




3ปีที่ ๒๖  ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑

แนวทางปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรี

มีปัญหา

หรือ

ข้อสงสัย

มติคณะรัฐมนตรี

ให้หารือใคร ?

สารบัญ

๔  ___อุ่นไอรัก คลายความหนาว

แนวทางปฏิบัติ
ในการส่งเรื่ืองไปเพื่อ

เสนอคณะรัฐมนตรี

16 มี.ค. 61

๘  ___บทความพิเศษ : ระบบราชการ ๔.๐ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

๑๘  ___Infographic สลค. : การประชุมคณะรัฐมนตรี

๑๙  ___แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

๒๖  ___แนวทางปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรี

๒๗  ___ ผลค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับหนังสือสัญญา
 ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 ท่ีคณะรัฐมนตรีร้องขอให้ศาลวินิจฉัย

๒๙  ___แนะน�าเว็บไซต์ สลค.

๓๑  ___มติคณะรัฐมนตรีที่ส�าคัญ

๔๔  ___แสงส่องปัญญา

๓๘  ___เกร็ดการร่างกฎหมาย : ให้น�าความในมาตรา .. มาใช้บังคับ

๔๐  ___เรื่องส�าคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๔๒  ___รู้รักภาษาไทย : พระที่นั่ง

๔๓  ___ไปไหนไปกัน : อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล

เกร็ดการร่างกฎหมาย :

ให้น�าความในมาตรา .. 

มาใช้บังคับ 
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 การจัดงานในครั้งนี้ถือว่ามีความพิเศษมาก เนื่องจากเป็นงานที่สมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ฯ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

จัดงานพระราชทานความสุขให้แก่ประชาชนและเผยแพร่ความงดงามของ 

ความเป็นไทยภายใต้ชื่องาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

แสดงความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี  

งานจดัขึน้ระหว่างวนัที ่๘ กมุภาพนัธ์-๑๑ มนีาคม ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวงัดสิุต 

และสนามเสือป่า ภายในงานมีการตกแต่งสถานที่ให้มีบรรยากาศย้อนยุค 

เหมือนในสมัยก่อน แบ่งการจัดพื้นที่ ๓ โซน ได้แก่ 

 โซนที ่๑ พระลานพระราชวงัดสุติ จดันทิรรศการ “สยามประชาร�าฤก” 

น�าเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๙ 

 โซนที่ ๒ สนามเสือป่า เป็นที่ตั้งของร้านค้าของพระบรมวงศานุวงศ์ 

และร้านค้ารบัเชญิจากภาครฐัและเอกชน เช่น ร้านจิตอาสา ๙๐๔ ร้านภฟู้า ร้านมลูนธิิ

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร้านมูลนิธิโครงการหลวง ร้านแม่บ้านเหล่าทัพ รวมทั้ง 

มีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและฉายหนังกลางแปลง 

 โซนที ่๓ ร้านค้าอาหารไทยโบราณ จ�าหน่ายผลติภณัฑ์โบราณในแนวคดิ 

“ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชนวถิไีทย” โดยจดัซุม้ร้านอาหารไทยโบราณ

ที่มีรสชาติอร่อย และการสาธิตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและร้านสตูดิโอ 

ให้ถ่ายภาพย้อนยุค

อุ่นไอรัก คลายความหนาว
เรียบเรียงโดย กิติยาภา   จิตรพิทักษ์เลิศ



5ปีที่ ๒๖  ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑

 เม่ือวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรี 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา พร้อมคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส

แต่งชุดไทยร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” โดยส�านัก

เลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี(กองอาลกัษณ์และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์) 

ได้ท�าหน้าที่ต้อนรับและอ�านวยความสะดวกแก่คณะรัฐมนตรี 

ที่ไปร่วมงานดังกล่าวด้วย 

 ในโอกาสดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ว่า 

“รู้สึกมีความสุขเพราะได้ย้อนกลับสู่อดีตที่มีความเป็นมา 

ยาวนาน จะเห็นได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ท�าอะไรไว้

มากมายแก่แผ่นดินผืนนี้ เราต้องรักษาไว้ให้ได้และงานนี้ 

เป็นงานที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงให้จัดขึ้นเพื่อให้คนไทย

ได้มีความสุขและสอดคล้องกับวันนี้เป็นวันวาเลนไทน ์

วันแห่งความสุข ความรักอันบริสุทธิ์ที่เรามีให้ต่อกันที่ต้อง 

เชื่อมต่อกันด้วยจากสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และลงมาสู่ 

ประชาชน อยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนมาเที่ยวงาน 

อุ่นไอรัก คลายความหนาวแล้วจะภูมิใจในความเป็นไทย”



สลค.สาร6

ความรู้สึกผู้มาร่วมงาน

	 “มีความภาคภูมิใจที่สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานเพ่ือประชาชน

ซึง่สร้างความรกั	ความสามคัคี	ความอบอุน่	ได้เหน็บรรยากาศ

ย้อนยคุกลบัไปท�าให้รูส้กึว่าคนไทยเรารกัประเทศไทยอยากให้

จัดแบบนี้ทุกปี	 บรรยากาศท่ีได้เห็นคนไทยเรารักเมืองไทย	 

ทุกคนชื่นชมแล้วชอบที่จะแต่งชุดแบบย้อนยุคกลับไป 

สมัยรัชกาลที่	 ๕	 รัชกาลที่	 ๖	 รู้สึกว่าเมืองไทยเราน่าอยู	่ 

เมืองไทยเราน่ารัก	เมืองไทยเราอบอุ่น”

