สารบัญ
๔

___อุ่นไอรัก คลายความหนาว

๘
๑๘

___บทความพิเศษ : ระบบราชการ ๔.๐ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

___Infographic สลค. : การประชุมคณะรัฐมนตรี

แนวทางปฏิบัติ
ในการส่งเรื่ืองไปเพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรี
16 มี.ค. 61

๑๙

___แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

แนวทางปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรี
มีปัญหา
หรือ
ข้อสงสัย
มติคณะรัฐมนตรี
ให้หารือใคร

?

๒๖

___แนวทางปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรี

๒๗

๒๙

___แนะน�ำเว็บไซต์ สลค.

๓๑
เกร็ดการร่างกฎหมาย :

ให้นำ� ความในมาตรา ..
มาใช้บังคับ

๓๘

๔๒

๔๔

___ ผลค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับหนังสือสัญญา
ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ที่คณะรัฐมนตรีร้องขอให้ศาลวินิจฉัย

___มติคณะรัฐมนตรีที่ส�ำคัญ

___เกร็ดการร่างกฎหมาย : ให้น�ำความในมาตรา .. มาใช้บังคับ

๔๐

___เรื่องส�ำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๔๓

___ไปไหนไปกัน : อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล

___รู้รักภาษาไทย : พระที่นั่ง

___แสงส่องปัญญา
ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑
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อุ่นไอรัก คลายความหนาว
การจัดงานในครั้งนี้ถือว่ามีความพิเศษมาก เนื่องจากเป็นงานที่สมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ฯ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
จัดงานพระราชทานความสุขให้แก่ประชาชนและเผยแพร่ความงดงามของ
ความเป็นไทยภายใต้ชื่องาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
แสดงความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
งานจัดขึน้ ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสติ
และสนามเสือป่า ภายในงานมีการตกแต่งสถานที่ให้มีบรรยากาศย้อนยุค
เหมือนในสมัยก่อน แบ่งการจัดพื้นที่ ๓ โซน ได้แก่
โซนที่ ๑ พระลานพระราชวังดุสติ จัดนิทรรศการ “สยามประชาร�ำฤก”
น�ำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๙
โซนที่ ๒ สนามเสือป่า เป็นที่ตั้งของร้านค้าของพระบรมวงศานุวงศ์
และร้านค้ารับเชิญจากภาครัฐและเอกชน เช่น ร้านจิตอาสา ๙๐๔ ร้านภูฟา้ ร้านมูลนิธิ
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร้านมูลนิธิโครงการหลวง ร้านแม่บ้านเหล่าทัพ รวมทั้ง
มีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและฉายหนังกลางแปลง
โซนที่ ๓ ร้านค้าอาหารไทยโบราณ จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์โบราณในแนวคิด
“ใต้รม่ พระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชนวิถไี ทย” โดยจัดซุม้ ร้านอาหารไทยโบราณ
ที่มีรสชาติอร่อย และการสาธิตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและร้านสตูดิโอ
ให้ถ่ายภาพย้อนยุค
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เรียบเรียงโดย กิติยาภา จิตรพิทักษ์เลิศ

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส
แต่งชุดไทยร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” โดยส�ำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กองอาลักษณ์และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์)
ได้ท�ำหน้าที่ต้อนรับและอ�ำนวยความสะดวกแก่คณะรัฐมนตรี
ที่ไปร่วมงานดังกล่าวด้วย
ในโอกาสดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ว่า
“รู้สึกมีความสุขเพราะได้ย้อนกลับสู่อดีตที่มีความเป็นมา
ยาวนาน จะเห็นได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ท�ำอะไรไว้
มากมายแก่แผ่นดินผืนนี้ เราต้องรักษาไว้ให้ได้และงานนี้
เป็นงานที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงให้จัดขึ้นเพื่อให้คนไทย
ได้ มี ค วามสุ ข และสอดคล้ อ งกั บ วั น นี้ เ ป็ น วั น วาเลนไทน์
วันแห่งความสุข ความรักอันบริสุทธิ์ที่เรามีให้ต่อกันที่ต้อง
เชื่อมต่อกันด้วยจากสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และลงมาสู่
ประชาชน อยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนมาเที่ยวงาน
อุ่นไอรัก คลายความหนาวแล้วจะภูมิใจในความเป็นไทย”

ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑
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ความรู้สึกผู้มาร่วมงาน
“มี ค วามภาคภู มิ ใจที่ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จดั งานเพือ่ ประชาชน
ซึง่ สร้างความรัก ความสามัคคี ความอบอุน่ ได้เห็นบรรยากาศ
ย้อนยุคกลับไปท�ำให้รสู้ กึ ว่าคนไทยเรารักประเทศไทยอยากให้
จัดแบบนี้ทุกปี บรรยากาศที่ได้เห็นคนไทยเรารักเมืองไทย
ทุ ก คนชื่ น ชมแล้ ว ชอบที่ จ ะแต่ ง ชุ ด แบบย้ อ นยุ ค กลั บ ไป
สมัยรัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ รู้สึกว่าเมืองไทยเราน่าอยู่
เมืองไทยเราน่ารัก เมืองไทยเราอบอุ่น”
“งานนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์
รั ช กาลที่ ๕ กั บ รั ช กาลที่ ๙ ท� ำ ให้ มี ค วามภาคภู มิ ใจ
ในความเป็นชาติไทยแล้วรู้สึกภาคภูมิใจที่พระมหากษัตริย์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จดั ขึน้ ท�ำให้ประชาชน
มีความรักความสามัคคีกนั มากขึน้ ประชาชนรุน่ หลังก็สามารถ
สืบทอดความเป็นไทยต่อไป อยากให้จัดงานในลักษณะแบบนี้
ขึ้นอีกทุก ๆ ปี ท�ำให้คนไทยมีความรักกันและสืบสาน
ความเป็นไทยได้มากยิ่งขึ้น”
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“ดีใจที่ได้มางานอุ่นไอรักครั้งนี้ รวมตัวกันมาจาก
จังหวัดนครศรีธรรมราชตัง้ ใจมางานนีโ้ ดยเฉพาะ และได้เตรียม
ชุดไทยเพื่อมาใส่ถ่ายรูป ประทับใจบรรยากาศย้อนยุค
และอยากให้จัดงานแบบนี้อีก”
“ประทับใจบรรยากาศและทุกอย่างในงาน อยากให้
จัดงานแบบนี้ขึ้นอีก”
“ประทับใจบรรยากาศย้อนยุค อยากให้จัดงาน
แบบนี้อีก ครั้งต่อไปขอให้จัดงานช่วงฤดูหนาว อากาศจะได้
เย็นสบาย”

ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าชมงานรวม ๑,๒๖๑,๕๐๙ คน
ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑
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โดย นายสุ วิทย์ เมษิ น ทรี ย์
ในเบื้องต้นจะขอกล่าวถึงบริบทหรือความเป็นมาที่ประเทศไทยจะก้าวไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ ว่าคืออะไร ก่อนที่
จะไปลงลึกในรายละเอียด ประเทศไทยในระยะเปลีย่ นผ่านนัน้ เริม่ ต้นจากสถานการณ์ของประเทศก่อนวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ว่าเกิดอะไรขึน้ และสิง่ ทีส่ ำ� คัญของประเทศไทย โดยเฉพาะหัวใจของการปฏิรปู หรือไทยแลนด์ ๔.๐ ก็คอื “การปฏิวตั คิ วามคิด
การปฏิรปู ตนเอง” ซึง่ เป็นเรือ่ งของกระบวนทัศน์และหลักคิด (mindset) เรือ่ งทีส่ องจะพูดถึงคือเรือ่ งการมี mindset ทีถ่ กู ต้อง
เพราะถ้ามี mindset ทีผ่ ดิ การด�ำเนินการในส่วนที่เหลือจะผิดเพี้ยนหมด ดังนั้น พื้นฐานการปรับเปลีย่ นไปสูไ่ ทยแลนด์ ๔.๐
หรือระบบราชการ ๔.๐ คือ mindset โดยจะมี skill set และเรือ่ งอืน่ ๆ ตามมาอีกมาก

ประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน
ภาพใหญ่ก่อนที่จะไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ คือ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี มีความเชื่อมโยงกับการปฏิรูป
ประเทศอย่างไร เชื่อมโยงกับการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร จากนี้ไปต้องยึดทั้ง ๓ เรื่องนี้ไปด้วยกัน แทนทีจ่ ะเป็นเรือ่ ง
การบริหารราชการแผ่นดินเพียงอย่างเดียว สุดท้ายถ้าจะไปสูจ่ ดุ นัน้ ต้องยกเครือ่ งเพือ่ จะตอบโจทย์ให้ประเทศไทยไปข้างหน้า
อย่างไร
ในส่วนแรกพูดถึงว่า ไทยอยากเป็นประเทศในโลกที่ ๑ แต่ไปไม่ได้ เพราะก�ำลังจะตกลงมาเป็นรัฐทีล่ ม้ เหลว (failed state)
เนื่องจากติดกับดักในวงจรอุบาทว์ ๔ กับดักด้วยกัน คือ

*
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การบรรยายเรือ่ ง “ระบบราชการ ๔.๐ เพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน” โดยได้รบั เกียรติจาก นายสุวทิ ย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ในขณะนั้นเป็นวิทยากร เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๑

๒

๓

๔

ความเหลื่อมล�้ำ การทุจริต
คอร์รปั ชัน จนน�ำพาไปสูค่ วาม
ขัดแย้งที่รุนแรง

วงจรอุบาทว์ทางการเมือง
มีอยู่ ๓ ป. คือ
• ประท้วงต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน
• เกิดการปฏิวัติรัฐประหาร
• เกิดประชาธิปไตยเทียม
ท�ำให้เกิดภาครัฐทีไ่ ม่นา่ เชือ่ ถือ

กั บ ดั ก รายได้ ป านกลาง
โดยหากอั ต ราการเติ บ โต
ของไทยยังอยูท่ รี่ อ้ ยละ ๓.๑ ต่อปี
จะต้องใช้เวลามากกว่า ๒๐ ปี
ทีจ่ ะก้าวสูป่ ระเทศทีม่ รี ายได้สงู

กั บ ดั ก เชิ ง ซ้ อ นทุ น มนุ ษ ย์
ซึง่ ทีผ่ า่ นมาอาจมองในประเด็น
การศึกษาเพียงอย่างเดียวแต่จริง ๆ
แล้วยังมีประเด็นเรือ่ ง คนแก่ลง
คุณภาพแย่ลง มีประเด็นท้าทาย
คือมีเรือ่ งสังคมสูงวัย เกษียณแล้ว
รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
เยาวชนหลุดออกจากระบบ
ปัญหาคนรุน่ ใหม่ทงิ้ ถิน่ มีปญั หา
ในเชิงสังคมอ่อนแอ คนในสังคม
ก็อ่อนแอ

๔ กับดักนี้คือปัญหาของประเทศ จึงน�ำมาสู่การปฏิรูป
ครัง้ ที่ ๒ ต่อจากครัง้ แรกทีเ่ กิดขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึง่ จะต้องพยายาม
ผลักดันให้การปฏิรูปเกิดขึ้นให้ได้แม้ว่าจะยากล�ำบากเพียงใด
เพราะถ้าประเทศยังไม่สามารถก้าวพ้นจาก ๔ กับดักข้างต้นนี้ได้
สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ก็คอื การเมืองทีไ่ ร้เสถียรภาพ ระบบราชการไร้ประสิทธิภาพ
การลงทุนที่หดหาย ช่องว่างรายได้ที่มากขึ้น ผลิตภาพของประเทศ
ต�่ำลง อัตราการเติบโตที่เชื่องช้า ขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ ปัญหา
เหล่ า นี้ จ ะกลั บ มาเหมื อ นเดิ ม ทุ ก ประการ ฉะนั้ น การปฏิ รู ป
เชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบเท่านั้นที่จะท�ำให้สามารถก้าวข้าม
กับดัก ต้องใช้ความมุง่ มัน่ ทางการเมือง (political will) ที่จะน�ำพา
ประเทศไทยไปสู ่ ป ระเทศในโลกที่ ๑ ซึ่ ง เป็ น เป้ า หมาย
ของไทยแลนด์ ๔.๐ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยต้องเปลี่ยน
mindset และ skill set ของคนเพื่อให้สอดรับกับพลวัต
ในศตวรรษที่ ๒๑

