตรี ชายชัชวาลฯ กลับเขารับราชการใหมกอ น
วันที่พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 มีผลใชบังคับ ดังนั้น โดยผลของมาตรา 16
แหงพระราชบัญญัตบิ ำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิน่ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 การนับเวลาราชการของวาทีร่ อ ยตรี ชายชัชวาลฯ
จึงตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่นที่ใชอยูกอนที่จะมีการแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตบิ ำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิน่ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 กลาวคือ ตองเปนไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2500 ซึง่ กำหนดใหคดิ เวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญเฉพาะการรับราชการ
ครั้งใหมเทานั้น
อนึ่ง จากการชี้แจงของผูแทนกระทรวงมหาดไทยไดความวา การที่กรมการปกครองมีนโยบายไมรับโอนขาราชการ
จากสวนราชการอื่นมาเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นในขณะนั้น ก็เนื่องจากเห็นวาเปนระยะเริ่มตนของการจัดตั้ง
องคการบริหารสวนตำบล มีความจำเปนตองรับพนักงานสวนตำบลเปนจำนวนมาก และเมื่อมีการจัดสอบก็ปรากฏวามีขาราชการ
จากสวนราชการอืน่ มาสอบได หากรับโอนมาตามสิทธิของขาราชการเหลานัน้ ก็อาจเปนภาระแกการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิน่
เปนอยางมาก แตปจ จุบนั ฐานะการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ดีขนึ้ อยใู นวิสยั ทีจ่ ะรับภาระดังกลาวได คณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ 1) จึงมีขอ สังเกตวา การทีก่ รมการปกครองในขณะนัน้ มีนโยบายไมรบั โอนขาราชการทีส่ อบบรรจุเปนขาราชการสวนทองถิน่
ยอมเปนการลิดรอนสิทธิของขาราชการและทำใหมีผูที่ตองเสียสิทธิจากนโยบายของกรมการปกครองเปนจำนวนมาก ดังนั้น
เพื่อเปนการรักษาสิทธิของขาราชการที่สอบบรรจุได กระทรวงมหาดไทยจึงควรทบทวนนโยบาย และหากเห็นวาเปนการสมควร
ที่ จ ะฟ น ฟู สิ ท ธิ อั น พึ ง มี ข องข า ราชการเหล า นั้ น เฉพาะในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การนั บ อายุ ร าชการ ก็ ส มควรพิ จ ารณาแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัตบิ ำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิน่ ฯ เพือ่ กำหนดใหขา ราชการทีก่ ลับเขารับราชการใหมกอ นวันทีพ่ ระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิน่ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 มีผลใชบงั คับ สามารถนับเวลาราชการตอเนือ่ งได

(ลงชือ่ ) อัชพร จารุจนิ ดา
(นายอัชพร จารุจนิ ดา)
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มิถนุ ายน 2553

สามารถดูขอ มูลเพิม่ เติมไดที่ http://www.krisdika.go.th
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ความสัมพันธระหวางประเทศ

ตามราชประเพณี

เรื่องเลาชาวอาลักษณ

อาลักษณหญิง

นายฮิเดอะกิ โคบายาชิ เขาเฝาทูลละอองธุลพี ระบาทถวายพระราชสาสนตราตัง้
เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผมู อี ำนาจเต็มแหงญีป่ นุ ประจำประเทศไทย
เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2549
ณ พระตำหนักเปย มสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ

การดำเนิ น การเรื่ อ งความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ
ตามราชประเพณี ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของสำนั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีนั้น นอกจากจะเกี่ยวของโดยตรงกับการแตงตั้ง
เอกอั ค รราชทู ต แล ว ยั ง รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ เอกอั ค รราชทู ต
ที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข า เฝ า ฯ
ในโอกาสตาง ๆ ไดแก การเขาเฝาฯ ถวายสาสนตราตัง้ การเขาเฝาฯ
ในโอกาสเขารับหนาที่ใหม การเขาเฝาฯ เพื่อกราบบังคมทูลลา
ในโอกาสที่ จ ะพ น จากหน า ที่ และการเข า เฝ า ฯ ถวายพระพร
ชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา นอกจากนี้ ยังมีกรณี
ของเอกอัครราชทูตไทยประจำตางประเทศที่ไดรับแตงตั้งใหม
ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเขาเฝาฯ เพือ่ กราบถวายบังคม
ทูลลาไปปฏิบัติหนาที่ ณ ตางประเทศ ซึ่งเมื่อไดรับแจงขอมูล
รายละเอียดจากกรมพิธีการทูต กระทรวงการตางประเทศ แลว
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยสำนักอาลักษณและเครือ่ งราชอิสริยาภรณจะตองรับผิดชอบดำเนินการกราบเรียนนายกรัฐมนตรี
ทราบ และแจ ง สำนั ก ราชเลขาธิ ก ารเพื่ อ ขอให นำความกราบ
บังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท และเมื่อทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ หรือพระราชทานพระมหากรุณาแลว
สำนักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณจะแจงใหกระทรวง
การตางประเทศทราบและดำเนินการตอไป
ดั ง ได ก ล า วมาแล ว ในตอนต น ว า เอกอั ค รราชทู ต
ที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง ให ดำรงตำแหน ง ใหม จะถื อ ว า ได เ ข า รั บ หน า ที่
ของตนในรัฐผูรับเมื่อไดยื่นสาสนตราตั้ง หรือเมื่อไดบอกกลาว
การมาถึ ง ของตน และได เ สนอสำเนาที่ ถู ก ต อ งของสาส น
ตราตั้ ง ของตนต อ กระทรวงการต า งประเทศของรั ฐ ผู รั บ ตาม
แนวทางปฏิ บั ติ ข องรั ฐ ผู รั บ นั้ น โดยลำดั บ ของการยื่ น สาส น
ตราตั้ ง กระทรวงการต า งประเทศจะได กำหนดตามวั น และ
เวลาการมาถึ ง ของเอกอั ค รราชทู ต ซึ่ ง เป น ไปตามอนุ สั ญ ญา
กรุ ง เวี ย นนาว า ด ว ยความสั ม พั น ธ ท างการทู ต พ.ศ. 2504
ขอ 13 อยางไรก็ตาม ในการเขาเฝาฯ ถวายสาสนตราตั้งของ
เอกอัครราชทูตตางประเทศประจำประเทศไทยที่มิไดมีถิ่นพำนัก
ในประเทศไทย (Non-resident Ambassador) บางรายจะ
ไม ส ามารถเดิ น ทางมาเข า เฝ า ฯ ได ทั น ที ภ ายหลั ง การแต ง ตั้ ง
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นายมุสตาฟา มูจซี โิ นวิก เขาเฝาทูลละอองพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แทนพระพระองค
ถวายอักษรสาสนตราตัง้ เปนเอกอัครราชทูตวิสามัญผมู อี ำนาจเต็ม
แหงบอสเนียและเฮอรเซโกวีนาประจำประเทศไทย เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2550 ณ วังศุโขทัย

โดยบางรายอาจใชเวลานานเปนป ทำใหมีปญหาในการปฏิบัติ
หน า ที่ ดั ง นั้ น กระทรวงการต า งประเทศ โดยกรมพิ ธี ก ารทู ต
จึงไดเสนอแนวทางปฏิบตั แิ ละขอใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดำเนินการเพือ่ นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตถือเปนหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
และการเข า รั บ หน า ที่ ข องเอกอั ค รราชทู ต ต า งประเทศประจำ
ประเทศไทยใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อใหเอกอัครราชทูตสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดในระหวางรอการเขาเฝาฯ ถวายพระราชสาสน
หรื อ อั ก ษรสาส น ตราตั้ ง โดยมี ร ายละเอี ย ดของหลั ก ปฏิ บั ติ
เกีย่ วกับการปฏิบตั หิ นาทีแ่ ละการเขารับหนาทีข่ องเอกอัครราชทูต
ตางประเทศประจำประเทศไทย1 ดังนี้
1. เอกอั ค รราชทู ต ที่ มี ถิ่ น พำนั ก ในประเทศไทยและ
ถิ่ น พำนั ก ในต า งประเทศให เ สนอสำเนาพระราชสาส น หรื อ
อักษรสาสนตราตั้งพรอมเอกสารที่เกี่ยวของตอกระทรวงการ
ตางประเทศเพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ทราบ
2. กระทรวงการตางประเทศจะสงสำเนาพระราชสาสน
หรืออักษรสาสนตราตั้งพรอมสำเนาเอกสารที่เกี่ยวของดังกลาว
ไปยั ง สำนั ก ราชเลขาธิ ก ารเพื่ อ ขอให นำความกราบบั ง คมทู ล
พระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท
1
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3. เมื่อความทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลว สำนัก
ราชเลขาธิ ก ารจะได เ ชิ ญ พระราชกระแสให ก ระทรวงการ
ตางประเทศทราบ
4. กระทรวงการต า งประเทศจะได แ จ ง ให เ อกอั ค รราชทูตฯ สามารถปฏิบัติหนาที่ไดในระหวางที่รอการเขาเฝาฯ
ถวายพระราชสาส น หรื อ อั ก ษรสาส น ตราตั้ ง ทั้ ง นี้ ให ถื อ ว า
เอกอัครราชทูตไดเขารับหนาทีต่ งั้ แตวนั ทีส่ ำนักราชเลขาธิการไดมี
หนังสือเชิญพระราชกระแสใหกระทรวงการตางประเทศทราบ
ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสำนักราชเลขาธิการ
นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท
แลว พระราชทานพระบรมราชานุญาต
การเขาเฝาฯ ถวายสาสนตราตั้งของเอกอัครราชทูต
ตางประเทศประจำประเทศไทยนั้น เดิมเอกอัครราชทูตจะไดรับ
พระราชทานพระมหากรุณาใหเขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั
ปจจุบนั เมือ่ พระราชทานพระมหากรุณาใหเอกอัครราชทูตสามารถ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด ใ นระหว า งรอการเข า เฝ า ฯ แล ว หลั ง จากนั้ น
จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเอกอัครราชทูตเขาเฝาฯ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แทนพระองค เพื่อ
ถวายพระราชสาสนหรืออักษรสาสนตราตั้ง