	 “งานนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์

รัชกาลที่	 ๕	 กับรัชกาลที่	 ๙	 ท�าให้มีความภาคภูมิใจ 

ในความเป็นชาติไทยแล้วรู้สึกภาคภูมิใจที่พระมหากษัตริย์ 

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จดัขึน้	ท�าให้ประชาชน

มคีวามรกัความสามคัคกัีนมากข้ึน	ประชาชนรุน่หลงัก็สามารถ

สืบทอดความเป็นไทยต่อไป	อยากให้จัดงานในลักษณะแบบนี้

ขึ้นอีกทุก	 ๆ	 ปี	 ท�าให้คนไทยมีความรักกันและสืบสาน 

ความเป็นไทยได้มากยิ่งขึ้น”	



7ปีที่ ๒๖  ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑

 “ดีใจที่ได้มางานอุ่นไอรักครั้งนี้	 รวมตัวกันมาจาก

จงัหวัดนครศรธีรรมราชตัง้ใจมางานนีโ้ดยเฉพาะ	และได้เตรยีม

ชุดไทยเพ่ือมาใส่ถ่ายรูป	 ประทับใจบรรยากาศย้อนยุค 

และอยากให้จัดงานแบบนี้อีก”

	 “ประทบัใจบรรยากาศและทกุอย่างในงาน	อยากให้

จัดงานแบบนี้ขึ้นอีก”

	 “ประทับใจบรรยากาศย้อนยุค	 อยากให้จัดงาน 

แบบนี้อีก	 ครั้งต่อไปขอให้จัดงานช่วงฤดูหนาว	 อากาศจะได้

เย็นสบาย”

ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าชมงานรวม ๑,๒๖๑,๕๐๙ คน 
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๔.๐

ระบบราชการ ๔.๐
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน*

โดย  นายสุวิทย์  เมษินทรีย์

 ในเบื้องต้นจะขอกล่าวถึงบริบทหรือความเป็นมาที่ประเทศไทยจะก้าวไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ ว่าคืออะไร ก่อนที่

จะไปลงลกึในรายละเอยีด ประเทศไทยในระยะเปลีย่นผ่านนัน้ เริม่ต้นจากสถานการณ์ของประเทศก่อนวนัที ่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

ว่าเกดิอะไรข้ึน และสิง่ทีส่�าคญัของประเทศไทย โดยเฉพาะหวัใจของการปฏริปูหรอืไทยแลนด์ ๔.๐ กค็อื “การปฏิวตัคิวามคดิ 

การปฏริปูตนเอง” ซึง่เป็นเรือ่งของกระบวนทศัน์และหลักคดิ (mindset) เรือ่งท่ีสองจะพดูถงึคอืเรือ่งการม ีmindset ท่ีถกูต้อง 

เพราะถ้าม ีmindset ทีผ่ดิ การด�าเนินการในส่วนที่เหลือจะผิดเพี้ยนหมด ดังนั้น พื้นฐานการปรบัเปลีย่นไปสูไ่ทยแลนด์ ๔.๐ 

หรอืระบบราชการ ๔.๐ คอื mindset โดยจะม ีskill set และเรือ่งอืน่ ๆ ตามมาอกีมาก

 ภาพใหญ่ก่อนที่จะไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ คือ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี มีความเช่ือมโยงกับการปฏิรูป

ประเทศอย่างไร เช่ือมโยงกับการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร จากนี้ไปต้องยึดทั้ง ๓ เรื่องนี้ไปด้วยกัน แทนทีจ่ะเป็นเรือ่ง

การบรหิารราชการแผ่นดนิเพยีงอย่างเดยีว สดุท้ายถ้าจะไปสูจ่ดุนัน้ ต้องยกเครือ่งเพือ่จะตอบโจทย์ให้ประเทศไทยไปข้างหน้า

อย่างไร

 ในส่วนแรกพดูถงึว่า ไทยอยากเป็นประเทศในโลกท่ี ๑ แต่ไปไม่ได้ เพราะก�าลงัจะตกลงมาเป็นรัฐท่ีล้มเหลว (failed state) 

เนื่องจากติดกับดักในวงจรอุบาทว์ ๔ กับดักด้วยกัน คือ 

ประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน

* การบรรยายเรือ่ง “ระบบราชการ ๔.๐ เพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน” โดยได้รับเกยีรตจิาก นายสวุทิย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี 

 ในขณะนั้นเป็นวิทยากร เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี



๑ ๒ ๓ ๔
ความเหลื่อมล�้า การทุจริต

คอร์รปัชนั จนน�าพาไปสูค่วาม

ขดัแย้งที่รุนแรง

วงจรอุบาทว์ทางการเมือง  

มีอยู่ ๓ ป. คือ 

• ประท้วงต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน 

• เกิดการปฏิวัติรัฐประหาร 

• เกิดประชาธิปไตยเทียม 

ท�าให้เกดิภาครฐัทีไ่ม่น่าเชือ่ถอื

กับดักรายได้ปานกลาง  

โดยหากอัตราการเติบโต 

ของไทยยงัอยูท่ีร้่อยละ ๓.๑ ต่อปี 

จะต้องใช้เวลามากกว่า ๒๐ ปี

ทีจ่ะก้าวสูป่ระเทศทีม่รีายได้สงู

กับดักเชิงซ้อนทุนมนุษย์  

ซึง่ทีผ่่านมาอาจมองในประเดน็

การศกึษาเพียงอย่างเดยีวแต่จรงิ ๆ  

แล้วยงัมปีระเดน็เรือ่ง คนแก่ลง 

คณุภาพแย่ลง มปีระเดน็ท้าทาย

คอืมเีร่ืองสงัคมสงูวยั เกษยีณแล้ว

รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 

เยาวชนหลุดออกจากระบบ 

ปัญหาคนรุน่ใหม่ทิง้ถิน่ มปัีญหา

ในเชงิสงัคมอ่อนแอ คนในสงัคม

ก็อ่อนแอ

 ๔ กับดักนี้คือปัญหาของประเทศ จึงน�ามาสู่การปฏิรูป

คร้ังที ่๒ ต่อจากคร้ังแรกทีเ่กดิขึน้ในสมยัรชักาลที ่๕ ซึง่จะต้องพยายาม

ผลักดันให้การปฏิรูปเกิดขึ้นให้ได้แม้ว่าจะยากล�าบากเพียงใด 

เพราะถ้าประเทศยังไม่สามารถก้าวพ้นจาก ๔ กับดักข้างต้นนี้ได้ 

ส่ิงทีจ่ะเกิดขึน้ก็คอืการเมอืงทีไ่ร้เสถียรภาพ ระบบราชการไร้ประสทิธภิาพ 

การลงทุนที่หดหาย ช่องว่างรายได้ที่มากขึ้น ผลิตภาพของประเทศ

ต�่าลง อัตราการเติบโตที่เชื่องช้า ขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ ปัญหา