กระบวนทัศน์และหลักคิดที่ถูกต้อง
เราอยูใ่ นโลกของการเปลีย่ นแปลงอย่างเฉียบพลัน (age of disruption) โลกแห่งความย้อนแย้ง (age of paradox)
โลกแห่งความสุดโต่ง (age of extremity) เป็นความสุดโต่งทางธรรมชาติ สุดโต่งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทุกอย่าง
จะย้อนแย้ง กฎจะกลายเป็นข้อยกเว้น ข้อยกเว้นจะกลายเป็นกฎ ทุกอย่างจะมีการเปลีย่ นแปลงอย่างเฉียบพลัน เพราะฉะนัน้
จึงต้องมีหลักที่ดี คือ หลักที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญที่น้อมน�ำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency
Economy Philosophy: SEP) มาเป็นแนวทาง จากที่ผ่านมาเรามักน�ำหลักการ แนวคิด/กระบวนทัศน์ของตะวันตกมาใช้
โดยคิดว่า “ยิง่ ใหญ่ยงิ่ ดี” “ยิง่ มากยิ่งดี” “ยิง่ เร็วยิ่งดี” นี่คอื ปัญหาต่าง ๆ ทีน่ �ำมาสูค่ วามไม่สมดุลระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ
และกลายเป็นความไม่ยั่งยืน กลายเป็นความไม่สมดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นำ� มาซึ่งความเหลื่อมล�้ำ และความไม่สมดุล
ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีก่อให้เกิดความแปลกแยก ฉะนั้น หลักคิดของคนไทยในวันนี้ผิดเพี้ยนไปมาก จ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องท�ำการปรับเปลี่ยน mindset ใหม่ คนไทยมีนิสัยหลายอย่างที่ท�ำให้ไทยไม่พัฒนา ไม่ว่าจะเป็นความฟุ่มเฟือย
ชอบพึ่ ง พาคนอื่ น ไม่ ต รงต่ อ เวลา ไม่ ช อบการเปลี่ ย นแปลง ขี้ เ กี ย จ รั ก สบาย เฮฮาไว้ ก ่ อ น ยึ ด ถื อ ระบบอุ ป ถั ม ภ์
ท�ำงานเป็นกลุ่มไม่เป็น ชิงดีชิงเด่น

ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑
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ไทยแลนด์ ๔.๐ จึงเริม่ จากการปฏิวตั คิ วามคิด ปฏิรปู ตนเอง โดยต้องเปลีย่ นจาก “ยิง่ ใหญ่ยงิ่ ดี” เป็น “ยิง่ ดียงิ่ ใหญ่”
หมายความว่า ต้องท�ำให้ดใี ห้ถกู ต้องเสียก่อน แล้วต่อไปจะยิง่ ใหญ่ตามมาเอง แล้วก็จะกลายเป็น “ยิง่ ดียงิ่ มาก” และ “ยิง่ ดียิ่งเร็ว”
ไม่ใช่ไปหยิบยืมของคนอื่นมา ฉะนั้น กระบวนทัศน์การพัฒนาไทยแลนด์ ๔.๐ มีอยู่ค�ำเดียว คือ เปลี่ยนจากการเน้น
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (economic growth) มาสู่การพัฒนาที่สมดุล (thriving in balance) หมายความว่า
เมื่อใดที่เราสร้างความสมดุลได้ดีแล้ว จะมีความยิ่งใหญ่และเร็วเอง ดังนั้น หัวใจของไทยแลนด์ ๔.๐ คือการยึดหลัก
ความสมดุลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์
กับเทคโนโลยี เมือ่ ตีโจทย์นอี้ อกมาเราเรียกว่า ระบบเศรษฐกิจทีเ่ น้นคุณค่า (Value-based Economy) ซึง่ มี ๓ ระบบเศรษฐกิจ
ประกอบด้วย ถ้าจะสร้างความสมดุลระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ ต้องมีการสร้างระบบเศรษฐกิจไหลเวียน (Circular Economy)
ให้เกิดขึ้น ถ้าจะสร้างความสมดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ต้องมีการสร้างระบบเศรษฐกิจกระจายตัว (Distributive
Economy) แต่คนมักจะเข้าใจว่าไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นเรื่องของ innovation เพียงอย่างเดียว เนื่องจากมีการเปิดตัวด้วย
innovation คือสมดุลระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยี (Innovation-Driven Economy) ซึ่งก็เป็น ๑ ใน ๓ ระบบเศรษฐกิจ
ในความเป็นจริง หลักความสมดุลตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นหัวใจของไทยแลนด์ ๔.๐ คือความสมดุลของ
๓ ระบบเศรษฐกิจ Circular Economy คือ Green Growth ส่วน Distributive Economy คือ Inclusive Growth และ
Innovation-Driven คือ Productive Growth
จากบทเรียนของปาร์ค จุง ฮี อดีตประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งขณะนั้นเป็นเผด็จการ เขารู้ว่าประเทศ
เขาต้องเป็นประชาธิปไตย และการจะเป็นประชาธิปไตยของสาธารณรัฐเกาหลีในขณะนั้นจะมีความขัดแย้งอย่างรุนแรง
เรื่องเศรษฐกิจกับความเท่าเทียมกันทางสังคม ฉะนั้น เขาต้องปลูกฝังในเรื่องต่าง ๆ เช่น การมีระเบียบวินัย การรับผิดชอบ
ต่อตนเอง เคารพกฎหมาย ถ้าปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ได้ ทั้งเศรษฐกิจกับความเท่าเทียมกันทางสังคมจะสมดุลกัน แต่ประเทศไทย
ไม่เคยท�ำแบบนี้ เราจึงได้ชื่อว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยเทียม ท�ำนองเดียวกัน ปาร์ค จุง ฮี รู้ว่า สาธารณรัฐเกาหลีต้องเป็น
ระบบทุนนิยมแบบเต็มรูปแบบ ดังนั้น หลังจากที่คลายตัวเรื่องประชาธิปไตย เขาได้เปิดโรงเรียนชาวนา โรงเรียนผู้น�ำ
เพือ่ จะสร้างระบอบทุนนิยมทีส่ อดรับกับบริบทของเกาหลี เราก็ตอ้ งมาประยุกต์วา่ เราไม่ได้ปฏิเสธระบอบทุนนิยม แต่เรารูว้ า่
มีความบกพร่องของระบอบทุนนิยมเสรี (market based capitalism) เราจะท�ำอย่างไรให้เป็นระบอบทุนนิยมทีเ่ น้นคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ (humanistic capitalism) ปลูกฝังสิง่ ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นความรับผิดชอบต่อหมูค่ ณะ ความเห็นอกเห็นใจกัน
การเผื่อแผ่แบ่งปัน ซึ่งเป็นคุณค่าทางสังคมดั้งเดิมของไทยที่ขาดหายไป
กล่าวได้ว่า ไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นการปลูกฝังแนวคิด ค่านิยม หลักปรัชญาที่ถกู ต้องเพื่อน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยน และ
ถ้าท�ำได้ ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญที่ทำ� ให้รัฐของไทยเป็นรัฐที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะท�ำให้สามารถขับเคลื่อน
๓ ระบบเศรษฐกิจ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม
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สะพานทอดสู่อนาคตประเทศไทย
หน้าที่ของรัฐบาลคือเป็นสะพานเชื่อมไปสู่อนาคตของประเทศไทยทีม่ นั่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน อย่างแท้จริง ในอดีต
เราเคยมียคุ “โชติชว่ งชัชวาล” ในสมัยรัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และช่วง “เปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า”
ในสมัยรัฐบาล พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ และวันนีก้ ็เป็นอีกหนึ่งห้วงของการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่
ไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่อสอดรับกับโลก
ในศตวรรษที่ ๒๑ ในช่วงนี้มีประเด็น
ท้ า ทายที่ ต ้ อ งตอบโจทย์ ใ ห้ ไ ด้ ว ่ า
ประเทศต้องมีทิศทางและเป้าหมาย
ที่ชัดเจนหรือไม่ เพื่อน�ำพาไปสู่อนาคต
ท�ำให้ต้องมียุทธศาสตร์ชาติในระยะ
๒๐ ปี เรายังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง
ท�ำให้ต้องมีการปฏิรูป หลังจากนัน้
จะท�ำอย่างไรให้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
และมีประสิทธิภาพสูง ท�ำให้ต้องมี
การปฏิรปู การบริหารราชการแผ่นดิน
สุดท้ายในการขับเคลื่อนประเทศนั้น
จะไม่ใช่เพียงพลังของภาครัฐ แต่เป็น
พลังของประชารัฐ ฉะนัน้ ๔ เรือ่ งจึงถูกถักทอออกมาซึง่ สอดรับกับรัฐธรรมนูญ เมือ่ รัฐบาลต้องท�ำหน้าทีเ่ ป็นสะพานเชือ่ มต่อ
อนาคตของประเทศ สิง่ ทีต่ อ้ งท�ำคือก�ำหนดยุทธศาสตร์ทมี่ เี ป้าหมายและทิศทางทีช่ ดั เจน เดินหน้าการปฏิรปู อย่างต่อเนือ่ ง
มีรฐั ทีน่ า่ เชือ่ ถือ มีระบบบริหารราชการแผ่นดินแบบบูรณาการ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ใช้พลังทุกภาคส่วน สานพลังประชารัฐ
ในการเดินหน้าประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
เหตุผลทีป่ ระเทศไทยต้องมียทุ ธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เนือ่ งจากว่าแต่เดิมนักการเมืองบริหารประเทศเหมือน “บันไดลิง”
ต้องการหาเสียงตรงไหน ก็เอาบันไดไปพาดไว้ตรงนัน้ เพือ่ ไต่ขนึ้ ไป พอเจอกรณีคอร์รปั ชันก็ลม้ ลงมาท�ำให้ประเทศไม่มที ศิ ทาง
ดังนั้น ประเทศจ�ำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การบริหารประเทศที่มีลักษณะเหมือน “งูเลื้อยอยู่ในอุโมงค์” และต้องเป็นอุโมงค์
ที่ไม่แคบและไม่กว้างจนเกินไป เพื่อเป็นกรอบการท�ำงานที่ ส มเหตุ ส มผล ท�ำ ให้ รั ฐ บาลสามารถท�ำ งานได้ จ นไปถึ ง
เป้าหมาย ตามกรอบสากลทีท่ กุ คนยอมรับได้ เพือ่ ไปสูท่ ศิ ทางทีต่ อ้ งการ แต่กอ่ นพูดถึงยุทธศาสตร์ชาติ ต้องพูดถึงการปลูกฝัง
เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของประเทศไทย จากนั้นจึงตั้งค�ำถามว่า เราจะพัฒนาประเทศอย่างไรผ่านการพัฒนาที่สมดุล
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (thriving in balance) แล้วค่อยมาพูดว่า เราจะอยู่ในต�ำแหน่งใดของเวทีโลก
ในเรือ่ งการปลูกฝังความรักชาติ มีพระมหากษัตริยท์ ที่ รงธรรม มีความภาคภูมใิ จในความเป็นไทย ความรักชาติ อยากมีสว่ นร่วม
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ต้องปลูกฝังขึ้นมาใหม่ ยกตัวอย่าง ค่านิยมของจีนซึ่งเขาท�ำได้ดี มีค่านิยมที่ควรยึดถือ หรือค่านิยมที่ไม่ควร
ยึดถือคืออะไร จึงมี ๔ ประเด็นค�ำถามทีค่ นไทยทุกคนต้องตอบคือ (๑) เรามีความเข้าใจในประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมไทย
มากน้อยแค่ไหน (๒) เรามีจิตส�ำนึกและตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทยมากน้อยเพียงใด (๓) เรามีความรัก
ความภาคภูมิใจ ความผูกพัน ความหวงแหนในความเป็นไทย ในความเป็นประชาชาติไทยขนาดไหน (๔) เรามีความรูส้ กึ
ห่วงใย อยากมีความรับผิดชอบ ทุม่ เทก�ำลังกายก�ำลังใจ ยอมเสียสละเพือ่ ความอยูร่ อดและประโยชน์สขุ ให้แก่ประเทศชาติ
มากน้อยเพียงใด
ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑
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ตามหลักการคือพัฒนาบน ๓ ระบบเศรษฐกิจ แต่ละระบบเศรษฐกิจจะถักทอการพัฒนามาสูก่ ารพัฒนาทีส่ มดุลอย่างไร
ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Economy) เพื่อตอบโจทย์ความมั่งคั่ง ระบบเศรษฐกิจ
กระจายตัว (Distributive Economy) เพือ่ ตอบโจทย์ความมัน่ คง และระบบเศรษฐกิจไหลเวียน (Regenerative Economy)
เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน วันนี้รัฐบาลก็มีรูปธรรมที่น�ำไปสู่สากลในระดับหนึ่งอยู่แล้ว เมื่อเรามีเกียรติภูมิ เราพัฒนา
อย่างสมดุลใน ๓ ระบบเศรษฐกิจ เราก็มาคุยว่าเราจะมาท�ำอย่างไรกับเวทีโลก ที่จริงแล้วกลยุทธ์ในไทยแลนด์ ๔.๐
มีอยู่ ๒ เรื่อง คือ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เสร็จแล้วเชื่อมไทยสู่ประชาคมโลก คือต้องเริ่มจากการปลูกฝัง
ให้เกิดเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีขึ้นมาก่อน สร้างความเข้มแข็งผ่านการพัฒนาที่สมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แล้วในระยะต่อไปก็เชื่อมโยงกับเวทีโลก นี่คือการเชื่อมโยงที่แท้จริง ซึ่ง ณ วันนี้รูปธรรมได้เกิดขึ้นแล้ว ทั้งในระดับจุลภาค
และระดับมหภาค
ท�ำไมเราต้องไปประชุมคณะรัฐมนตรีสญ
ั จรทีภ่ าคอีสาน เราเริม่ เน้นลงไปสู่ ๖ ภาค ไปสู่ ๑๘ กลุม่ จังหวัด ๗๗ จังหวัด
และลงไปสู่ชุมชน นี่คือภาพมหภาคและจุลภาค (macro & micro) เราเริ่มเน้นกลุ่มประเทศ CLMVT ซึ่งประกอบด้วย
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และประเทศไทยก่อน แล้วใน
ระยะต่อไปค่อยขยายไปสูอ่ าเซียน
และขยายไปสู่ระดับโลก ทั้ง
๒ ส่วนจริง ๆ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
การสร้างความสมดุลระหว่าง
ชุมชนภิวัตน์ (Localization)
และโลกาภิวตั น์ (Globalization)
แล้วค่อยบอกว่าเราอยากไปท�ำ
อะไรในเวทีโลก เช่น เราจะชูเรือ่ ง
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงสูเ่ ป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (SEP for SDGs)
ให้เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราท�ำการพัฒนาที่สมดุล ท�ำให้เกิดความปรองดองอย่างถาวร ความปรองดองไม่ใช่แค่การเจรจา
แต่ตอ้ งมีจดุ ร่วมจริง ๆ คือความเป็นชาติของเรา และมาพัฒนาร่วมกันอย่างสมดุล แล้วค่อยมาบอกว่าเราจะเป็นอะไรในเวทีโลก
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จึงเชือ่ มโยงไปสู่ ๖ มิตขิ องยุทธศาสตร์ชาติ ยึดโยงทัง้ ความมัน่ คงและมัง่ คัง่ ซึง่ ความมัน่ คงไม่ใช่แค่เรือ่ งของทหารอย่างเดียวแล้ว
ต้องไล่เรียงไปว่าวัตถุประสงค์คือเราต้องการอะไรก่อน ก่อนที่จะไปพูดเรื่องยุทธศาสตร์ เราต้องการพลเมืองแบบไหน
สังคม สิง่ แวดล้อม ระบบเศรษฐกิจ ความมัน่ คงแบบไหน ความสมดุลของภาครัฐเป็นอย่างไร นีค่ อื ทีม่ าของระบบราชการ ๔.๐
โดยมีเป้าหมายคือ การสร้างภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นภาครัฐที่เปิดกว้างและ
เชื่อมโยงกัน และเป็นภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง (high performance) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ จะยึดโยงกับ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ได้ลงตัวพอดีทั้ง ๑๗ เป้าหมาย และ
เป็นยุทธศาสตร์ทมี่ คี วามเป็นสากล ตัวอย่างทีเ่ ป็นรูปธรรมในขณะนีค้ อื องค์การเพือ่ ความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) จะเข้ามาช่วยขับเคลือ่ นเรื่องการปฏิรูป
ซึ่งเป็นการด�ำเนินการที่จะท�ำให้ประเทศไทยได้รบั การยอมรับในระดับสากล การทีเ่ ราเข้าร่วมกับ OECD ในที่สุดหวังว่า
ประเทศไทยจะได้เป็นสมาชิกของ OECD เพราะว่ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี บอกว่าเราจะไปเป็นประเทศในโลกที่ ๑ และ
เนือ่ งจากประเทศในโลกที่ ๑ เขาเป็นสมาชิก OECD กันทั้งนั้น การเป็นสมาชิก OECD ได้ส�ำเร็จ จะสะท้อนถึงการบรรลุ
ยุทธศาสตร์ในระยะยาวของเราด้วย