หนังสือกระทรวงการตางประเทศ ที่ กต 0302/9404 ลงวันที่ 26 มิถนุ ายน 2538



นายไมล คูปา เอกอัครราชทูตวิสามัญผมู อี ำนาจเต็มแหงเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย
เขาเฝาสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ในโอกาสเขารับหนาที่
เมือ่ วันที่ 19 เมษายน 2544 ณ พระตำหนักใหม สวนจิตรลดา

การเขาเฝาฯ ถวายพระราชสาสนหรืออักษรสาสนสาสนตราตั้ง
ของเอกอัครราชทูตนี้เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเขาเฝาฯ
ณ วัน เวลา และสถานที่ใดแลว สำนักพระราชวังจะจัดรถยนต
หลวงเพือ่ รับอธิบดีกรมพิธกี ารทูตหรือผแู ทนไปนำเอกอัครราชทูต
ไปยั ง สถานที่ ที่ จ ะเข า เฝ า ฯ โดยมี ข า ราชสำนั ก ชั้ น ผู ใ หญ ค อย
ตอนรับ ซึง่ ถือเปนธรรมเนียมปฏิบตั สิ ำคัญตามประเพณีการรับทูต
ที่สืบทอดมาแตโบราณ
หลั ง จากที่ เ อกอั ค รราชทู ต ได เ ข า เฝ า ฯ ถวายสาส น
ตราตั้ ง แล ว อาจขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข า เฝ า ฯ
พระบรมวงศพระองคอนื่ ๆ ในโอกาสเขารับหนาทีใ่ หม (Assumption
of Duties) ดวย เชน ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเขาเฝาฯ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทาน
พระวโรกาสเขาเฝาสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อั ค รราชกุ ม ารี และเมื่ อ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องเอกอั ค รราชทู ต
ตางประเทศประจำประเทศไทยสิ้นสุดวาระ (Termination of
Mission) เอกอัครราชทูตจะขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส
เขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ หรือขอพระราชทานพระราชวโรกาสเขาเฝาฯ

พระบรมวงศพระองคอนื่ เพือ่ กราบบังคมทูลลาในโอกาสทีจ่ ะพนจาก
หนาที่ ซึ่งในโอกาสนี้อาจพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก
เอกอั ค รราชทู ต ของประเทศที่ มี ก รณี ป ฏิ บั ติ ต อบแทนกั น ด ว ย
นอกจากการเขาเฝาฯ ที่เกี่ยวของกับการเขารับตำแหนง
หน า ที่ แ ละการพ น วาระประจำการของเอกอั ค รราชทู ต แล ว
ในระหว า งการปฏิ บั ติ ห น า ที่ จ ะมี ก ารเข า เฝ า ฯ ในโอกาสสำคั ญ
คื อ การเข า เฝ า ฯ ถวายพระพรชั ย มงคลในโอกาสวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษา เมื่ อ ใกล ถึ ง กำหนดวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว วั น ที่ 5 ธั น วาคมของทุ ก ป
กระทรวงการตางประเทศจะสงเรื่องที่เอกอัครราชทูตตางประเทศ
ประจำประเทศไทยขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเขาเฝาฯ
นอมเกลาฯ ถวายพระพรชัยมงคลรวมกับคณะทูตานุทูต ผูแทน
ฝายกงสุลตางประเทศ และผูแทนฝายองคการระหวางประเทศ
ประจำประเทศไทย มาใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการ
ซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติจะขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส
เขาเฝาฯ ในวันที่ 8 ธันวาคม เปนประจำทุกป ณ ศาลาดุสิดาลัย
พระราชวั ง ดุ สิ ต โดยคณบดี ค ณะทู ต เป น ผู ก ราบบั ง คมทู ล ถวาย
พระพรชัยมงคลในนามคณะทูตานุทตู ผแู ทนฝายกงสุลตางประเทศ
และผูแทนฝายองคการระหวางประเทศ