เหล่านี้จะกลับมาเหมือนเดิมทุกประการ ฉะนั้น การปฏิรูป

เชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบเท่านั้นท่ีจะท�าให้สามารถก้าวข้าม

กบัดกั ต้องใช้ความมุ่งม่ันทางการเมือง (political will) ที่จะน�าพา

ประเทศไทยไปสู ่ประเทศในโลกที่  ๑ ซึ่ ง เป ็นเป ้าหมาย

ของไทยแลนด์ ๔.๐ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยต้องเปลี่ยน 

mindset และ skill set ของคนเพ่ือให้สอดรับกับพลวัต 

ในศตวรรษที่ ๒๑ 

 เราอยูใ่นโลกของการเปลีย่นแปลงอย่างเฉยีบพลนั (age of disruption) โลกแห่งความย้อนแย้ง (age of paradox) 

โลกแห่งความสุดโต่ง (age of extremity) เป็นความสุดโต่งทางธรรมชาติ สุดโต่งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทุกอย่าง

จะย้อนแย้ง กฎจะกลายเป็นข้อยกเว้น ข้อยกเว้นจะกลายเป็นกฎ ทกุอย่างจะมกีารเปลีย่นแปลงอย่างเฉยีบพลนั เพราะฉะนัน้ 

จึงต้องมีหลักที่ดี คือ หลักที่ถูกต้อง ซ่ึงเป็นเรื่องส�าคัญที่น้อมน�าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 

Economy Philosophy: SEP) มาเป็นแนวทาง จากที่ผ่านมาเรามักน�าหลักการ แนวคิด/กระบวนทัศน์ของตะวันตกมาใช้

โดยคดิว่า “ยิง่ใหญ่ยิง่ดี” “ยิง่มากยิ่งด”ี “ยิง่เรว็ยิ่งด”ี นี่คอืปญัหาต่าง ๆ  ทีน่�ามาสูค่วามไม่สมดุลระหว่างมนษุยก์บัธรรมชาติ 

และกลายเป็นความไม่ยั่งยืน กลายเป็นความไม่สมดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์น�ามาซึ่งความเหลื่อมล�า้ และความไม่สมดุล

ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีก่อให้เกิดความแปลกแยก ฉะนั้น หลักคิดของคนไทยในวันนี้ผิดเพี้ยนไปมาก จ�าเป็นอย่างยิ่ง 

ที่จะต้องท�าการปรับเปลี่ยน mindset ใหม่ คนไทยมีนิสัยหลายอย่างที่ท�าให้ไทยไม่พัฒนา ไม่ว่าจะเป็นความฟุ่มเฟือย 

ชอบพ่ึงพาคนอื่น ไม่ตรงต่อเวลา ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ขี้เกียจ รักสบาย เฮฮาไว้ก่อน ยึดถือระบบอุปถัมภ์ 

ท�างานเป็นกลุ่มไม่เป็น ชิงดีชิงเด่น 

กระบวนทัศน์และหลักคิดที่ถูกต้อง

9ปีที่ ๒๖  ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑



 ไทยแลนด์ ๔.๐ จึงเร่ิมจากการปฏวัิตคิวามคดิ ปฏิรปูตนเอง โดยต้องเปล่ียนจาก “ยิง่ใหญ่ยิง่ด”ี เป็น “ยิง่ดยีิง่ใหญ่” 

หมายความว่า ต้องท�าให้ดใีห้ถกูต้องเสยีก่อน แล้วต่อไปจะยิง่ใหญ่ตามมาเอง แล้วกจ็ะกลายเป็น “ยิง่ดยีิง่มาก” และ “ยิง่ดยีิ่งเร็ว” 

ไม่ใช่ไปหยิบยืมของคนอื่นมา ฉะนั้น กระบวนทัศน์การพัฒนาไทยแลนด์ ๔.๐ มีอยู่ค�าเดียว คือ เปลี่ยนจากการเน้น

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (economic growth) มาสู่การพัฒนาที่สมดุล (thriving in balance) หมายความว่า

เมื่อใดที่เราสร้างความสมดุลได้ดีแล้ว จะมีความยิ่งใหญ่และเร็วเอง ดังน้ัน หัวใจของไทยแลนด์ ๔.๐ คือการยึดหลัก

ความสมดลุตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์

กบัเทคโนโลย ีเมือ่ตโีจทย์นีอ้อกมาเราเรยีกว่า ระบบเศรษฐกจิทีเ่น้นคณุค่า (Value-based Economy) ซึง่ม ี๓ ระบบเศรษฐกจิ 

ประกอบด้วย ถ้าจะสร้างความสมดลุระหว่างมนษุย์กับธรรมชาต ิต้องมกีารสร้างระบบเศรษฐกิจไหลเวยีน (Circular Economy) 

ให้เกิดขึ้น ถ้าจะสร้างความสมดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ต้องมีการสร้างระบบเศรษฐกิจกระจายตัว (Distributive 

Economy) แต่คนมักจะเข้าใจว่าไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นเรื่องของ innovation เพียงอย่างเดียว เนื่องจากมีการเปิดตัวด้วย 

innovation คอืสมดลุระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยี (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�าแบบนี้ เราจึงได้ชื่อว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยเทียม ท�านองเดียวกัน ปาร์ค จุง ฮี รู้ว่า สาธารณรัฐเกาหลีต้องเป็น