การปฏิรูปประเทศ
การปฏิรปู มีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
เรือ่ งทีท่ ำ� ไปในช่วงเวลา ๓ ปีทผี่ า่ นมาเรือ่ งใหญ่ ๆ มีอะไรบ้าง
และช่วง ๑ ปีจากนีไ้ ปรัฐบาลจะท�ำอะไร และการปฏิรปู
ที่ส�ำคัญขณะนี้น�ำมาสู่เรื่องของระบบราชการ ๔.๐
เรามองว่าระบบราชการเป็นเรื่องส�ำคัญ จึงเป็นที่มา
ของการตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ ๔.๐ และ
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับ
นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ เพือ่ แก้ปญ
ั หาอุปสรรคทีท่ ำ� ให้
ไม่สามารถไปสูไ่ ทยแลนด์ ๔.๐ ซึง่ มีอยูด่ ว้ ยกัน ๓ เรือ่ ง คือ
(๑) การปฏิรูประบบราชการ
(๒) การเปลีย่ น mindset ของคนไทย วันนีค้ า่ นิยมดี ๆ ของคนไทยหลายอย่างหายไปจากสังคม โดยมีความเชือ่ มัน่ ว่า
ประเทศไทยจะสามารถท�ำได้ ยกตัวอย่างกรณีในอดีตที่ท�ำส�ำเร็จ เช่น การด�ำเนินการเพื่อควบคุมจ�ำนวนประชากรได้
ซึ่งไทยได้รั บ การยอมรั บ ในระดั บ โลก การด� ำ เนิ น โครงการตาวิ เ ศษเพื่อรณรงค์การทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง การรณรงค์
ไม่สูบบุหรี่ เป็นต้น
(๓) การรับนวัตกรรมใหม่ ๆ การทดลอง ทดสอบ การบริหารจัดการใหม่ ๆ หรือที่เรียกว่า การพัฒนา
การทดลอง ทดสอบโมเดล และแนวทางการพั ฒ นารู ป แบบใหม่ (Sandbox) ถ้ า ไม่ ท� ำ เราจะไม่ ส ามารถไปสู ่
ไทยแลนด์ ๔.๐ ได้
		 วันนี้มีหลายเรื่องทีก่ ลไกเดิมของภาครัฐกลายเป็นอุปสรรคในการท�ำงาน อย่างกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน�้ำ
ในจังหวัดน่าน ประเด็นคือกฎหมายบัญญัติว่าร้อยละ ๘๕ ของพื้นที่เป็นพื้นที่ป่า ห้ามบุกรุก แต่ที่ผ่านมาในช่วง ๓๐ ปี
มีการบุกรุกป่ากันเป็นจ�ำนวนมาก ปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขอย่างไร จะต้องมีการบริหารจัดการอย่างไร กรณีนี้ได้มีการรวม
ภาคประชาชนแล้วเข้าไปบริหารจัดการก่อนส่งคืนให้ภาครัฐ หรือกรณีขอนแก่นโมโนเรล เทศบาลนคร ๕ แห่ง เอกชนอยาก
จะท�ำของเขาเอง หรือกรณีอเู บอร์ (Uber) ยังติดขัดอยู่บ้าง หรือกรณีการบริหารจัดการโรงเรียนทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพในภาครัฐ
โดยภาคเอกชน ฉะนั้นเป็น ๓ เรื่องที่จะท�ำให้เห็นว่า ๔.๐ จะไปได้หรือไม่ สรุปคือ ต้องปฏิรปู ระบบราชการ ต้องเปลีย่ น
mindset คน และต้องเปิดใจให้กว้างยอมให้มกี ารทดลอง ทดสอบ (Sandbox) เรื่องใหม่ ๆ
ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑
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การปฏิรปู ระบบราชการแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ ๆ คือ การปฏิรปู กฎหมายโดยมีการตัง้ คณะกรรมการขึน้ มาชุดหนึง่
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อก�ำกับการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งมีศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน ภายใต้
คณะกรรมการเตรียมการปฏิรปู ของ ป.ย.ป. โดยคณะกรรมการชุดนีด้ ำ� เนินการเชือ่ มโยงกับประชารัฐ เพือ่ ท�ำให้เกิดรูปธรรม
ในการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ในอีกส่วนหนึ่งได้มีการหารือใน ๖ ประเด็น ประกอบด้วย (๑) ท�ำอย่างไรให้ภาครัฐจัดตั้ง
หน่วยงานให้ง่ายขึ้น แต่ในขณะเดียวกันเมื่อจบภารกิจ
ก็สามารถยุบเลิกได้โดยง่าย ท�ำให้ภาครัฐมีความยืดหยุ่น
ในการบริหารจั ด การ (๒) มี ตั ว ชี้ วั ด ผลงาน ที่ ผ ่ า นมา
มี ก ารติ ด กั บ ดั ก การใช้ input based และติดกับดัก
เรื่องกระบวนการท�ำงาน โดยไม่ดู outcome (๓) ก�ำลังคน
ภาครัฐที่มาก ในขณะที่เราบอกว่าต้องการเป็น digital
government (การปรับเปลี่ยนภาครัฐเข้าสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล) ซึ่งสามารถเอาคนครึ่งหนึ่งออกจากระบบได้เลย
หากมีการน�ำระบบดิจิทัลมาใช้ (๔) งบประมาณและ
การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีปัญหามาก (๕) Digital Platform
ของภาครัฐ ถ้าไม่ท�ำวันนี้จะล้าหลังมาก และไม่สามารถ
ตอบโจทย์ digital government ได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
(๖) การให้บริการภาครัฐ (public service) เช่น องค์การอาหารและยา ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทั้งนี้ การปฏิรูประบบ
ราชการ ๔.๐ ต้องใช้กลไกประชารัฐโดยเชิญภาคเอกชนที่เป็นมืออาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ
การปฏิรูประบบราชการเพื่อไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ แบ่งออกเป็น ๓-๔ ชิ้นงาน ประการที่หนึ่งคือ การปฏิรูป
ระบบราชการในเรือ่ งทีส่ ามารถท�ำได้เร็วก่อน (Quick Win Service Reform) สิง่ ใดทีต่ อ้ งเร่งรัดด�ำเนินการแก้ไข ซึง่ มีหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องอยูป่ ระมาณ ๑๐ กรม โดยมีกรมทีเ่ ริม่ ด�ำเนินการไปแล้ว เช่น องค์การอาหารและยา โดยการขับเคลือ่ นมีการเสนอให้
รัฐมนตรีเป็น Reform champions คือ รัฐมนตรีและอธิบดี และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับนโยบาย
ไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นเพียงที่ปรึกษาชี้เป้าและแนะน�ำเพื่อการเปลี่ยนแปลง ถึงแม้จะยังไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดแต่ก็เป็น
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
อีกชิน้ งานหนึง่ คือ รัฐบาลดิจทิ ลั ซึง่ เป็นเรือ่ งใหญ่ทตี่ อ้ งผลักดัน ถ้ารวบรวมให้ราชการมาอยูใ่ น platform นีไ้ ด้ ในอนาคต
จะสามารถตอบโจทย์ได้อกี มาก เช่น เรือ่ งความโปร่งใส ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกชิน้ งานหนึง่ เป็น Sandbox ของภาครัฐ
โดยได้มีการหารือกันโดยจะน�ำร่องอย่างน้อย ๓ กรมที่ต้องท�ำ Sandbox เราต้องการให้กรมนั้นอาสาที่จะมาแก้ไขปัญหา
ของตัวเอง ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) หน่วยงานเหล่านีต้ อ้ งการทีจ่ ะปลดล็อคตัวเอง อย่าง BOI เขาสามารถปลดล็อคได้มากกว่านี้ ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติงานให้ตอบโจทย์กระทรวงอื่นอย่างไร ส่วน สคร. จะให้ความส�ำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
กับภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ในอนาคตเมือ่ กฎหมายออกมาแล้วกลไกการท�ำงานจะคล่องตัวอย่างไร
โดยมีการหารือกันว่าหากทัง้ ๓ หน่วยงานนีจ้ ะมีการท�ำ Sandbox ด้วยตัวเองจะได้หรือไม่ ซึง่ ส�ำนักงาน ก.พ. จะต้องปลดล็อค
เรื่องคนก่อน และส�ำนักงาน ก.พ.ร. จะต้องปลดล็อคระบบราชการ และเมื่อท�ำส�ำเร็จใน ๓ กรมนี้แล้วจึงขยายผลต่อไป
ในหน่วยงานที่เหลือ
ในส่วนของจังหวัด ขณะนีม้ เี ป้าหมายด�ำเนินการใน ๓ จังหวัด คือ จังหวัดน่าน พระนครศรีอยุธยา และขอนแก่น
ส่วน Sandbox ที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนและภาคราชการ คือ เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนโดยภาคเอกชน เหมือนการท�ำ
กิจกรรมเพือ่ สังคม (CSR) โดยเจ้าของโรงเรียนยังเป็นภาครัฐแต่การบริหารจัดการจะมีภาคเอกชนเข้าไปช่วย จะปลดล็อคอย่างไร
ตรงนี้เราก�ำลังท�ำการขับเคลื่อนอย่างค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องที่เชื่อว่าถ้าปลดล็อคกรณีเหล่านี้ได้จะท�ำให้มีแรงขับเคลื่อน
ต่อไปได้
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อีกส่วนหนึ่งคือเรื่อง mindset กรรมการชุดนี้แบ่งออกเป็น ๓ วง คือ การเปลี่ยน mindset มีสำ� นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นฝ่ายเลขานุการ และการปฏิรปู ระบบราชการ มีสำ� นักงาน ก.พ.ร. เป็นเจ้าภาพหลัก
ส่วนการทดลอง (Sandbox) มี BOI และส�ำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผูร้ บั ผิดชอบหลัก เพราะบางส่วนต้องไปตอบเรือ่ งธุรกิจด้วย
นี่คือ การปฏิรูปที่จะด�ำเนินการเป็นจ�ำนวนมาก
อาจไม่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหลือของรัฐบาล
แค่เรื่อง Government Reform ก็มากแล้ว ดังนั้น
อะไรที่สามารถท�ำได้เร็ว (Quick Win) คือ service
reform อะไรที่ Sandbox ไปก่อนได้ก็ทำ� อะไรที่เป็น
พื้นฐานในอนาคตคือ digital government อะไร
ที่ต้องปลดล็อคใหญ่ในเชิงโครงสร้างคือการปฏิรูป
กฎหมาย (regulatory reform) คือรายละเอี ย ด
ทีต่ อ้ งการปรับปรุงกฎหมายใหม่ พัฒนากฎหมายใหม่
ซึ่งได้ด�ำเนินการออกกฎหมายส�ำคัญในช่วง ๒-๓ ปี
ที่ผ่านมา
ในห้วง ๓ ปีที่ผ่านมา สิ่งที่สากลยอมรับคือ
เสถียรภาพทางการเมื อ งเราดี ขึ้ น จากปี ๒๕๕๗
การปราบปรามคอร์รัปชันไปได้ระดับหนึ่ง ในช่วง
เวลาที่ เ หลื อ เราควรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในภาครัฐ
ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพราะถ้าท�ำได้จะช่วย
ให้การปฏิรูปเศรษฐกิจ (economic reform) และการปฏิรูปพลังงาน (energy reform) ง่ายขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น นี่คือ
ที่มาของระบบราชการ ๔.๐ ที่เราต้องการให้เป็นคือ ภาครัฐที่น่าเชื่อถือ ซึ่งมีองค์ประกอบส�ำคัญ ๓ ส่วน คือ เป็นภาครัฐ
ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน และเป็นภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง
ทีผ่ า่ นมาระบบราชการได้มกี ารพัฒนามาเป็นระยะ เหมือนกับเราอยูใ่ นระบบราชการ ๓.๐ ซึง่ เปลีย่ นแปลงมาไม่นอ้ ย
มีการ reengineering ภาครัฐ เคยปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจ ค�ำถามคือเมื่อโลกเปลี่ยน ประเทศต้องการไปสู่ ๔.๐
อย่างที่ต้องการ สิ่งส�ำคัญที่ต้องเปลี่ยนนอกเหนือจากคน หรือ mindset ก็คือระบบราชการ
ระบบราชการ ๓.๐ ในปัจจุบัน คือ หน่วยงานของภาครัฐซึ่งจัดตั้งและยุบเลิกยาก เปรียบเสมือนเป็น
การจ้างงานตลอดชีวิต แล้วจะท�ำอย่างไรให้หน่วยงานของรัฐตั้งง่ายยุบง่าย เป็น agenda based หากรัฐบาลเปลี่ยน
functional based เป็น agenda based เมื่ อ หน่ ว ยงานท� ำ ภารกิ จ เสร็ จ สิ้ น ก็ ค วรยุ บ เลิ ก ไป แต่ถ้าเมื่อมีความจ�ำเป็น
ต้องตั้งใหม่ก็สามารถท�ำได้ เหมือนกับส�ำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี หรือ PMDU เมื่อจัดตั้งง่ายยุบเลิกง่าย
ดังนัน้ การจัดจ้างก็ควรเป็นไปตามเงือ่ นไขสัญญาตามศักยภาพของบุคลากร/มูลค่าของงาน/การปฏิบัติภารกิจที่มีประสิทธิภาพ
ซึง่ ต่างจากเดิมทีภ่ าครัฐให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานบนพื้นฐานของอ�ำนาจหน้าที่เป็นหลัก ในอนาคตโมเดลการขับเคลือ่ น
ระบบราชการ ๔.๐ จะเปลี่ยนไปเป็น Hybrid Model มีลักษณะเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน (PPP)
มากขึ้น แต่จะเป็น PPP อย่างไร จะส่งเสริมให้เขาตอบโจทย์ส�ำคัญหรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจได้อย่างไร ตรงนี้คือสิ่งที่ต้อง
เตรียมไว้ ตอนนี้รัฐบาลใช้กลไกประชารัฐ เรื่องท้องถิ่นจะท�ำอย่างไร วันนี้เราเรียกร้องการมอบอ�ำนาจ ท้องถิ่นไม่ร้องหา
ความรับผิดชอบ หรือท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นมีความสามารถไม่เท่ากัน ควรจะมีการยกระดับขีดความสามารถเขาก่อน
เรายังไม่เคยมองเชิงระบบอย่างนี้ ส่วนเรือ่ งงบประมาณในอนาคตคงต้องมีการบริหารจัดการใหม่ทงั้ ในส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค
และส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องให้ความส�ำคัญกับยุทธศาสตร์เป็นหลักและสอดรับกับงบประมาณ

ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑
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การบริหารราชการแผ่นดิน
จากการปฏิรปู มาสูร่ ะบบบริหารราชการแผ่นดิน เป็นเหตุผลว่าท�ำไมต้องเป็น ๔.๐ เพราะโลกเปลีย่ น ถ้าเราไม่เปลีย่ น
เราจะแย่ และหัวใจของเรื่องนี้คือคน เราจะเตรียมคนไทยไปสู่ศตวรรษที่ ๒๑ อย่างไร ถ้าเราท�ำตรงนี้ไม่ได้ เราก็ไม่สามารถ
ท�ำส่วนอืน่ ได้ ๓ เรือ่ งแรก คือ การเตรียมคนไทยสูศ่ ตวรรษที่ ๒๑ การสร้างวิสาหกิจทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม และการพัฒนา
เกษตร อุ ต สาหกรรม และภาคบริ ก าร เป้ า หมายเป็ น การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่งขัน (competitiveness)
ส่วนเรื่องที่ ๔ เป็นเรื่องที่เราจะสร้างความเข้มแข็งจากภายในจะลงไปสู่ ๖ ภาค ๑๘ กลุ่มจังหวัด และ ๗๗ จังหวัด และสุดท้าย
คือการเชือ่ มประเทศไทยสู่ประชาคมโลก (connectivity) เราจะเชื่อมโยงกับโลกอย่างไร นี่คือห่วงโซ่มูลค่า (value chain)
ของไทยแลนด์ ๔.๐ มีดว้ ยกัน ๕ เรือ่ ง โครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญในอนาคตคือโครงสร้างพืน้ ฐานทางปัญญา โครงสร้างพืน้ ฐาน
ทางเครือข่ายใน ๕ ปีข้างหน้า แต่ละเรื่องมีตัวชี้วัดอะไร เราจะเตรียมคนไทยไปสู่ศตวรรษที่ ๒๑ อย่างไร ต้องส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง เช่น เรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม แม้กระทั่งทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องมีอะไร ในขณะที่
หุน่ ยนต์กำ� ลังจะเข้ามา ในอนาคตอาชีพจะเปลีย่ นแปลงเร็วมาก เราจะวางแผนเรื่องคนอย่างไร
ในสหรัฐอเมริกามีมหาวิทยาลัยปิดตัวไปแล้วกว่า ๕๐๐ แห่ง บางคณะยกเลิก
การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยในอนาคตไม่ได้รองรับคนที่มีอายุ ๑๘-๒๐ กว่าปีเท่านั้น
แต่รองรับคนอายุจนถึง ๖๐ ปีขนึ้ ไป เราจะรับมือสังคมแบบนีอ้ ย่างไร และการทีจ่ ะไม่ทงิ้ ใคร
ไว้ขา้ งหลังจะท�ำอย่างไรให้เป็นรูปธรรม จะใช้กลไกประชารัฐเข้ามาช่วยอย่างไร เพือ่ ให้ทกุ คน
มีส่วนร่วมในการเดินไปข้างหน้า ตัวชี้วัดจึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการศึกษาเท่านั้น แต่เป็น
ทุกเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับคน ท�ำนองเดียวกัน เราอยากเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (smart farmer)
การสร้าง startup/SMEs ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ต้องท�ำอย่างไร ในช่วงเวลาเท่าไหร่
ต้องมีการก�ำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
กรณี ๑๐ อุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย (10 S-curve) จริงแล้วต้องมองให้ดีว่า
ประเทศต้องการอะไร เรามีบางอย่างที่ต้องเอาจุดแข็งออกมาคือความหลากหลายทาง
ชีวภาพและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม เกษตร อาหาร สมุนไพร พลังงานชีวภาพ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม ต้องชูประเด็นเหล่านี้ให้ได้ก่อน นี่เป็น
ความเข้มแข็งภายใน (local) ท�ำอย่างไรให้เชื่อมสู่ประชาคมโลก (global) ส่วนที่สอง
เรามีจดุ แข็งคือการบริการทัง้ เรือ่ งโลจิสติกส์ การค้า เป็นเรือ่ งต้องชูขนึ้ มาก ทีเ่ หลือต้องตาม
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เข้าไปดูอตุ สาหกรรมไฮเทคซึง่ เรายังพัฒนาไปได้ไม่ไกล การตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แล้วไม่มีเทคโนโลยี
รองรับ ไม่นาน เขาก็ไป จากนั้นเราจะมาสร้าง platform เพื่อยกระดับพวกนี้ขึ้นมาอย่างไร จะน�ำเอาเทคโนโลยี หรือสร้าง
องค์ความรู้ในแต่ละกลุ่มอย่างไร ซึ่งบางอย่างเราต้องสร้างเอง บางอย่างอาจจะต้องซื้อ แต่จะค่อย ๆ เปลี่ยนจากซื้อมา
เป็นสร้างเพื่อให้เพิ่มขีดความสามารถ (competitiveness) ถ้ามีภาพที่ชัดเจนมันจะเกาะกลุ่ม มีภาพ startup แต่ละกลุ่ม
วิเคราะห์จุดแข็งแต่ละกลุ่มจังหวัดในเรื่องเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต บริการและท่องเที่ยวแตกต่างกันอย่างไร ต้องวาง
ต�ำแหน่งให้ชัดบนศักยภาพของเขา แล้วค่อยมาบอกว่าเราจะวางยุทธศาสตร์ในเชิงการค้าอย่างไร แล้วค่อยลงไปในแต่ละ
กลุ่มจังหวัด ท�ำนองเดียวกันยุทธศาสตร์ไทยในเวทีโลกเราจะวางอย่างไร หลักการง่าย ๆ คือเราจะวาง CLMV เชื่อมโยง
กับเราก่อน ยุทธศาสตร์คือต้องการท�ำงานแบบรัฐต่อรัฐ (Government to Government: G to G) เราจะไปช่วย
ประเทศเพือ่ นบ้านอย่างไร เหมือนกับที่ญี่ปุ่นช่วยเราในอดีตแล้วต่อไปจะเป็นแบบประชาชนต่อประชาชน (People to
People: P to P) เรื่องในเรื่องวัฒนธรรม แล้วค่อยธุรกิจต่อธุรกิจ (Business to Business: B to B) หลังจากนั้นจะด�ำเนิน
การในเรือ่ งใดต่อก็วา่ กันไป นีค่ อื ยุทธศาสตร์ที่เราค่อย ๆ เชื่อม EEC เป็นหน่วยเชื่อมโยงกับโลก เราไม่ได้มีแค่ EEC border
เราจะเปลี่ยนเป็นสถานะเชื่อมอย่างไร กลุ่มประเทศ CLMVT จะด�ำเนินการอย่างไร โจทย์วันนี้ไม่ใช่ว่าจะผลักดัน
ภาคเอกชนไป CLMV เพราะเอกชนรายใหญ่เขาไปอยู่แล้ว แต่จะท�ำให้ SMEs ไปได้อย่างไร ต้องท�ำให้ธนาคาร สถาบัน
การเงินของไทยลง CLMV ก่อน เช่น ธนาคาร ประกันภัย ไม่อย่างนัน้ SMEs จะไปไม่รอด อย่างนีเ้ ป็นต้น เราต้องมียทุ ธศาสตร์
แล้วค่อยมาเรือ่ งกายภาพ เรือ่ งของเครือข่าย โครงสร้างพื้นฐานในแต่ละเรื่อง