⌫  ⌫   
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all about CABNET

สำนักบริหารงานสารสนเทศ

 
หลังจากที่ สลค.สาร ฉบับที่ผานมาไดแนะนำ “กระบวนการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
ผานระบบ CABNET” แลว ในฉบับนีจ้ งึ ขอนำเสนอคำถามทีส่ ว นราชการนำรองทีไ่ ดเริม่ ทำลองใชระบบ
CABNET แลวตั้งแตเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ไดสอบถามมายัง helpdesk ของระบบ CABNET
ผานโทรศัพท 0 2280 9000 ตอ 571-573 และ e-mail: cabnet@soc.mail.go.th ดังนี้


คำตอบ:
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คำถาม :

หาก scan ลายนิว้ มือไมผา น จะสามารถเขาสรู ะบบ
CABNET ดวยวิธอี นื่ ไดหรือไม

กรณี scan ลายนิว้ มือแลวเครือ่ งไมอา นเกิน 3 ครัง้
สามารถใส username และ password เพือ่ เขาใช
ระบบ CABNET ได



คำถาม : ในการจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี จำเปนตองใช
แบบฟอรมมาตรฐาน (template) ทีส่ ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) จัดเตรียมไวเทานั้นหรือไม
หากการจัดทำเรื่องฯ มีรายละเอียดที่ไมสามารถ
กรอกไดตาม template จะทำอยางไร

คำตอบ : สลค. ไดจดั เตรียม template ไว 5 ประเภท ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

template การเสนอเรือ่ งทัว่ ไป
template เรือ่ งกฎหมาย
template เรื่องการแตงตั้ง
template เรื่องความสัมพันธระหวางประเทศ
template เรื่องการดำเนินการภายหลังมีมติ

กรณีที่สวนราชการจะตองจัดทำเรื่องฯ แลวเห็นวาเรื่องดังกลาว
ไมสามารถใช template ทั้ง 5 ประเภทได สลค. ไดจัดเตรียม template
แบบวางไวใหสวนราชการใชในกรณีนี้ดวย อยางไรก็ตาม สลค. เห็นวา
ควรจะใช template แบบวางเฉพาะกรณีที่จำเปนเทานั้น

download template
หนังสือเสนอเรือ่ งตอ
คณะรัฐมนตรีประเภทตาง ๆ
ไดที่ www.cabnet.soc.go.th

⌫  ⌫   
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ฉบับนี้รูรอบโลกขอพาไปพักผอนหนีลมรอน ณ หมูเกาะ (archipelago) ที่ใหญที่สุดในโลก ซึ่งก็คือสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(Republic of Indonesia) หรือประเทศอินโดนีเซีย เพือ่ นบานของเรานัน่ เอง
ประเทศอินโดนีเซียไดชื่อวาเปนประเทศหมูเกาะที่ใหญที่สุดในโลก ประกอบดวยเกาะตาง ๆ ประมาณ 17,508 เกาะ ตั้งอยูใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต บริเวณระหวางคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใตและทวีปออสเตรเลีย และระหวางมหาสมุทรอินเดีย
และแปซิฟก มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียบนเกาะบอรเนียว (หรือเกาะกาลิมนั ตัน) ประเทศปาปวนิวกินบี นเกาะนิวกินี (หรือเกาะอิเรียน)