ระบบทุนนิยมแบบเต็มรูปแบบ ดังนั้น หลังจากที่คลายตัวเรื่องประชาธิปไตย เขาได้เปิดโรงเรียนชาวนา โรงเรียนผู้น�า 

เพือ่จะสร้างระบอบทนุนยิมทีส่อดรบักบับรบิทของเกาหล ี เรากต้็องมาประยกุต์ว่า เราไม่ได้ปฏเิสธระบอบทนุนยิม แต่เรารูว่้า 

มีความบกพร่องของระบอบทุนนิยมเสรี (market based capitalism) เราจะท�าอย่างไรให้เป็นระบอบทนุนยิมทีเ่น้นคณุค่า 

ความเป็นมนษุย์ (humanistic capitalism) ปลกูฝังสิง่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรบัผดิชอบต่อหมูค่ณะ ความเหน็อกเหน็ใจกนั 

การเผื่อแผ่แบ่งปัน ซึ่งเป็นคุณค่าทางสังคมดั้งเดิมของไทยที่ขาดหายไป 

 กล่าวได้ว่า ไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นการปลกูฝังแนวคิด คา่นิยม หลักปรัชญาที่ถกูตอ้งเพื่อน�าไปสู่การปรบัเปลี่ยน และ

ถ้าท�าได้ ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญที่ท�าให้รัฐของไทยเป็นรัฐที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะท�าให้สามารถขับเคลื่อน 

๓ ระบบเศรษฐกิจ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม 

สลค.สาร10



11ปีที่ ๒๖  ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑

 หน้าที่ของรัฐบาลคือเป็นสะพานเชื่อมไปสู่อนาคตของประเทศไทยทีม่ัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื อย่างแท้จรงิ ในอดตี

เราเคยมยีคุ “โชตช่ิวงชชัวาล” ในสมัยรัฐบาล พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ และช่วง “เปล่ียนสนามรบให้เป็นสนามการค้า” 

ในสมยัรฐับาล พลเอก ชาตชิาย  ชณุหะวณั และวนันีก้็เป็นอีกหนึ่งห้วงของการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่

ไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่อสอดรับกับโลก 

ในศตวรรษที่ ๒๑ ในช่วงนี้มีประเด็น

ท้าทายที่ต ้องตอบโจทย์ให้ได้ว ่า

ประเทศต้องมีทิศทางและเป้าหมาย

ที่ชัดเจนหรือไม่ เพื่อน�าพาไปสู่อนาคต 

ท�าให้ต้องมียุทธศาสตร์ชาติในระยะ 

๒๐ ปี เรายังมีประเด็นท่ีต้องปรับปรุง 

ท�าให้ต้องมีการปฏิรูป หลงัจากนัน้ 

จะท�าอย่างไรให้มกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง

และมีประสทิธภิาพสงู ท�าให้ต้องม ี

การปฏิรูปการบรหิารราชการแผ่นดนิ 

สุดท้ายในการขับเคลื่อนประเทศนั้น 

จะไม่ใช่เพยีงพลงัของภาครฐั แต่เป็น

พลงัของประชารฐั ฉะนัน้ ๔ เรือ่งจงึถูกถกัทอออกมาซึง่สอดรบักบัรฐัธรรมนญู เมือ่รฐับาลต้องท�าหน้าทีเ่ป็นสะพานเชือ่มต่อ

อนาคตของประเทศ สิง่ทีต้่องท�าคอืก�าหนดยทุธศาสตร์ทีม่เีป้าหมายและทศิทางทีช่ดัเจน เดนิหน้าการปฏริปูอย่างต่อเน่ือง  

มรัีฐทีน่่าเชือ่ถอื มีระบบบรหิารราชการแผ่นดนิแบบบรูณาการ ยดึประชาชนเป็นศนูย์กลาง ใช้พลังทกุภาคส่วน สานพลังประชารฐั

ในการเดินหน้าประเทศไทย

สะพานทอดสู่อนาคตประเทศไทย

 เหตผุลทีป่ระเทศไทยต้องมยีทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี เนือ่งจากว่าแต่เดมินกัการเมอืงบรหิารประเทศเหมอืน “บนัไดลงิ” 

ต้องการหาเสยีงตรงไหน กเ็อาบนัไดไปพาดไว้ตรงนัน้ เพือ่ไต่ขึน้ไป พอเจอกรณคีอร์รปัชนักล้็มลงมาท�าให้ประเทศไม่มทีศิทาง 

ดังนั้น ประเทศจ�าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การบริหารประเทศที่มีลักษณะเหมือน “งูเลื้อยอยู่ในอุโมงค์” และต้องเป็นอุโมงค์

ที่ไม่แคบและไม่กว้างจนเกินไป เพื่อเป็นกรอบการท�างานที่สมเหตุสมผล ท�าให้รัฐบาลสามารถท�างานได้จนไปถึง

เป้าหมาย ตามกรอบสากลทีท่กุคนยอมรบัได้ เพือ่ไปสูท่ศิทางทีต้่องการ แต่ก่อนพดูถงึยทุธศาสตร์ชาต ิต้องพดูถงึการปลกูฝัง

เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของประเทศไทย จากนั้นจึงตั้งค�าถามว่า เราจะพัฒนาประเทศอย่างไรผ่านการพัฒนาที่สมดุล

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (thriving in balance) แล้วค่อยมาพูดว่า เราจะอยู่ในต�าแหน่งใดของเวทีโลก 

ในเรือ่งการปลูกฝังความรกัชาต ิมพีระมหากษัตรย์ิทีท่รงธรรม มคีวามภาคภมูใิจในความเป็นไทย ความรกัชาต ิอยากมส่ีวนร่วม 

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ต้องปลูกฝังขึ้นมาใหม่ ยกตัวอย่าง ค่านิยมของจีนซึ่งเขาท�าได้ดี มีค่านิยมที่ควรยึดถือ หรือค่านิยมที่ไม่ควร