การพัฒนาขีดความสามารถในการ
ตอบสนองต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลง

โลกในอนาคตเราต้องมียทุ ธศาสตร์ มีการปฏิรปู มีระบบบริหารราชการ ฉะนัน้ อาจจะต้องยกระดับขีดความสามารถ
ในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลง (Responsive to Change Capacity) ยุทธศาสตร์ชาติต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
การเปลี่ยนแปลงของโลก จึงต้องมี Future Lab การปฏิรูปต้องมีการคิดริเริ่มและทดสอบนโยบาย จึงต้องมี Policy Lab
ส่วนการบริหารราชการแผ่นดินต้องรูเ้ ป้าหมายของประชาชน ต้องออกแบบนวัตกรรมภาครัฐ จึงต้องมี Government Lab
วันนีค้ ณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกีย่ วกับการขับเคลือ่ นระบบราชการ ๔.๐ เริ่มดูเรื่อง Government Lab ร่วมกับ
โครงการพั ฒนาแห่ ง สหประชาชาติ (United Nations Development Program: UNDP) ก็ถอื เป็นจุดเริม่ ต้นของสิง่ ต่าง ๆ
เหล่านี้ ระบบราชการ ๔.๐ คือเราจะเดินหน้าไปด้วยกัน ไปกับโลก แบบไม่ทงิ้ ใครไว้ขา้ งหลัง วันนีเ้ ริม่ มองไทยแลนด์ ๔.๐
สู่ภาคปฏิบัติ ซึ่งหลายคนยังมีค�ำถามเกี่ยวกับ ๔.๐ อยู่ไม่น้อย จึงจ�ำเป็นต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาขับเคลื่อน
ถ้าเราไม่รู้ถึงบริบทไทยแลนด์ ๔.๐ หรือปัญหาของบ้านเรา เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าท�ำไมเราต้องมีไทยแลนด์ ๔.๐
ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑
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แนวทางปฏิบัติ
ในการส่งเรื่ืองไปเพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรี
๑๖ มี.ค. ๖๑

โดยที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย ๔.๐ ประกอบกับนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการ
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ให้ทุกส่วนราชการด�ำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการท�ำงาน
ภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการลดปริมาณเอกสารด้วย รวมทั้งรัฐบาลมีนโยบายที่จะน�ำ
ระบบดิจิทัลมาสนับสนุนการท�ำงานของภาครัฐเพื่อน�ำไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ ซึ่งส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก�ำลัง
ด�ำเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนภารกิจของคณะรัฐมนตรี เช่น ระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรี
เป็นการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงการท�ำงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการน�ำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจากระบบเดิม
มาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ Online ระบบงานเรียกดูระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (ระบบ M-VARA) เพื่อให้คณะรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูระเบียบวาระ
การประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ตได้ นอกจากนี้ ที่ผ่านมาส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีการแจ้ง
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นเรื่องส�ำคัญและมีความเร่งด่วนให้แก่หน่วยงานของรัฐทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนไปสู่ระบบราชการ ๔.๐
ในเบื้องต้นส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ทบทวนจ�ำนวนส�ำเนาเอกสารที่หน่วยงานของรัฐจะต้องส่งไปเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรี โดยน�ำ CD และ QR code มาใช้แทนการจัดท�ำเอกสาร ดังนั้น ในชั้นนี้จึงขอยกเลิกแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดท�ำเอกสารเสนอคณะรัฐมนตรี (หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๙๓ ลงวันที่
๒๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๖) และได้กำ� หนดแนวทางปฏิบตั ใิ นการส่งเรือ่ งไปเพือ่ เสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ น�ำไปสูร่ ะบบราชการ ๔.๐
ดังนี้

ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑
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๑. เอกสารที่ส่งไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
		 ๑.๑ ให้ใช้ตัวอักษรรูปแบบ TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยต์
		 ๑.๒ ให้ระบุไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของเรื่องต่อท้ายหมายเลขโทรสาร
		 ๑.๓ หนังสือน�ำส่งเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีฉบับจริงให้จัดท�ำเป็นเอกสารหน้าเดียว
		 ๑.๔ ส�ำเนาเอกสารให้จัดท�ำเป็นเอกสารสองหน้า
		 ๑.๕ ส�ำเนาหนังสือน�ำส่งเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรีให้เจ้าของเรือ่ งรับรองว่า ส�ำเนาถูกต้องโดยให้ปฏิบตั ติ าม
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
		 ๑.๖ ให้ส่งเอกสารที่เป็นกระดาษ พร้อมทั้งส่งไฟล์เอกสารในรูปแบบ CD ตามจ�ำนวนที่ก�ำหนด
		 ๑.๗ กรณีมีการจัดท�ำ QR Code ส�ำหรับเอกสารประกอบเรื่อง เพื่อลดการใช้กระดาษ ให้จัดท�ำรายการ
QR Code ไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ QR Code มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕×๑.๕ เซนติเมตร
๒. ระยะเวลาการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
		 ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องส่งเรื่องไปยังส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนวันที่ขอให้น�ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีอย่างน้อย ๑๕ วัน เว้นแต่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนให้ส่งเรื่องได้ภายในเวลา ดังต่อไปนี้
		 ๒.๑ การเสนอเรื่องทั่วไป ให้ส่งเรื่องก่อนวันที่ขอให้นำ� เสนอคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย ๗ วัน
		 ๒.๒ การเสนอเรื่องร่างกฎหมาย ให้ส่งเรื่องก่อนวันที่ขอให้นำ� เสนอคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย ๑๐ วัน
		 กรณีมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนตามข้อ ๒.๑ หรือข้อ ๒.๒ หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องต้องชี้แจงเหตุผล
ความจ�ำเป็นเร่งด่วนนั้นในหนังสือน�ำส่งเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีด้วย
๓. การออกเลขที่หนังสือและการลงวันที่ในหนังสือน�ำส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
		 เมื่อมีการออกเลขที่หนังสือและลงวันที่ในหนังสือน�ำส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วขอให้ส่งเรื่องถึง
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน ๓ วันท�ำการ นับตัง้ แต่วนั ทีห่ น่วยงานของรัฐเจ้าของเรือ่ งได้ออกเลขทีห่ นังสือน�ำส่งฯ
หากพ้นระยะเวลาทีก่ �ำหนดดังกล่าวส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมคี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องขอให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรือ่ ง
แก้ไขเลขที่หนังสือและวันที่ให้ตรงตามความเป็นจริงก่อนที่จะด�ำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๘๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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จ�ำนวนเอกสารเสนอคณะรัฐมนตรี

ให้ส่งเอกสารที่เป็นกระดาษและ CD ตามจ�ำนวนที่ก�ำหนด (หรือท�ำ QR Code) ดังนี้
ล�ำดับที่
๑

ประเภทเรื่อง/ประเภทเอกสาร
เรื่องทั่วไป
- หนังสือน�ำส่ง
- หนังสือรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
- สรุปผู้บริหาร (รายงานประจ�ำปี/แผนงาน/โครงการ/
แผนยุทธศาสตร์)
- รายงานประจ�ำปี

หน่วยงาน
ของรัฐ
เจ้าของเรื่อง

- แผนงาน/โครงการ/แผนยุทธศาสตร์ (ที่มีรายละเอียด
จ�ำนวนมาก เช่น ตั้งแต่ ๓๐ หน้าขึ้นไป)

๒

- รายงานการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ
- วีดิทัศน์ (ถ้ามี)
- แบบรูปรายการหรือเอกสารประกวดราคา
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
(ให้อ้างอิงไว้ในหนังสือน�ำส่งด้วย)
เรื่องกฎหมาย
๒.๑ ร่างกฎหมาย
- หนังสือน�ำส่ง
- หนังสือรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
- บันทึกหลักการและเหตุผล
- ร่างกฎหมาย
- สรุปสาระส�ำคัญของร่างกฎหมาย

จ�ำนวน
ส�ำเนาเอกสาร (ชุด)
๙๐

จ�ำนวน
CD (แผ่น)
-

๕

๒
ในกรณีทที่ ำ� QR Code แล้ว
ไม่ต้องส่ง CD ๒ แผ่น
๒
ในกรณีทที่ ำ� QR Code แล้ว
ไม่ต้องส่ง CD ๒ แผ่น
๑
-

๔๐

๕
ไม่ต้องส่ง
ไม่ต้องส่ง

เจ้าของเรื่อง

๑๑๐

๒.๒ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
เจ้าของเรื่อง
พร้อมเอกสารประกอบงบประมาณ
- เอกสารตามข้อ ๒.๑
๒.๓ ร่างกฎหมายที่มีบัญชีแนบท้ายตั้งแต่ ๓๐ หน้าขึ้นไป เจ้าของเรื่อง
- เอกสารตามข้อ ๒.๑

๔๐

๒.๔ รายงานประจ�ำปีที่ต้องเสนอสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา

เจ้าของเรื่อง

๒๕

๒.๕ ร่างกฎหมายที่สำ� นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว

ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา

๒๕

๒๕

๒
จัดท�ำเป็นไฟล์ Word (.doc)
[ยกเว้นรายงานสรุปการ
รับฟังความคิดเห็นฯ และ
หลักฐานการรับฟังความ
คิดเห็น ให้จัดท�ำเป็นไฟล์
รูปภาพ (.PDF) ได้]
๒

๒
ในกรณีทที่ ำ� QR Code แล้ว
ไม่ต้องส่ง CD ๒ แผ่น
๒
ในกรณีทที่ ำ� QR Code แล้ว
ไม่ต้องส่ง CD ๒ แผ่น
๒

ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑
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ล�ำดับที่

ประเภทเรื่อง/ประเภทเอกสาร

๓

เรื่องแต่งตั้ง
๓.๑ การแต่งตั้งเอกอัครราชทูต/กงสุล (ต่างประเทศ
ประจ�ำประเทศไทยและกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจ�ำ
ต่างประเทศ) ประกอบด้วย
- หนังสือน�ำส่ง
- หนังสือรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
- ประวัติของผู้ได้รับการแต่งตั้ง
- หนังสือราชบัณฑิตยสภาที่ถอดชื่อผู้ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นภาษาไทย
- ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศที่เกี่ยวข้อง
- แผนที่ประเทศที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
ในต่างประเทศ โดยแสดงต�ำแหน่งที่ตั้งประเทศ
เขตอาณาทูตหรือเขตกงสุลของต�ำแหน่งดังกล่าว
๓.๒ การแต่งตั้งผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ/กรรมการ
ตามกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานของรัฐ/
กรรมการของรัฐวิสาหกิจ/กรรมการขององค์การ
มหาชน/กรรมการของหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย
- หนังสือน�ำส่ง
- หนังสือรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
- รายงานการประชุม (กรณีที่กฎหมายก�ำหนดให้มี
การสรรหา)
- เอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนการสรรหา (ค�ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหา ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหา สรุปผลการสรรหา)
- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอ
ที่เป็นปัจจุบัน
- เอกสารเกี่ยวกับการพ้นจากต�ำแหน่งของ
ผู้ดำ� รงต�ำแหน่งเดิม เช่น หนังสือลาออก
- หนังสือกระทรวงการคลัง (ที่ระบุการแต่งตั้ง
โดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/การเห็นชอบ
ของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)
- แบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้ง
(กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น การด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการรัฐวิสาหกิจมาแล้วกี่แห่ง)
- แบบสรุปประวัติการเสนอเรื่องการแต่งตั้ง
- หนังสือจากหน่วยงานที่เห็นชอบการแต่งตั้งผู้แทน
ของหน่วยงานนั้น
หมายเหตุ ขอให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
เจ้าของเรื่องท้ายหนังสือด้วย
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หน่วยงาน
ของรัฐ
เจ้าของเรื่อง