และประเทศติมอรตะวันออกบนเกาะติมอร มีเมืองหลวงชื่อกรุงจาการตา โดยมีพื้นที่สำคัญแบงเปน 4 สวน คือ หมูเกาะซุนดาใหญ
หมูเกาะซุนดานอย หมูเกาะโมลุกะ (หมูเกาะเครื่องเทศ) และอิเรียนจายา (ปาปวนิกีนีตะวันตก) ภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนปาฝนเขตรอน
สภาพอากาศรอนชืน้ มี 2 ฤดู คือ ฤดูรอ นและฤดูฝน อุณหภูมเิ ฉลีย่ ระหวาง 25-35 องศาเซลเซียส
อินโดนีเซียมีพลเมืองประมาณ 240 ลานคน (ป 2552) คาดวาจะเพิ่มเปน 243 ลานคนเมื่อสิ้นป 2553 นับวามีพลเมืองมาก
เปนอันดับ 4 ของโลกรองจากจีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา โดยมีชนกลุมนอยกวา 500 เผา และมีภาษาพื้นเมืองมากกวา 538 ภาษา
แตไดมีการกำหนดใหภาษา Bahasa Indonesia เปนภาษาราชการและภาษาประจำชาติอินโดนีเซีย ประชากรอินโดนีเซียรอยละ 87
นับถือศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต รอยละ 10 และศาสนาอืน่ ๆ อาทิ พุทธ และฮินดู รอยละ 3
ประเทศอินโดนีเซียมีความเจริญรุงเรืองมาชานาน แตตอมาตองตกอยูภายใตการปกครองของเนเธอรแลนดอยูนานประมาณ
300 ป ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2485 ซึ่งเปนชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุนบุกอินโดนีเซีย และทำการขับไลเนเธอรแลนดเจาอาณานิคม
ของอินโดนีเซียออกไปไดสำเร็จ ตอมาญี่ปุนแพสงคราม อินโดนีเซียจึงไดถือโอกาสประกาศเอกราช
ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2488 แตเนเธอรแลนดเจาอาณานิคมเดิมไมยอมรับการประกาศเอกราช
ของอินโดนีเซีย จึงยกกองทัพเขาปราบปราม ผลจากการสูรบปรากฏวา เนเธอรแลนดไมสามารถ
ปราบปรามกองทัพอินโดนีเซียได อังกฤษซึ่งเปนพันธมิตรกับเนเธอรแลนดจึงเขามาชวยไกลเกลี่ย
เพื่ อ ให ยุ ติ ค วามขั ด แย ง กั น โดยให ทั้ ง สองฝ า ยลงนามในข อ ตกลงลิ ง กั ด ยาติ (Linggadjati
Agreement) เมื่อ พ.ศ. 2489 โดยเนเธอรแลนดยอมรับอำนาจของรัฐบาลอินโดนีเซียในเกาะชวา
และสุมาตรา
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ตอมา เนเธอรแลนดไดละเมิดขอตกลง โดยไดนำทหารเขาโจมตีอนิ โดนีเซีย
ทำใหประเทศอืน่ ๆ เชน ออสเตรเลียและอินเดียไดยนื่ เรือ่ งใหคณะมนตรีความมัน่ คง
แหงสหประชาชาติเขาจัดการ สหประชาชาติไดเขาระงับขอพิพาท โดยตัง้ คณะกรรมการ
ประกอบดวย ออสเตรเลีย เบลเยียม และสหรัฐอเมริกา เพื่อทำหนาที่ไกลเกลี่ย
ประนีประนอม และไดเรียกรองใหมีการหยุดยิง แตเนเธอรแลนดไดเขาจับกุม
ผูนำคนสำคัญของอินโดนีเซีย คือ ประธานาธิบดีซูการโน และนายโมฮัมมัต ฮัตตา
รองประธานาธิบดีในขณะนั้นไปกักขัง ตอมาทหารอินโดนีเซียนำตัวผูนำทั้งสอง
ออกมาได ทำให ทุ ก ประเทศทั่ ว โลกต า งตำหนิ ก ารกระทำของเนเธอร แ ลนด
อยางยิ่ง และคณะมนตรีความมั่นคงไดกดดันใหเนเธอรแลนดมอบเอกราชแก
อินโดนีเซียในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2492 อยางไรก็ตาม อินโดนีเซียไดถือวา
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2488 คือวันประกาศเอกราชอยางเปนทางการ และกำหนดใหวนั ที่ 17 สิงหาคม ของทุกปเปนวันชาติ
ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย มี ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยแบบสาธารณรั ฐ
โดยมี ป ระธานาธิ บ ดี เ ป น ทั้ ง ประมุ ข และหั ว หน า รั ฐ บาล และมี ร องประธานาธิ บ ดี
เปนผูชวย ซึ่งทั้งสองตำแหนงมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนและมีวาระคราวละ 5 ป
และสามารถอยู ใ นตำแหน ง ได ติ ด ต อ กั น ไม เ กิ น 2 สมั ย ประธานาธิ บ ดี ค นป จ จุ บั น
คือนายซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน (Susilo Bambang Youdhoyono) ซึ่งดำรงตำแหนง
ตัง้ แตวนั ที่ 20 ตุลาคม 2547 เปนตนมา โดยประธานาธิบดีจะเปนผแู ตงตัง้ คณะรัฐมนตรี
และปกครองประเทศโดยมี รั ฐ ธรรมนู ญ อิ น โดนี เ ซี ย ป 2488 เป น กฎหมายสู ง สุ ด
ของประเทศ โดยใชหลักปญจศีลในการปกครองประเทศ ไดแก 1) นับถือพระเจา
องคเดียว 2) เปนมนุษยที่เจริญและคงไวซึ่งความเที่ยงธรรม 3) ความเปนเอกภาพ
ของอินโดนีเซีย 4) ประชาธิปไตยแบบมีผูแทน และ 5) ใหความยุติธรรมแกสังคม
ชาวอิ น โดนี เ ซี ย ทั้ ง มวล ทั้ ง นี้ อิ น โดนี เ ซี ย แบ ง การปกครองเป น 30 จั ง หวั ด โดยมี
การปกครองลั ก ษณะพิ เ ศษ 2 จั ง หวั ด ได แ ก อาเจห และยอร ก ยาการ ต า และ
1 เขตนครหลวงพิเศษ คือกรุงจาการตา
อำนาจทางนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องอินโดนีเซีย คือสภาทีป่ รึกษาประชาชน People’s Consultative Assembly หรือ Majelis Permusyawaratan
Rakyat: MPR ซึ่งประกอบดวย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกสภาผูแทนระดับภูมิภาค มีหนาที่ในการพิจารณาการแกไขปรับปรุง
รัฐธรรมนูญ รวมถึงการทำพิธสี าบานตน และการถอดถอนประธานาธิบดี แตไมมหี นาทีใ่ นการกำหนดนโยบายของประเทศ โดยสภาผแู ทนราษฎร
(Dewan Perwakilan Rakyat: DPR) มีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 560 คน ประกอบดวยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
และตั ว แทนของกองทั พ ที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง โดยไม ต อ งผ า นการเลื อ กตั้ ง มี ว าระคราวละ 5 ป และมี ห น า ที่ ใ นการกำหนดและพิ จ ารณา
รางกฎหมายระดับประเทศ ในขณะที่สมาชิกสภาผูแทนระดับภูมิภาค (Dewan Perwakilan Daerah: DPD) มีหนาที่ในการผลักดัน
กฎหมายในทองถิ่นของตนเพื่อเสนอใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพิจารณา

ที่ ม า
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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นวัตกรรมรอบโลก

TATSU

“Teaser เครือ่ งชวยปรุงอาหาร”
นวัตกรรมรอบโลกฉบับนี้จะขอเอาใจผูที่ชื่นชอบการทำอาหารและนิยมทำอาหารตามหนังสือสอนทำอาหารประเภทตาง ๆ
ซึ่งปญหาที่พบบอยครั้งเมื่อทำเสร็จแลวคือรสชาติอาหารไมเปนไปตามที่คาดไว ทำใหตองทิ้งอาหารเหลานั้นไป ดวยเหตุนี้ จึงไดมีผูคิดคน
อุปกรณทจี่ ะมาชวยแกปญ
 หาดังกลาวใหหมดไป เพราะผใู ชสามารถชิมรสชาติอาหารตาง ๆ ไดกอ นทีจ่ ะลงมือทำอาหารจริง และหากไมพอใจ
ในรสชาติที่ไดก็สามารถปรับเปลี่ยนไดตามตองการ อุปกรณดังกลาวมีชื่อวา Teaser
Teaser เปนอุปกรณที่มีแนวคิดมาจากหนังสือสอนทำอาหาร ซึ่งไดรับการออกแบบเพื่อชวยลดปญหาการทำอาหารผิดสูตรและ
สุ ด ท า ยต อ งทิ้ ง อาหารเหล า นั้ น ไป โดย Teaser เป น อุ ป กรณ ข นาดกะทั ด รั ด ที่ ป ระกอบด ว ยหน า จอระบบสั ม ผั ส (touch screen)
และระบบการพิมพซงึ่ ภายในบรรจุตลับสวนผสมอาหารชนิดตาง ๆ (ลักษณะคลายกับตลับหมึกพิมพ) จำนวน 18 ตลับ สำหรับใชในการทำ
ตัวอยางรสชาติอาหาร นอกจากนี้ สวนประกอบทีส่ ำคัญอีกอยางคือ แผนรสชาติอาหาร
ซึง่ ผใู ชจะสามารถชิมรสชาติอาหารจริงไดจากสิง่ นี้ การใชงานนัน้ จะเริม่ จากการนำหนาจอ
ระบบสัมผัสไปประกอบกับตัวเครื่องสวนลาง ภาพเมนูอาหารตาง ๆ จะปรากฏขึ้น
ที่ ห น า จอ touch screen จากนั้ น ให เ ลื อ กเมนู อ าหารที่ ต อ งการ และกดปุ ม คำสั่ ง
ที่ตัวเครื่องเพื่อพิมพแผนรสชาติอาหารออกมา ซึ่งหากรสชาติที่ไดรับยังไมเปนที่พอใจ
ก็ ส ามารถที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นส ว นผสมต า ง ๆ ให ต รงตามที่ ต อ งการได และสั่ ง พิ ม พ
แผนรสชาติออกมาใหม เมื่อไดรสชาติอาหารตามที่ตองการแลว จึงคอยนำขั้นตอน
และสวนผสมดังกลาวไปประกอบการทำอาหารจริง ๆ
Teaser นั บ เป น เทคโนโลยี ที่ จ ะเข า มาอำนวยความสะดวกให แ ก ชี วิ ต คน
ในยุคปจจุบันอยางมาก เพราะจะชวยทำใหประหยัดเวลาในการทำอาหาร และไมตอง
สิ้นเปลืองวัสดุเพื่อทดลองทำอาหารชนิดตาง ๆ ดวย คงตองติดตามดูวาเครื่องดังกลาว
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
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หิง้ หนังสือ