ยดึถอืคอือะไร จงึม ี๔ ประเดน็ค�าถามทีค่นไทยทกุคนต้องตอบคอื (๑) เรามคีวามเข้าใจในประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมไทย

มากน้อยแค่ไหน  (๒) เรามีจิตส�านึกและตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทยมากน้อยเพียงใด  (๓) เรามีความรัก 

ความภาคภูมิใจ ความผูกพัน ความหวงแหนในความเป็นไทย ในความเป็นประชาชาติไทยขนาดไหน  (๔) เรามีความรูส้กึ

ห่วงใย อยากมคีวามรบัผดิชอบ ทุม่เทก�าลงักายก�าลงัใจ ยอมเสยีสละเพือ่ความอยูร่อดและประโยชน์สขุให้แก่ประเทศชาติ 

มากน้อยเพียงใด

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี



 ตามหลกัการคอืพฒันาบน ๓ ระบบเศรษฐกจิ แต่ละระบบเศรษฐกจิจะถกัทอการพฒันามาสูก่ารพฒันาทีส่มดลุอย่างไร 

ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Economy) เพื่อตอบโจทย์ความมั่งคั่ง ระบบเศรษฐกิจ

กระจายตวั (Distributive Economy) เพือ่ตอบโจทย์ความมัน่คง และระบบเศรษฐกจิไหลเวยีน (Regenerative Economy) 

เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน วันนี้รัฐบาลก็มีรูปธรรมที่น�าไปสู่สากลในระดับหนึ่งอยู่แล้ว เมื่อเรามีเกียรติภูมิ เราพัฒนา

อย่างสมดุลใน ๓ ระบบเศรษฐกิจ เราก็มาคุยว่าเราจะมาท�าอย่างไรกับเวทีโลก ที่จริงแล้วกลยุทธ์ในไทยแลนด์ ๔.๐ 

มีอยู่ ๒ เรื่อง คือ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เสร็จแล้วเชื่อมไทยสู่ประชาคมโลก คือต้องเริ่มจากการปลูกฝัง

ให้เกิดเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีขึ้นมาก่อน สร้างความเข้มแข็งผ่านการพัฒนาที่สมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แล้วในระยะต่อไปก็เชื่อมโยงกับเวทีโลก นี่คือการเชื่อมโยงที่แท้จริง ซึ่ง ณ วันนี้รูปธรรมได้เกิดขึ้นแล้ว ทั้งในระดับจุลภาค

และระดับมหภาค

 ท�าไมเราต้องไปประชมุคณะรฐัมนตรสีญัจรทีภ่าคอสีาน เราเริม่เน้นลงไปสู ่๖ ภาค ไปสู ่๑๘ กลุม่จงัหวดั ๗๗ จงัหวดั 

และลงไปสู่ชุมชน นี่คือภาพมหภาคและจุลภาค (macro & micro) เราเริ่มเน้นกลุ่มประเทศ CLMVT ซ่ึงประกอบด้วย 

ราชอาณาจกัรกัมพชูา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม 

และประเทศไทยก่อน แล้วใน

ระยะต่อไปค่อยขยายไปสูอ่าเซยีน 

และขยายไปสู่ระดับโลก ทั้ง  

๒ ส่วนจรงิ ๆ  ตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 

การสร้างความสมดุลระหว่าง

ชุมชนภิวัตน์ (Localization) 

และโลกาภวิตัน์ (Globalization) 

แล้วค่อยบอกว่าเราอยากไปท�า

อะไรในเวทโีลก เช่น เราจะชเูรือ่ง

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีงสูเ่ป้าหมายการพัฒนา

อย่างยั่งยืน (SEP for SDGs) 

ให้เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราท�าการพัฒนาที่สมดุล ท�าให้เกิดความปรองดองอย่างถาวร ความปรองดองไม่ใช่แค่การเจรจา 

แต่ต้องมจีดุร่วมจรงิ ๆ  คอืความเป็นชาตขิองเรา และมาพัฒนาร่วมกันอย่างสมดุล แล้วค่อยมาบอกว่าเราจะเป็นอะไรในเวทโีลก 
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จงึเชือ่มโยงไปสู ่๖ มติขิองยทุธศาสตร์ชาต ิยดึโยงท้ังความม่ันคงและม่ังคัง่ ซึง่ความม่ันคงไม่ใช่แค่เรือ่งของทหารอย่างเดียวแล้ว 

ต้องไล่เรียงไปว่าวัตถุประสงค์คือเราต้องการอะไรก่อน ก่อนที่จะไปพูดเรื่องยุทธศาสตร์ เราต้องการพลเมืองแบบไหน 

สงัคม สิง่แวดล้อม ระบบเศรษฐกจิ ความมัน่คงแบบไหน ความสมดลุของภาครฐัเป็นอย่างไร นีค่อืทีม่าของระบบราชการ ๔.๐ 

โดยมีเป้าหมายคือ การสร้างภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นภาครัฐที่เปิดกว้างและ

เชื่อมโยงกัน และเป็นภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง (high performance) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ จะยึดโยงกับ

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ได้ลงตัวพอดีทั้ง ๑๗ เป้าหมาย และ

เป็นยทุธศาสตร์ทีม่คีวามเป็นสากล ตวัอย่างทีเ่ป็นรปูธรรมในขณะนีค้อื องค์การเพือ่ความร่วมมอืและการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

(Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) จะเข้ามาช่วยขบัเคลือ่นเรื่องการปฏิรูป 

ซึ่งเป็นการด�าเนินการที่จะท�าให้ประเทศไทยได้รบัการยอมรบัในระดบัสากล การทีเ่ราเข้าร่วมกบั OECD ในที่สุดหวังว่า

ประเทศไทยจะได้เป็นสมาชิกของ OECD เพราะว่ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี บอกว่าเราจะไปเป็นประเทศในโลกที ่๑ และ