เจ้าของเรื่อง

จ�ำนวน
ส�ำเนาเอกสาร (ชุด)
๗๕

จ�ำนวน
CD (แผ่น)
-

๕

-

๕

-

๑๐

-

ล�ำดับที่

๔

ประเภทเรื่อง/ประเภทเอกสาร

หน่วยงาน
ของรัฐ
เจ้าของเรื่อง

๓.๓ การแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง
และประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
- หนังสือน�ำส่ง
- หนังสือที่นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบ
- ประวัติของผู้ได้รับการแต่งตั้งที่ต้องน�ำความ
กราบบังคมทูลฯ พร้อมภาพถ่ายขนาด ๒.๕×๓.๕ เซนติเมตร
หรือ ๓×๔ เซนติเมตร (ติดต้นเรื่อง) (เป็นรูปถ่ายจริง ๒ รูป
+ส�ำเนา ๓ รูป)
- แบบตรวจสอบคุณสมบัติ
- ค�ำสั่งรักษาราชการแทน (ถ้ามี)
- ทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗)
หมายเหตุ การแต่งตั้งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ให้เพิ่มหนังสือแจ้งผลการประเมินของส�ำนักงาน ก.พ.
๓.๔ การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง/กรรมการ
เจ้าของเรื่อง
ผู้ช่วยรัฐมนตรี
- หนังสือน�ำส่ง
- หนังสือรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
- แบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้ง
- เอกสารใบปริญญาบัตรและหลักฐานการเป็น
ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๔.๑ ของระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖
(แล้วแต่กรณี)
- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอ
ที่เป็นปัจจุบัน
- เอกสารเกี่ยวกับการพ้นจากต�ำแหน่งของผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งเดิม เช่น หนังสือลาออก
เอกสารวาระส�ำคัญของรัฐบาล (Agenda based) ในการ เจ้าของเรื่อง
ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

จ�ำนวน
ส�ำเนาเอกสาร (ชุด)
๕

จ�ำนวน
CD (แผ่น)
-

๑๐

-

๑๐๐

-

หมายเหตุ ๑. กรณีที่ท�ำ QR Code แล้ว ไม่ต้องส่ง CD
๒. กรณีมีความจ�ำเป็นต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะประสานขอเอกสารเพิ่มเป็นกรณี ๆ ไป

ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑
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รายชื่อผู้ประสานงานการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
เรื่องทั่วไป
กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ผู้อำ� นวยการกองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ ประมวล และติดตามมติคณะรัฐมนตรี
เจ้าหน้าที่
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
เรื่องแต่งตั้ง
กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ผู้อ�ำนวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เจ้าหน้าที่
การเปิด-ปิด ขยายเขตอาณา สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล
และการแต่งตั้งเอกอัครราชทูต/กงสุล
เจ้าหน้าที่
- การแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงและประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ
- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง/กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
เจ้าหน้าที่
การแต่งตั้งผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ/กรรมการตามกฎหมายและระเบียบ
ของหน่วยงานของรัฐ/กรรมการของรัฐวิสาหกิจ/กรรมการขององค์การ
มหาชน/กรรมการของหน่วยงานของรัฐ

โทร.
โทร.
โทร.
โทร.

๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๑
๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๔
๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๓
๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๑๑

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๐๑
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๓๒

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๒

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๓

เรื่องร่างกฎหมาย
กองนิติธรรม
ผู้อ�ำนวยการกองนิติธรรม
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
เจ้าหน้าที่

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๑
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๔
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๒๒

เรื่องวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
ผู้อ�ำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๑
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๒๑-๑๒๒๓
ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑
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แนวทางปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรี
มีปัญหา
หรือ
ข้อสงสัย
มติคณะรัฐมนตรี
ให้หารือใคร

?

เดิมเมือ่ ปี ๒๕๔๑ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กำ� หนดแนวทางปฏิบตั ใิ นการหารือมติคณะรัฐมนตรีให้กระทรวง
และกรมทราบและถือปฏิบตั ิ แต่โดยทีไ่ ด้มพี ระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรือ่ งและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับแนวทางปฏิบัติดังกล่าว
ได้ใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว สมควรปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบัน ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงยกเลิก
แนวทางปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๓๙ ลงวันที่ ๒๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ เรื่อง การหารือมติคณะรัฐมนตรี และได้ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรีใหม่ ดังนี้
กรณีที่หน่วยงานต่าง ๆ มีปัญหาหรือข้อสงสัยในเนื้อหาสาระของมติคณะรัฐมนตรีให้หารือมติคณะรัฐมนตรี
ไปยังกระทรวงเจ้าสังกัดหรือกระทรวงที่ก�ำกับดูแลหน่วยงานของตนให้ได้ข้อยุติก่อน หากยังไม่ได้ข้อยุติหรือกระทรวง
ยังมีขอ้ สงสัยจึงให้กระทรวงหารือไปยังส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตอ่ ไป โดยให้รฐั มนตรีเป็นผูล้ งนามในหนังสือหารือ
ส่วนหน่วยงานของรัฐที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่ไม่อยู่ในก� ำกับของราชการฝ่ายบริหาร
หากประสงค์จะหารือมติคณะรัฐมนตรีให้ส่งข้อหารือไปยังส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง โดยให้หัวหน้า
หน่วยงานนั้นเป็นผู้ลงนามในหนังสือหารือ

ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๑๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ผลค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับหนังสือสัญญา
ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ที่คณะรัฐมนตรีร้องขอให้ศาลวินิจฉัย
คณะรัฐมนตรีได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่าง
กรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นหนังสือสัญญาเกีย่ วกับ
การค้าเสรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม ที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง หรือไม่ และเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาค�ำร้อง
กรณีดังกล่าวแล้ว (เรื่องพิจารณาที่ ๗/๒๕๖๐) มีผลการวินิจฉัย (ค�ำวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๖๐) ดังนี้

ประเด็น
ที่หนึ่ง

ประเด็น
ที่สอง

ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทย
และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นหนังสือสัญญาตาม
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๗๘ หรือไม่ ศาลโดยมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่าร่างบันทึกความเข้าใจฯ
เป็นหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๗๘ โดยมีเหตุผลว่า ร่างบันทึกความเข้าใจฯ
ดังกล่าวมีสาระส�ำคัญเป็นการก�ำหนดสิทธิและหน้าที่ให้ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องอ�ำนวย
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน แสดงถึงเจตนาทีจ่ ะก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมาย
ระหว่างกันภายใต้บงั คับของกฎหมายระหว่างประเทศ

ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวเป็นหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรีตามรัฐธรรมนูญฯ
มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม หรือไม่ ศาลโดยมติเสียงข้างมาก (๖ ต่อ ๓) วินิจฉัยว่าร่างบันทึก
ความเข้าใจฯ ดังกล่าว เป็นหนังสือสัญญาเกีย่ วกับการค้าเสรีตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๗๘
วรรคสาม โดยมีเหตุผลว่า ร่างบันทึกความเข้าใจฯ นี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการผ่านแดน
ของสินค้าระหว่างประเทศที่มุ่งขจัดการกีดกันทางการค้า อันเป็นลักษณะของการค้าเสรี

ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑
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ประเด็น
ที่สาม

ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว เป็นหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางตามรัฐธรรมนูญฯ
มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง หรือไม่ ศาลโดยมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่าร่างบันทึกความเข้าใจฯ
ดังกล่าว เป็นหนังสือสัญญาทีไ่ ม่มผี ลกระทบต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า
หรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง
โดยมีเหตุผลว่า ร่างบันทึกความเข้าใจฯ นี้เป็นเพียงความตกลงเกี่ยวกับวิธีการและ
หลักปฏิบตั เิ กีย่ วกับการอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนภายใต้ความตกลง
ทัว่ ไปว่าด้วยภาษีศลุ กากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade-GATT)
ให้มคี วามสะดวกมากยิง่ ขึน้ ไม่ได้มเี นือ้ หาสาระทีเ่ กีย่ วกับการก�ำหนดพิกดั อัตราภาษีศลุ กากร
ที่มีผลโดยตรงต่อราคาสินค้าหรือการจ�ำกัดปริมาณการน�ำเข้าสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อ
การค้าเสรีอย่างกว้างขวาง รวมถึงไม่ได้มีหลักเกณฑ์ในการผ่านแดนของสินค้าที่แตกต่าง
จากเดิม

เมื่อวินิจฉัยว่าร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทย
และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรีตามรัฐธรรมนูญฯ
มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม แต่ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศ
อย่างกว้างขวางแล้ว จึงไม่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง และแจ้งผล
ค�ำวินิจฉัยให้คณะรัฐมนตรีทราบ
ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ว่า
๑. รับทราบค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม
๒๕๖๐ ว่า ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากร
แห่งราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
เป็นหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรีตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม แต่ไม่เป็น
หนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือ
การลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง จึงไม่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตาม
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง
๒. ให้หน่วยงานของรัฐใช้ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการด�ำเนินการเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่มีลักษณะท�ำนองเดียวกันต่อไป

ที่มา : ๑. ข่าวส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ข่าวที่ ๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๔๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
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แนะน�ำเว็บไซต์ สลค.

www.soc.go.th
โดย.. อิศวอาเรศ
คอลัมน์นี้เป็นน้องใหม่ของ สลค.สาร ก่อนอื่นจึงขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ
เชือ่ ว่า ท่านผูอ้ า่ นจ�ำนวนมากรูจ้ กั ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือ สลค. เป็นอย่างดีแล้ว แต่อย่ากระนัน้ เลย
ขอถือโอกาสแนะน�ำบทบาท สลค. อีกสักหน่อย คร่าว ๆ ง่าย ๆ คือ สลค. ท�ำหน้าที่เลขานุการของคณะรัฐมนตรี
อะไรที่เป็นงานเลขาฯ นั่นแหละคืองานของ สลค. ที่ท�ำให้แก่คณะรัฐมนตรี แต่ถ้าให้อธิบายให้เป็นทางการ
อีกนิดก็คอื สลค. เป็นกลไกหลักในการขับเคลือ่ นและสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
รวมทั้งการประสานราชการกับรัฐสภา ส่วนราชการในพระองค์ กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานของรัฐ และ
ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดย สลค. ได้มีการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
ประสานการปฏิบัติต ามนโยบายและมติ ค ณะรั ฐมนตรี เพื่ อ นํ า ไปสู ่ การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มุง่ ผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ในยุคปัจจุบันการอ�ำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทมากขึน้ ในการจัดเก็บ
สืบค้น ประชาสัมพันธ์ และเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐเองก็มกี ารพัฒนาและประยุกต์
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาผสานเข้ากับระบบการด�ำเนินงานเพื่อบริการประชาชน และปรับปรุงการปฏิบัติ
งานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีมากยิ่งขึ้น เว็บไซต์ สลค. เป็นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของ
ทางราชการให้ภาคประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลและระบบงานส�ำคัญ
ของการบริหารราชการแผ่นดินไว้ ดังนั้น ฉบับนี้จึงขอเริ่มด้วยการแนะน�ำเว็บไซต์สำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
www.soc.go.th
ก่อนทีเ่ รา ๆ ท่าน ๆ จะไปสู่ Thailand 4.0 ราชการ ๔.๐ หรือ Digital 4.0 ขอแนะน�ำเว็บไซต์สำ� นัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เชือ่ ว่าเว็บไซต์นจี้ ะได้มโี อกาสรับใช้ทุกคน และอาจจะเป็นเครื่องมือท�ำมาหากินส�ำหรับ
ข้าราชการบางท่านเลยก็ว่าได้
หน้าเพจหลักของเว็บไซต์ สลค. ประกอบด้วย ภารกิจงานหลักและข้อมูลภายในของ สลค. ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลส�ำคัญต่าง ๆ ไปสู่หน่วยงานราชการ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชน เพื่อให้ท่านผู้อ่าน
ได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น จึงขอแบ่งระบบเมนูส�ำคัญ ๆ บนหน้าเว็บไซต์ สลค. ออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑
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ส่วนที่ ๑

ส่วนที่ ๒

ภารกิจงานหลักของ สลค. จะอยูใ่ นโซนด้านซ้ายมือบนหน้า
แถบเมนูด้านบนของหน้าเว็บไซต์ ประกอบด้วย
เว็บไซต์ ประกอบด้วย ภารกิจด้านคณะรัฐมนตรี ภารกิจด้านรัฐสภา
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประวัตคิ วามเป็นมา ของ สลค.
ภารกิจด้านส่วนราชการในพระองค์ ภารกิจด้านประชาชน ธรรมาภิบาล สลค. รายนามเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โครงสร้างการบริหารงานการแบ่งส่วน
การด�ำเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ขอแนะน�ำรายการ ราชการภายใน แผน/ค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ และข้อมูลการติดต่อ
ที่น่าสนใจ เช่น
สลค.
ภารกิ จ ด้ า นคณะรั ฐ มนตรี มี ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ราชการของ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เช่น ข่าวสารทั่วไป ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
คณะรัฐมนตรี เช่น ข้อมูลคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีของไทยตัง้ แต่ และข่าวสารการรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงาน
อดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ล ่ า สุ ด สรุ ป มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ราชการของ สลค.
รายสัปดาห์ ประมวลมติคณะรัฐมนตรี ผลงานรัฐบาลตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน นโยบายรัฐบาล สารบัญวาระการประชุม ฯลฯ
ภารกิ จ ด้ า นส่ ว นราชการในพระองค์ มี ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