(Servant Leadership)
หนังสือสุดยอดผูนำคือผูรับใช (Servant Leadership) เขียนโดย
Robert K. Greenleaf แปลเปนภาษาไทยโดย อัญชลี ชัยชนะวิจติ ร เปนหนังสือ
สำหรั บ ผู ที่ ต อ งการจะเป น ผู นำที่ ดี การที่ จ ะก า วสู ก ารเป น ผู นำที่ ดี ไ ด นั้ น
จำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีหัวใจเปนผูใหและเปนผูที่พรอมจะรับใชบุคคลอื่น
หนังสือสุดยอดผูนำคือผูรับใชเปนหนังสือที่ไดรับความนิยมจากผูอาน
ที่เปนทั้งผูบริหาร พนักงาน และบุคคลทั่วไปจากทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะ
ทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกานับวาเปนหนังสือขายดีอกี เลมหนึง่ ทีอ่ ยากแนะนำใหอา น
เนือ่ งจากเปนหนังสือทีม่ เี นือ้ หาอานเขาใจงาย ชวยใหเปนคนทีม่ องโลกในแงบวก
และสามารถนำมาปฏิบัติไดจริงในชีวิตการทำงานในปจจุบัน หนังสือเลมนี้
จะให แ ง คิ ด และมุ ม มองที่ จ ะจั ด การเกี่ ย วกั บ อุ ป นิ สั ย ที่ ไ ม ดี เ พื่ อ ให ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงตัวเองใหเปนคนที่ดีกวาเดิม โดยการทำความเขาใจกับจิตใจของ
ตนเองวาสิง่ ใดคือนิสยั ทีส่ ง ผลเสียตอการดำเนินชีวติ และชวยใหยอมรับวานิสยั
ทีแ่ ย ๆ จะบัน่ ทอนและปดกัน้ หนทางสคู วามสำเร็จในชีวติ นอกจากนีย้ งั สามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ แ ละความกระตื อ รื อ ร น เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ขึ้ น
จากนิสัยยอดแยใหเปนยอดเยี่ยม

ประวัตผิ เู ขียน
Robert K. Greenleaf เป น นั ก เขี ย นและที่ ป รึ ก ษา
ที่มีชื่อเสียงชาวอเมริกัน สำเร็จการศึกษาจาก Carleton
College in Minnesota และเคยทำงานเปนที่ปรึกษา
ให แ ก บ ริ ษั ท AT&T เกี่ ย วกั บ การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
การบริหารจัดการและการศึกษา รวมทั้งเปนที่ปรึกษา
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
แนะนำโดย สุภาวดี เลิศสถิตย
⌫  ⌫   
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อุทยานแหงชาติ

ไปไหนไปกัน

กันยนี

ภูหนิ รองกลา

สวัสดีผอู า นทุกทาน ไปไหนไปกันฉบับเดือนกรกฎาคมนี้ ขอเชิญชวนไปอุทยานแหงชาติ
ภูหินรองกลา อนุสรณสถานบนลานดอกไม ตั้งอยูบนรอยตอของสามจังหวัด คืออำเภอดานซาย
จังหวัดเลย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ มีเนื้อที่
ประมาณ 191,875 ไร
ภูหนิ รองกลาไดรบั การประกาศเปนอุทยานแหงชาติ เมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2527
เปนพื้นที่ที่มีธรรมชาติแปลกตาและสวยงาม ทั้งยังเปนสถานที่ประวัติศาสตรเปนยุทธภูมิสำคัญ
ในอดีตทีเ่ กิดจากความขัดแยงเรือ่ งอุดมการณทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย
และเมื่อความขัดแยงยุติลง ที่นี่ไดกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรในแหลงธรรมชาติ
ที่งดงามอีกแหงหนึ่ง
ภูหนิ รองกลา มีสถานทีท่ อ งเทีย่ วทีน่ า สนใจแบงออกเปน 2 ดานคือ ดานประวัตศิ าสตร
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
ซึ่ ง ในช ว งเดื อ นกรกฎาคมถึ ง สิ ง หาคมของทุ ก ป จ ะเป น ช ว งที่ เ หมาะสำหรั บ การมาเยี่ ย มเยื อ น
ภูหินรองกลามากที่สุด
ทีม่ า www.dnp.go.th
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รู รัก ภาษาไทย

ป

ระเทศ
ระเทศชาติ-บานเกิดเมืองนอน

ประเทศ>>

คำวา ประเทศ มาจากภาษาสันสกฤต ปฺรเทศ
[ปฺระ-เท-สะ] ซึ่งมีความหมายหลายอยาง เชน หมายถึง
สถานทีท่ วั่ ๆ ไป, เมือง, ตำบล
ไทยนำคำนีม้ าใชหมายถึง อาณาเขตทีอ่ ยใู นความ
ปกครองของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึง่ เชน ประเทศไทยอยใู น
ความปกครองของรัฐบาลไทย, ประเทศไทยมีอาณาเขต
ติดตอกับหลายประเทศ เชน ลาว เขมร มาเลเซีย และพมา
นอกจากนี้ ยังหมายถึง ทีท่ วั่ ๆ ไป พบในหนังสือหรือในวรรณคดี
เช น ประเทศที่ นั้ น เป น สถานที่ ร ม เย็ น เหมาะแก ก าร
บำเพ็ญเพียร