เนือ่งจากประเทศในโลกที ่๑ เขาเป็นสมาชกิ OECD กันทั้งนั้น การเป็นสมาชิก OECD ได้ส�าเร็จ จะสะท้อนถึงการบรรลุ

ยุทธศาสตร์ในระยะยาวของเราด้วย 

 การปฏริปูมคีวามเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตร์ชาติ 

เรือ่งทีท่�าไปในช่วงเวลา ๓ ปีท่ีผ่านมาเร่ืองใหญ่ ๆ  มอีะไรบ้าง 

และช่วง ๑ ปีจากนีไ้ปรฐับาลจะท�าอะไร และการปฏริปู

ที่ส�าคัญขณะนี้น�ามาสู่เรื่องของระบบราชการ ๔.๐ 

เรามองว่าระบบราชการเป็นเรื่องส�าคัญ จึงเป็นที่มา

ของการตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ

เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ ๔.๐ และ 

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับ

นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ เพือ่แก้ปัญหาอปุสรรคทีท่�าให้ 

ไม่สามารถไปสูไ่ทยแลนด์ ๔.๐ ซ่ึงมีอยูด้่วยกัน ๓ เรือ่ง คือ 

 (๑) การปฏิรูประบบราชการ 

 (๒) การเปลีย่น mindset ของคนไทย วนันีค่้านยิมด ี  ๆของคนไทยหลายอย่างหายไปจากสงัคม โดยมคีวามเชือ่มัน่ว่า

ประเทศไทยจะสามารถท�าได้ ยกตัวอย่างกรณีในอดีตที่ท�าส�าเร็จ เช่น การด�าเนินการเพ่ือควบคุมจ�านวนประชากรได้ 

ซึ่งไทยได้รับการยอมรับในระดับโลก การด�าเนินโครงการตาวิเศษเพื่อรณรงค์การทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง การรณรงค์

ไม่สูบบุหรี่ เป็นต้น 

 (๓) การรับนวัตกรรมใหม่ ๆ การทดลอง ทดสอบ การบริหารจัดการใหม่ ๆ หรือที่เรียกว่า การพัฒนา  

การทดลอง ทดสอบโมเดล และแนวทางการพัฒนารูปแบบใหม่ (Sandbox) ถ้าไม่ท�าเราจะไม่สามารถไปสู ่

ไทยแลนด์ ๔.๐ ได้

  วันนี้มีหลายเรื่องทีก่ลไกเดมิของภาครฐักลายเป็นอปุสรรคในการท�างาน อย่างกรณกีารบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน�้า

ในจังหวัดน่าน ประเด็นคือกฎหมายบัญญัติว่าร้อยละ ๘๕ ของพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีป่า ห้ามบุกรุก แต่ท่ีผ่านมาในช่วง ๓๐ ปี  

มีการบุกรุกป่ากนัเป็นจ�านวนมาก ปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขอย่างไร จะต้องมีการบริหารจัดการอย่างไร กรณีนี้ได้มีการรวม 

ภาคประชาชนแล้วเข้าไปบรหิารจดัการก่อนส่งคนืให้ภาครัฐ หรือกรณีขอนแก่นโมโนเรล เทศบาลนคร ๕ แห่ง เอกชนอยาก 

จะท�าของเขาเอง หรอืกรณอีเูบอร์ (Uber) ยังติดขัดอยู่บ้าง หรือกรณีการบรหิารจดัการโรงเรยีนทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพในภาครฐั 

โดยภาคเอกชน ฉะนั้นเป็น ๓ เรื่องที่จะท�าให้เหน็ว่า ๔.๐ จะไปได้หรอืไม่ สรปุคือ ต้องปฏริปูระบบราชการ ต้องเปลีย่น 

mindset คน และต้องเปิดใจให้กว้างยอมให้มกีารทดลอง ทดสอบ (Sandbox) เรื่องใหม่ ๆ 

การปฏิรูปประเทศ

13ปีที่ ๒๖  ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑



 การปฏริปูระบบราชการแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ ๆ คอื การปฏริปูกฎหมายโดยมกีารตัง้คณะกรรมการขึน้มาชดุหนึง่ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อก�ากับการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งมีศาสตราจารย์บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เป็นประธาน ภายใต้

คณะกรรมการเตรยีมการปฏริปูของ ป.ย.ป. โดยคณะกรรมการชดุน้ีด�าเนินการเชือ่มโยงกบัประชารฐั เพือ่ท�าให้เกดิรปูธรรม

ในการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ในอีกส่วนหนึ่งได้มีการหารือใน ๖ ประเด็น ประกอบด้วย (๑) ท�าอย่างไรให้ภาครัฐจัดตั้ง

หน่วยงานให้ง่ายขึ้น แต่ในขณะเดียวกันเมื่อจบภารกิจ 

ก็สามารถยุบเลิกได้โดยง่าย ท�าให้ภาครัฐมีความยืดหยุ่น 

ในการบรหิารจัดการ (๒) มีตัวชี้วัดผลงาน ที่ผ ่านมา 

มีการติดกับดักการใช ้ input based และติดกับดัก 

เรื่องกระบวนการท�างาน โดยไม่ดู outcome (๓) ก�าลังคน

ภาครัฐที่มาก ในขณะที่เราบอกว่าต้องการเป็น digital 

government (การปรับเปลี่ยนภาครัฐเข้าสู่การเป็นรัฐบาล

ดิจิทัล) ซึ่งสามารถเอาคนครึ่งหน่ึงออกจากระบบได้เลย 

หากมีการน�าระบบดิจิทัลมาใช้ (๔) งบประมาณและ 

การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีปัญหามาก (๕) Digital Platform  

ของภาครัฐ ถ้าไม่ท�าวันนี้จะล้าหลังมาก และไม่สามารถ 

ตอบโจทย์ digital government ได้อย่างเป็นรูปธรรม และ 

(๖) การให้บริการภาครัฐ (public service) เช่น องค์การอาหารและยา ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง ทั้งนี้ การปฏิรูประบบ