ส่วนที่ ๓

ข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับการประกาศ สืบค้น ประชาสัมพันธ์
ภารกิจด้านประชาชนมีขอ้ มูลเกีย่ วกับงานที่ สลค. ให้บริการ และเผยแพร่ จะอยู่ในบริเวณกลางหน้าเว็บไซต์ของ สลค. ซึ่งเป็นที่นิยม
แก่ประชาชน เช่น ราชกิจจานุเบกษาประกาศพระราชทานเครื่องราช และมีการใช้งานเป็นประจ�ำ เช่น เมนูคน้ หามติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียน
อิสริยาภรณ์ประจ�ำปี
มติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓-ปัจจุบัน กฎหมายส�ำคัญที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา สรุปสาระส�ำคัญมติคณะรัฐมนตรีแบบรายเดือน
และรายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล

ส่วนที่ ๒
ส่วนที่ ๑

ส่วนที่ ๓

ขอแอบบอกอีกนิด ในปี ๒๕๖๑ นี้ สลค. จะปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ สลค. หากเผยแพร่แล้ว จะกลับมา
แนะน� ำ อี ก ครั้ ง นะครั บ ส่ ว นฉบั บ หน้ า จะมาแนะน� ำ  “ระบบค้ น หาข้ อ มู ล มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ”
ขอบอกไว้ก่อนเลยว่า ระบบนี้ เป็นระบบยอดฮิตของส่วนราชการเลยทีเดียว แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ
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เรื่อง

แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ลงมติว่า
๑. เห็นชอบการจ�ำแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ ประกอบด้วย
		 ๑.๑ แผนระดับที่ ๑ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ (ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอ)
		 ๑.๒ แผนระดับที่ ๒ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศ และแผนความมั่นคง (ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ)
		 ๑.๓ แผนระดับที่ ๓ หมายถึง แผนที่จัดท�ำขึ้นเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒
ให้บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ หรือจัดท�ำขึ้นตามที่กฎหมายก�ำหนด หรือจัดท�ำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ
เช่น แผนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ แผนบูรณาการ รวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับ

ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี

หมายเหตุ : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้ใช้ชื่อว่า แผนปฏิบัติการ ... เว้นแต่ในกรณีที่มีบทบัญญัติตามกฎหมายที่กำ� หนดชื่อแผนไว้แล้ว
ทั้งนี้ แผนระดับที่ ๓ หมายรวมถึงทุกแผน ทั้งแผนระดับกระทรวง/หน่วยงาน แผนบูรณาการ และแผนเฉพาะด้าน

๒. เห็นชอบวิธีการเสนอแผนและการตั้งชื่อแผนของแผนในระดับที่ ๑ (ยุทธศาสตร์ชาติ) และแผนระดับที่ ๒ (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง) ตามที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ส�ำหรับการเสนอแผนระดับที่ ๓ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
เสนอไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยในขั้นตอนการจัดท�ำแผนเพื่อเสนอส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้หน่วยงานเจ้าของแผนด�ำเนินการ ดังนี้
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		 ๒.๑ ระบุถึงความสอดคล้องของแผนที่เสนอกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนในระดับที่ ๒ ให้ชัดเจน และควรก�ำหนด
ให้มีองค์ประกอบของแผน (เช่น มาตรการ กลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด) ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ
		 ๒.๒ มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้งกลไกการติดตามประเมินผล และควรค�ำนึงถึงวงเงิน
ของประเทศที่จะด�ำเนินการตามแผนให้ประสบผลส�ำเร็จ
		 ๒.๓ กรณีที่แผนส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างกว้างขวาง ก่อนการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้หน่วยงานเจ้าของแผนจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
และวิเคราะห์ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่างรอบด้าน รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจทีถ่ กู ต้องกับผูเ้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน
ทัง้ นี้ ในกรณีทแี่ ผนก�ำหนดให้ตอ้ งมีการท�ำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงาน (ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน) ให้หน่วยงานเจ้าของแผน
หารือร่วมกับหน่วยงาน/ภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการแนวทางการด�ำเนินการด้วย
		 ๒.๔ การตั้งชื่อแผนในระดับที่ ๓ ก�ำหนดให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการด้าน ... ระยะที่ ... (พ.ศ. ....-....)” เว้นแต่
ในกรณีที่มีบทบัญญัติตามกฎหมายที่ก�ำหนดชื่อแผนไว้แล้ว

ที่มา : ๑. หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๐๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒. แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
จัดท�ำโดยส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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แนวทางการด�ำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า
ในการด�ำเนินนโยบายของรัฐบาลและการด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการที่ผ่านมาได้ให้ความส�ำคัญกับการใช้กลไกประชารัฐ
ซึ่งมีผลท�ำให้ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมได้ตระหนักถึงความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนประเทศไปแล้วระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมเป็นไปอย่างกว้างขวางมากขึ้น และปัจจุบันมีประชาชนจิตอาสาตามพระราชปณิธานของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่พร้อมร่วมกันบ�ำเพ็ญประโยชน์และท�ำความดี ดังนั้น ในการด�ำเนินการต่าง ๆ ของส่วนราชการที่เป็นการพัฒนา
เพือ่ สังคม จึงสมควรทีส่ ว่ นราชการจะเชิญชวนให้ประชาชนจิตอาสาตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เข้าร่วมในการด�ำเนินการ
กับภาครัฐด้วย ทั้งนี้ การด�ำเนินการดังกล่าวให้ค�ำนึงถึงประโยชน์ในการสร้างการเรียนรู้ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
เป็นส�ำคัญ
ต่อมาในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า
ในการด�ำเนินกิจกรรมดังกล่าวของส่วนราชการ ให้ทุกส่วนราชการสอดแทรกเนื้อหาสาระเพื่อสร้างการเรียนรู้ใน ๗ ประเด็นต่อไปนี้
ตามความเหมาะสมด้วย ได้แก่ (๑) การสร้างความสามัคคีปรองดอง (๒) หลักประชาธิปไตยที่ถูกต้อง และหลักธรรมาภิบาล
(๓) กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม (๔) ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐ
(๕) การพัฒนาตนเอง ด้วยการศึกษาเรียนรู้เพื่อให้มีหลักคิดที่ถูกต้อง (๖) ดิจิทัลเทคโนโลยีที่มีความส�ำคัญในการด�ำเนินชีวิต
(๗) การออมและการประกันสังคม ทัง้ นี้ ให้สว่ นราชการเจ้าของกิจกรรมเผยแพร่ผลการด�ำเนินการในแต่ละกิจกรรม ผ่านสือ่ สารมวลชน
ให้สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกันด้วย
ที่มา : ๑. หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑
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การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม จึงสมควรที่จะด�ำเนินการ ดังนี้
๑. ก�ำหนดกรอบหลักการในการด�ำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ดังนี้
		 ๑.๑ คนไทยรักกัน ด้วยการสร้างความสามัคคีปรองดอง จัดให้มีการท�ำสัญญาประชาคมหรือเรียกอย่างอื่นให้เป็นที่
ยอมรับของทุกฝ่ายเพื่อรับรู้และปฏิบัติตามร่วมกัน
		 ๑.๒ คนไทยไม่ทงิ้ กัน ด้วยการดูแลผูม้ รี ายได้นอ้ ย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ลี่ งทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการ
แห่งรัฐ
		 ๑.๓ เมืองไทยน่าอยู่ ด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้ให้แก่ประชาชน
		 ๑.๔ วิถีไทยวิถีพอเพียง ด้วยการส่งเสริมให้น�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�ำเนินชีวิต รวมทั้ง
เสริมสร้างวินัยการออมในทุกช่วงอายุ
		 ๑.๕ รู้สิทธิ รู้หน้าที่ ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องสิทธิ หน้าที่ และการเป็นพลเมืองที่ดี
		 ๑.๖ รูก้ ลไกการบริหารราชการ ด้วยการให้ความรูแ้ ก่ประชาชน ทัง้ เรือ่ งกลไกการบริหารราชการแผ่นดินแต่ละระดับ
และการบริหารงบประมาณที่มุ่งประโยชน์แก่ประชาชน
		 ๑.๗ รู้รักประชาธิปไตย ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
		 ๑.๘ รู้เท่าทันเทคโนโลยี ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยี ให้ความส�ำคัญต่อการเข้าถึงข้อมูล
ที่ถูกต้อง ผ่านโครงการส�ำคัญ เช่น อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน
		 ๑.๙ บูรณาการการด�ำเนินงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร
		 ๑.๑๐ หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติงานตามภารกิจ (Function) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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๒. ให้มีคณะกรรมการด�ำเนินการขับเคลื่อนทุกระดับ โดยแต่งตั้ง
		 ๒.๑ คณะอ�ำนวยการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
		 ๒.๒ คณะกรรมการขับเคลือ่ นการมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนาประเทศไทยสูค่ วามยัง่ ยืนระดับจังหวัด มีผวู้ า่ ราชการจังหวัด
เป็นประธาน
		 ๒.๓ คณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนระดับอ�ำเภอ มีนายอ�ำเภอ
เป็นประธาน
		 ทั้งนี้ ให้มีทีมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนระดับต� ำบล ประกอบด้วยข้าราชการ
และหน่วยงานความมัน่ คง ปราชญ์ชาวบ้าน และจิตอาสาในพืน้ ที่ เพือ่ ผนึกก�ำลังจากทุกภาคส่วนในพืน้ ทีร่ ว่ มกันด�ำเนินการตามแนวทาง
ประชารัฐ
๓. ให้กระทรวงมหาดไทยเตรียมการจัดประชุมผูว้ า่ ราชการจังหวัด นายอ�ำเภอ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ทีน่ ายกรัฐมนตรี
จะมอบนโยบายและวางกรอบการปฏิบัติร่วมกันให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงาน เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่ต่อไป
๔. ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานที่มีหรือจะมีโครงการ/กิจกรรมที่จะด�ำเนินการในระดับต�ำบล หมู่บ้าน บูรณาการ
การด�ำเนินการร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนระดับต�ำบล
เป็นแกนหลัก รวมทั้งสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับด้วย
๕. ให้เริ่มขับเคลื่อนการด�ำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการด�ำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการด�ำเนินการต่อไป
ซึง่ คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาแล้วลงมติเห็นชอบในหลักการตามทีน่ ายกรัฐมนตรีเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วนต่อไป
ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ลงมติว่า
๑. ให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการด�ำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และสนับสนุนกลไกในการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกระดับ โดยในการด�ำเนินโครงการดังกล่าว
ให้ค�ำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ อ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรด้วย
๒. ให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานของรัฐในระดับพื้นที่ รวมทั้งกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
บูรณาการการท�ำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อลดความซ�้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและเพื่อให้โครงการดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการด�ำเนินงานในภาพรวม รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ต่อนายกรัฐมนตรี
เป็นระยะ ๆ ด้วย
๓. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)] ร่วมกับกระทรวง
มหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลต่าง ๆ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กับการด�ำเนินการในเรื่อง Big Data ด้วย
เพื่อให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานของรัฐสามารถน�ำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
ที่มา : ๑. หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หมายเหตุ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีได้มีค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ ยืน ประกอบด้วย (๑) คณะกรรมการอ�ำนวยการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศ
ตามโครงการไทยนิยม ยัง่ ยืน (๒) คณะกรรมการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ ยืน ระดับจังหวัด (๓) คณะกรรมการ
ขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ ยืน ระดับอ�ำเภอ (๔) ทีมขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม
ยัง่ ยืน ระดับต�ำบล และ (๕) คณะกรรมการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ ยืน ระดับกรุงเทพมหานคร/เขต/ชุมชน

ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑
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เรื่อง