ประเทศชาติ-บานเกิดเมืองนอน>>
คำวา ประเทศชาติ และ บานเกิดเมืองนอน
ตางหมายถึงประเทศทีเ่ กิด แตคำวา ประเทศชาติ เนนเรือ่ ง
การมีสว นรวม การเปนสมาชิก สวนคำวา บานเกิดเมืองนอน เนนเรือ่ งการอยอู าศัย บางที 2 คำนีก้ ใ็ ชพดู แทนกันได
เชนพูดวา ทุกคนยอมรักประเทศชาติของตน หรือ ทุกคน
ยอมรักบานเกิดเมืองนอนของตน แตบางที 2 คำนี้ก็ใช
แทนกันไมได เชนพูดวา เขาจาก บานเกิดเมืองนอนไป
แตเด็ก แตไมพูดวา *เขาจากประเทศชาติไปแตเด็ก และ
พูดวา ประเทศชาติตองการความสามัคคี แตไมพูดวา
*บานเกิดเมืองนอนตองการความสามัคคี

คัดลอกจากหนังสือ “รู รัก ภาษาไทย” เลม 1
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
คัดเลือกโดย จิตตา กิตติเสถียรนนท
⌫  ⌫   
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แสงสองปญญา

วันหนึง่ ๆ ทุกคนมีอกุศลจิต>>
จิตเปนสภาพธรรมทีล่ ะเอียด รยู าก ทุกคนมีอกุศลจิต
ขณะใดทีไ่ มเปนไปในบุญกิรยิ าวัตถุ 10* ขณะนัน้ เปนอกุศลจิต
แมไมทำทุจริตกรรม แตใจก็เปนอกุศลแลว
นึกคิดถึงคนอืน่ ดวยความผูกพัน ติดของ
หรือนึกถึงดวยความขนุ เคืองใจ
วันหนึง่ ๆ ทุกคนคิดมากกวาพูด
ถาเพียงโกรธไมพดู คนอืน่ ก็อาจจะไมรเู ลย
แตถา โกรธมากขึน้ ก็จะแสดงออกมาทางกาย วาจา
เมือ่ ถึงขัน้ กระทำอกุศลกรรม ก็เปนอกุศลจิตทีม่ กี ำลังแรงแลว

โทสะประทุษรายขนุ มัว>>
โทสะเปนสภาพธรรมทีห่ ยาบกระดาง
ประทุษราย ไมพอใจ ความขนุ มัว
หรือไมสบายใจเพียงเล็กนอย
แมยงั ไมถงึ ความโกรธทีร่ นุ แรง
ก็เปนลักษณะของโทสะ
ในขณะทีก่ ลัว ตกใจ กังวลใจ โศกเศรา
เสียใจ เดือดรอนใจ นอยใจ เบือ่ หงุดหงิด
รำคาญ กลมุ ใจ วิตกกังวล หดหู ทอถอย แมแตคดิ มาก
ขณะนัน้ เปนความรสู กึ ทีไ่ มสบายใจ
ขณะใดทีใ่ จไมสบาย ขณะนัน้ เปนลักษณะของโทสะ
⌫ 
  ⌫
*

บุญกิริยาวัตถุ 10 ประกอบดวย (1) ทานมัย บุญที่สำเร็จดวยการบริจาคทาน (2) สีลมัย บุญที่สำเร็จดวยการรักษาศีล (3) ภาวนามัย บุญที่สำเร็จดวย
การเจริญภาวนา (4) อปจายนมัย บุญที่สำเร็จดวยการแสดงตนเปนคนออนนอม (5) ไวยยาวัจจมัย บุญที่สำเร็จดวยการขวานขวายชวยในกิจการที่ชอบ
(6) ปตติทานมัย บุญที่สำเร็จดวยการใหสวนบุญ (7) ปตตานุโมทนามัย บุญที่สำเร็จดวยการอนุโมทนาสวนบุญ (8) ธัมมสวนมัย บุญทีส่ ำเร็จดวยการฟง
พระสัทธรรม (9) ธัมมเทสนามัย บุญทีส่ ำเร็จดวยการแสดงพระธรรมเทศนา (10) ทิฏุชกุ รรม การกระทำความรคู วามเห็นแหงตนใหตรง (เชือ่ วาบาป-บุญมี,
นรก-สวรรคมี, ชาตินี้-ชาติหนามี, เชื่อหลักไตรลักษณ อนิจจัง-ทุกขขัง-อนัตตา)
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