ราชการ ๔.๐ ต้องใช้กลไกประชารัฐโดยเชิญภาคเอกชนที่เป็นมืออาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินการ

 การปฏิรูประบบราชการเพื่อไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ แบ่งออกเป็น ๓-๔ ชิ้นงาน ประการที่หนึ่งคือ การปฏิรูป

ระบบราชการในเรือ่งทีส่ามารถท�าได้เรว็ก่อน (Quick Win Service Reform) สิง่ใดทีต้่องเร่งรดัด�าเนนิการแก้ไข ซึง่มหีน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องอยูป่ระมาณ ๑๐ กรม โดยมกีรมทีเ่ริม่ด�าเนนิการไปแล้ว เช่น องค์การอาหารและยา โดยการขบัเคลือ่นมกีารเสนอให้

รัฐมนตรีเป็น Reform champions คือ รัฐมนตรีและอธิบดี และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับนโยบาย

ไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นเพียงที่ปรึกษาชี้เป้าและแนะน�าเพื่อการเปลี่ยนแปลง ถึงแม้จะยังไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดแต่ก็เป็น 

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

 อกีชิน้งานหน่ึงคือ รัฐบาลดิจทัิลซึง่เป็นเรือ่งใหญ่ทีต้่องผลกัดนั ถ้ารวบรวมให้ราชการมาอยูใ่น platform นีไ้ด้ ในอนาคต

จะสามารถตอบโจทย์ได้อกีมาก เช่น เรือ่งความโปร่งใส ประสิทธภิาพและประสิทธผิล อกีชิน้งานหนึง่เป็น Sandbox ของภาครฐั 

โดยได้มีการหารือกันโดยจะน�าร่องอย่างน้อย ๓ กรมที่ต้องท�า Sandbox เราต้องการให้กรมนั้นอาสาที่จะมาแก้ไขปัญหา

ของตัวเอง ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส�านักงาน ก.พ.ร. และส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รฐัวสิาหกจิ (สคร.) หน่วยงานเหล่านีต้้องการทีจ่ะปลดลอ็คตวัเอง อย่าง BOI เขาสามารถปลดลอ็คได้มากกว่านี ้ส�านกังาน ก.พ.ร. 

ก็ไม่รู ้ว่าจะปฏิบัติงานให้ตอบโจทย์กระทรวงอื่นอย่างไร ส่วน สคร. จะให้ความส�าคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

กบัภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ในอนาคตเมือ่กฎหมายออกมาแล้วกลไกการท�างานจะคล่องตวัอย่างไร 

โดยมีการหารอืกนัว่าหากทัง้ ๓ หน่วยงานนีจ้ะมกีารท�า Sandbox ด้วยตวัเองจะได้หรอืไม่ ซึง่ส�านกังาน ก.พ. จะต้องปลดลอ็ค

เรื่องคนก่อน และส�านักงาน ก.พ.ร. จะต้องปลดล็อคระบบราชการ และเม่ือท�าส�าเร็จใน ๓ กรมน้ีแล้วจึงขยายผลต่อไป

ในหน่วยงานที่เหลือ 

 ในส่วนของจงัหวดั ขณะนีม้เีป้าหมายด�าเนนิการใน ๓ จังหวดั คือ จังหวัดน่าน พระนครศรีอยุธยา และขอนแก่น  

ส่วน Sandbox ที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนและภาคราชการ คือ เรื่องการบริหารจดัการโรงเรยีนโดยภาคเอกชน เหมอืนการท�า

กจิกรรมเพือ่สงัคม (CSR) โดยเจ้าของโรงเรยีนยงัเป็นภาครฐัแต่การบรหิารจดัการจะมภีาคเอกชนเข้าไปช่วย จะปลดล็อคอย่างไร 

ตรงนี้เราก�าลังท�าการขับเคลื่อนอย่างค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องที่เชื่อว่าถ้าปลดล็อคกรณีเหล่านี้ได้จะท�าให้มีแรงขับเคลื่อน

ต่อไปได้ 
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 อีกส่วนหนึ่งคือเรื่อง mindset กรรมการชุดนี้แบ่งออกเป็น ๓ วง คือ การเปลี่ยน mindset มีส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) เป็นฝ่ายเลขานกุาร และการปฏริปูระบบราชการ มีส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นเจ้าภาพหลัก 

ส่วนการทดลอง (Sandbox) ม ีBOI และส�านกังาน ก.พ.ร. เป็นผูร้บัผดิชอบหลกั เพราะบางส่วนต้องไปตอบเรือ่งธรุกจิด้วย  

นี่คือ การปฏิรูปที่จะด�าเนินการเป็นจ�านวนมาก 

อาจไม่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหลือของรัฐบาล  

แค่เรื่อง Government Reform ก็มากแล้ว ดังนั้น 

อะไรที่สามารถท�าได้เร็ว (Quick Win) คือ service 

reform อะไรที่ Sandbox ไปก่อนได้ก็ท�า อะไรที่เป็น

พื้นฐานในอนาคตคือ digital government อะไร

ที่ต้องปลดล็อคใหญ่ในเชิงโครงสร้างคือการปฏิรูป

กฎหมาย (regulatory reform) คือรายละเอียด

ทีต้่องการปรบัปรงุกฎหมายใหม่ พฒันากฎหมายใหม่

ซึ่งได้ด�าเนินการออกกฎหมายส�าคัญในช่วง ๒-๓ ป ี

ที่ผ่านมา 

 ในห้วง ๓ ปีที่ผ่านมา สิ่งที่สากลยอมรับคือ

เสถียรภาพทางการเมืองเราดีขึ้นจากปี ๒๕๕๗  

การปราบปรามคอร์รัปชันไปได้ระดับหนึ่ง ในช่วง

เวลาท่ีเหลือเราควรเพิ่มประสิทธิภาพในภาครัฐ 

ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพราะถ้าท�าได้จะช่วย

ให้การปฏิรูปเศรษฐกิจ (economic reform) และการปฏิรูปพลังงาน (energy reform) ง่ายขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น นี่คือ