การพิจารณาก�ำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๑

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้พจิ ารณาก�ำหนดวันหยุดราชการ
เพิม่ เป็นกรณีพเิ ศษ ในปี ๒๕๖๑ และลงมติเห็นชอบตามที่สำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
๑. ก�ำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก ๑ วัน ในปี ๒๕๖๑
เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวม ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๑๖ เมษายน ๒๕๖๑
๒. ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย
และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการก�ำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในแต่ละ
กรณีต่อไป
๓. ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจ�ำเป็นหรือราชการส�ำคัญในวันหยุด
ดังกล่าวโดยได้ก�ำหนดหรือนัดหมายไว้กอ่ นแล้ว ซึง่ หากยกเลิกหรือเลือ่ นไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการ
ประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาด�ำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและ
ไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน
๔. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ เป็นต้น เร่งรัดเตรียมความพร้อมในการด�ำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรองรับสถานการณ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ดังกล่าวด้วย
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
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ภาพรวมวันหยุดประจ�ำปี ๒๕๖๑
มกราคม
๑ วันขึ้นปีใหม่

กรกฎาคม
๒๗ วันอาสาฬหบูชา
• วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒๘ มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
• วันเข้าพรรษา

มีนาคม
๑ วันมาฆบูชา

เมษายน

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
๑๒ วันหยุดราชการที่ก�ำหนดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
(วันสงกรานต์) (มติ ครม. ๒๗ ก.พ. ๖๑)

๖

สิงหาคม
๑๒

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ตุลาคม
๑๓

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๒๓

วันปิยมหาราช

๑๓ - ๑๕ วันสงกรานต์

พฤษภาคม
๑๔ วันรัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
๒๙ วันวิสาขบูชา

ธันวาคม
๕
๑๐
๓๑

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันรัฐธรรมนูญ
วันสิ้นปี

ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑
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เกร็ดการร่างกฎหมาย :

ให้น�ำความในมาตรา ..
มาใช้บังคับ

โดย ปกรณ์ นิลประพันธ์
การใช้ถ้อยค�ำในกฎหมายนั้นมิได้แตกต่างจากการใช้ถ้อยค�ำในที่อื่น ๆ มันไม่ใช่ “แบบ” (Form) แต่เป็น “ลีลา”
(Style) การเขียนที่มี “วิวัฒนาการ” มาต่อเนื่อง
การตอบค�ำถามที่ว่าท�ำไมกฎหมายนั้นจึงใช้ความเช่นนั้น แตกต่างจากกฎหมายอื่นที่ใช้ความเช่นนี้ จึงไม่ใช่
การตอบง่าย ๆ ว่ามันเป็น “แบบ” โดยไปค้นหาจ�ำนวนกฎหมายที่ใช้ความอย่างเดียวกันมาสนับสนุนว่ามีการใช้ความนั้น
มากกว่าการใช้ความอย่างนี้ แล้วต้องยึดความที่มีจ�ำนวนมากกว่าเป็น “แบบ”
เมือ่ ไม่นานนีม้ กี ารพิจารณาร่างพระราชบัญญัตฉิ บับหนึง่ มีการใช้ขอ้ ความทีม่ คี วามหมายเช่นเดียวกันถึง ๓ ถ้อยค�ำ
คือ “ให้น�ำมาตรา .. มาใช้บังคับ” ประการหนึ่ง “ให้น�ำบทบัญญัติมาตรา .. มาใช้บังคับ” ประการหนึ่ง และ “ให้น�ำ
ความในมาตรา .. มาใช้บังคับ” อีกประการหนึ่ง ก็มีการถามกันขึ้นมาว่ามันมีความหมายเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
เพราะอ่านแล้วมันก็ได้ความว่าให้นำ� ความในมาตราที่อ้างถึงนั่นแหละมาใช้บังคับ แต่ท�ำไมถึงเขียนลักลั่นกัน
หลายท่านบอกว่าได้รับค�ำชี้แจงสั้น ๆ ว่ามันเป็นแบบ แต่พอเวลาถามลึก ๆ ลงไปว่ามันต่างกันอย่างไร
คนตอบก็งง บางทีไปไกลขนาดว่าถ้าอ้างถึงกฎหมายเดียวกันใช้อย่างหนึ่ง อ้างถึงกฎหมายต่างฉบับให้ใช้อีกอย่างหนึ่ง
คนพยายามอธิบายก็เหนื่อย คนฟังค�ำอธิบายเขาก็เหนื่อย

?
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Modernization
กฎหมาย

เรียนอย่างนี้ครับว่า เมื่อแรกที่สยามประเทศเริ่ม Modernization กฎหมาย (การท�ำกฎหมายให้ถูกต้องตามสมัย)
เพื่อยกเลิกสนธิสัญญาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับฝรั่งมังค่าทั้งหลายนั้น เรามีการตั้งกรรมการช�ำระประมวลกฎหมาย
เพื่อให้กฎหมายสยามเป็นสากลตามแบบอย่างฝรั่งครับ กรรมการช�ำระประมวลกฎหมายนี้มีผู้เชี่ยวชาญฝรั่งมากกว่าไทย
เวลาเขายกร่างประมวลกฎหมายกัน ณ เวลานัน้ เขาจึงยกร่างเป็นภาษาอังกฤษครับ เป็นทีย่ ตุ อิ ย่างไรแล้วจึงแปลเป็นภาษาไทย
อย่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี่ต้นร่างเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ผู้สนใจสามารถขอดูได้ที่ห้องสมุด
ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ของเก่านี่เขาละเอียดครับ มีการท�ำ glossary
(ค�ำอธิบายเพิ่มเติม) ไว้ด้วยว่ามาตราใดมาจากกฎหมายต่างประเทศมาตราใด
อย่างการใช้ถอ้ ยค�ำทีเ่ ป็นปัญหาทีย่ กมาข้างต้นนัน้ ต้นร่างภาษาอังกฤษเขาใช้ค�ำว่า “The provisions of section
.. shall be applied..” เมื่อแปลเป็นภาษาไทย คณะท่านผู้แปลจึงใช้ค�ำว่า “ให้น�ำบทบัญญัติแห่งมาตรา .. มาใช้บังคับ”
แปลตรงเป๊ะเลย ลองดูในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เลยครับ
ต่อมา เมื่อเวลาร่างกฎหมายในยุคหลัง ๆ เราไม่ได้ร่างกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษแล้วจึงแปลเป็นไทยแล้ว การใช้
ถ้อยค�ำในกฎหมายจึงไม่เคร่งครัดเพราะไม่ตอ้ งแปลอย่างเมือ่ แรกท�ำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ค�ำทีว่ า่ จึงมีววิ ฒ
ั นาการ
มาเรื่อย ๆ จาก “ให้นำ� บทบัญญัติแห่งมาตรา .. มาใช้บังคับ” มาเป็น “ให้นำ� บทบัญญัติมาตรา .. มาใช้บังคับ” ค�ำว่า “แห่ง”
เริ่มหายไปก่อน ต่อมาก็กลายเป็น “ให้นำ� มาตรา .. มาใช้บังคับ” เพราะผู้ร่างกฎหมายในยุคต่อ ๆ มาเห็นว่ามันเป็นการน�ำ
มาตรา .. มาใช้บังคับทั้งมาตรา จึงไม่จำ� เป็นต้องเขียนค�ำว่าบทบัญญัติอีก ค�ำกร่อนไปเรื่อย ๆ
ต่อมาผู้ร่างมีความเห็นว่า การน�ำมาตรา .. มาใช้บังคับ นั้น เป็นการน�ำ “ความ” ในมาตรานั้นมาใช้บังคับ ไม่ใช่น�ำ
“มาตรา” นั้นมาใช้บังคับ จึงใช้ความว่า “ให้น�ำความในมาตรา .. มาใช้บังคับ” ซึ่งสอดคล้องกับหลักการเดิมเมื่อแรกที่มี
การยกร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพียงแต่ลดรูปจากการเขียนความเต็มทีใ่ ช้คำ� ว่า “ให้นำ� บทบัญญัตแิ ห่งมาตรา ..
มาใช้บงั คับ” เป็น “ความในมาตรา ..” เท่านัน้ เอง และเวลาแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ยงั คงใช้ “The provisions of section ..”
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ เห็นด้วยกับแนวทางนี้จึงใช้ความว่า “ให้น�ำความในมาตรา .. มาใช้บังคับ”
ในรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
อนาคตจะกร่อนค�ำหรือลดรูปไปอย่างไรอีก
คงต้องติดตามดูกันต่อไป
ภาษามีวิวัฒนาการตามสภาพสังคมครับ

ที่มา : http://lawdrafter.blogspot.com/2017/12/13.html?m=1
ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑
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พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ก�ำหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา การพ้นจากต�ำแหน่งหน้าที่และอ�ำนาจ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒๓ ก วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้า ๑

พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
ปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงินฝากคืนให้แก่ผู้ฝากเงินให้เกิดความรวดเร็ว
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒๓ ก วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้า ๒๕

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อก�ำหนดการได้มา หน้าที่และอ�ำนาจ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ความเห็น
และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ประกอบการพิจารณาและด�ำเนินการตามหน้าที่และอ�ำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๓๑ ก วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้า ๑

พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศและหลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุนเพื่อให้
การด�ำเนินงานของกองทุนมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๓๑ ก วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้า ๓๑

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
ปรับปรุงบทบัญญัติการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๓๑ ก วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้า ๓๖

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑
แก้ไขเพิม่ เติมบัญชีอตั ราเงินประจําตําแหน่งข้าราชการทหาร ประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
โดยไม่นําชั้นยศทางทหารมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการดํารงตําแหน่งทางวิชาการ และเพิ่มบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่ง
ข้าราชการทหาร ประเภทวิทยฐานะ เพื่อให้ข้าราชการทหารผู้ปฏิบัติงานด้านการสอนมีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๔ ก วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ หน้า ๑
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พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๖๔๘) พ.ศ. ๒๕๖๐
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มส�ำหรับการน�ำเข้าเหรียญที่ระลึกของกรมธนารักษ์
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒๓ ก วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้า ๓๕

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๖๔๙) พ.ศ. ๒๕๖๐
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มส�ำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการ กรณีการขายเหรียญที่ระลึกของกรมธนารักษ์
เนื่องในวโรกาสส�ำคัญ
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒๓ ก วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้า ๓๗

พระราชกฤษฎีกาการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุด และการนําทุนหรือผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
กําหนดหลักเกณฑ์ในการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุด และการนําทุนหรือผลกําไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๔ ก วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ หน้า ๔

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๕๑) พ.ศ. ๒๕๖๑
ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บคุ คลธรรมดาและบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล สาํ หรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สนิ ให้แก่กองทุน
ยุติธรรม
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๔ ก วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ หน้า ๗

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๕๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้ที่ได้รับเป็นเงินสนับสนุนจากกองทุนเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๔ ก วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ หน้า ๑๐

ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑
เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑
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พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

พระที่ นั่ ง
พระที่นั่ง เป็นค�ำราชาศัพท์เรียกอาคารส�ำคัญซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ที่ประกอบ

พระราชกรณียกิจ ที่ออกมหาสมาคม ที่รับรองพระราชอาคันตุกะ หรือที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบรม
ราชบุพการี. พระทีน่ งั่ อาจเป็นอาคารใหญ่ มีความงดงาม มีหลายชัน้ หรือเป็นอาคารขนาดเล็กมี ๒ ชัน้ หรือชัน้ เดียวก็ได้.
ในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังต่าง ๆ มีพระที่นั่งหลายองค์ พระที่นั่งบางองค์เป็นพระที่นั่งโถง คือ อาคาร
ที่โล่งไม่มีผนัง. พระที่นั่งซึ่งเป็นอาคารใหญ่ในพระบรมมหาราชวังมีชื่อตามที่ได้รับพระราชทาน เช่น พระที่นั่ง
ไพศาลทักษิณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน และพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
ค�ำว่า พระที่นั่ง นอกจากจะใช้เป็นค�ำเรียกอาคารสิ่งก่อสร้างทั้งใหญ่และเล็กซึ่งเป็นที่ประทับของ
พระมหากษัตริย์แล้ว ยังใช้เป็นค�ำเรียกพระแท่นราชบัลลังก์ด้วย เช่น พระที่นั่งภัทรบิฐ พระราชอาสน์ ซึ่งอยู่
ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตรในพระทีน่ งั่ ไพศาลทักษิณ พระทีน่ งั่ พุดตานกาญจนสิงหาสน์ ซึง่ อยูห่ น้าพระทีน่ งั่
บุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน ในท้องพระโรงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน. นอกจากนี้ ราชยาน
ส�ำคัญบางองค์ ก็มีชื่อเรียกว่าพระที่นั่ง เช่น พระที่นั่งราเชนทรยาน
ที่มา : บทวิทยุรายการ รู้ รัก ภาษาไทย. ๒๕๕๔. ค�ำราชาศัพท์.
สืบค้นจากเว็บไซต์ส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา http://www.royin.go.th
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