ที่มาของระบบราชการ ๔.๐ ที่เราต้องการให้เป็นคือ ภาครัฐที่น่าเชื่อถือ ซึ่งมีองค์ประกอบส�าคัญ ๓ ส่วน คือ เป็นภาครัฐ 

ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน และเป็นภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 

 ท่ีผ่านมาระบบราชการได้มกีารพฒันามาเป็นระยะ เหมอืนกบัเราอยูใ่นระบบราชการ ๓.๐ ซึง่เปลีย่นแปลงมาไม่น้อย 

มีการ reengineering ภาครัฐ เคยปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจ ค�าถามคือเมื่อโลกเปลี่ยน ประเทศต้องการไปสู่ ๔.๐ 

อย่างที่ต้องการ สิ่งส�าคัญที่ต้องเปลี่ยนนอกเหนือจากคน หรือ mindset ก็คือระบบราชการ

 ระบบราชการ ๓.๐ ในปัจจุบัน คือ หน่วยงานของภาครัฐซึ่งจัดตั้งและยุบเลิกยาก เปรียบเสมือนเป็น 

การจ้างงานตลอดชีวิต แล้วจะท�าอย่างไรให้หน่วยงานของรัฐตั้งง่ายยุบง่าย เป็น agenda based หากรัฐบาลเปลี่ยน 

functional based เป็น agenda based เมื่อหน่วยงานท�าภารกิจเสร็จสิ้น ก็ควรยุบเลิกไป แต่ถ้าเมื่อมีความจ�าเป็น

ต้องตั้งใหม่ก็สามารถท�าได้ เหมือนกับส�านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี หรือ PMDU เมื่อจัดตั้งง่ายยุบเลิกง่าย 

ดงันัน้ การจดัจ้างกค็วรเป็นไปตามเงือ่นไขสญัญาตามศกัยภาพของบุคลากร/มูลค่าของงาน/การปฏิบัติภารกิจที่มีประสิทธิภาพ 

ซึง่ต่างจากเดมิทีภ่าครัฐให้ความส�าคัญกับการท�างานบนพื้นฐานของอ�านาจหน้าที่เป็นหลัก ในอนาคตโมเดลการขบัเคลือ่น

ระบบราชการ ๔.๐ จะเปลี่ยนไปเป็น Hybrid Model มีลักษณะเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน (PPP) 

มากขึ้น แต่จะเป็น PPP อย่างไร จะส่งเสริมให้เขาตอบโจทย์ส�าคัญหรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจได้อย่างไร ตรงนี้คือสิ่งที่ต้อง 

เตรียมไว้ ตอนนี้รัฐบาลใช้กลไกประชารัฐ เรื่องท้องถิ่นจะท�าอย่างไร วันน้ีเราเรียกร้องการมอบอ�านาจ ท้องถิ่นไม่ร้องหา 

ความรับผิดชอบ หรือท้องถ่ินแต่ละท้องถ่ินมีความสามารถไม่เท่ากัน ควรจะมีการยกระดับขีดความสามารถเขาก่อน  

เรายงัไม่เคยมองเชงิระบบอย่างนี ้ส่วนเรือ่งงบประมาณในอนาคตคงต้องมกีารบรหิารจดัการใหม่ทัง้ในส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค 

และส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องให้ความส�าคัญกับยุทธศาสตร์เป็นหลักและสอดรับกับงบประมาณ 

15ปีที่ ๒๖  ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑
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 จากการปฏริปูมาสูร่ะบบบรหิารราชการแผ่นดนิ เป็นเหตผุลว่าท�าไมต้องเป็น ๔.๐ เพราะโลกเปลีย่น ถ้าเราไม่เปลีย่น

เราจะแย่ และหัวใจของเรื่องนี้คือคน เราจะเตรียมคนไทยไปสู่ศตวรรษที่ ๒๑ อย่างไร ถ้าเราท�าตรงนี้ไม่ได้ เราก็ไม่สามารถ

ท�าส่วนอืน่ได้ ๓ เรือ่งแรก คอื การเตรยีมคนไทยสูศ่ตวรรษที ่๒๑ การสร้างวสิาหกจิทีข่บัเคลือ่นด้วยนวตักรรม และการพฒันา

เกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการ เป้าหมายเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (competitiveness)  

ส่วนเรื่องที่ ๔ เป็นเรื่องที่เราจะสร้างความเข้มแข็งจากภายในจะลงไปสู่ ๖ ภาค  ๑๘ กลุ่มจังหวัด และ ๗๗ จงัหวดั และสดุท้าย

คอืการเชือ่มประเทศไทยสู่ประชาคมโลก (connectivity) เราจะเชื่อมโยงกับโลกอย่างไร นี่คือห่วงโซ่มูลค่า (value chain)  

ของไทยแลนด์ ๔.๐ มด้ีวยกนั ๕ เรือ่ง โครงสร้างพืน้ฐานทีส่�าคญัในอนาคตคอืโครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญา โครงสร้างพืน้ฐาน

ทางเครือข่ายใน ๕ ปีข้างหน้า แต่ละเรื่องมีตัวชี้วัดอะไร เราจะเตรียมคนไทยไปสู่ศตวรรษที่ ๒๑ อย่างไร ต้องส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง เช่น เรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม แม้กระทั่งทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องมีอะไร ในขณะที่

หุน่ยนต์ก�าลงัจะเข้ามา ในอนาคตอาชีพจะเปลีย่นแปลงเรว็มาก เราจะวางแผนเรื่องคนอย่างไร 

 ในสหรัฐอเมริกามีมหาวิทยาลัยปิดตัวไปแล้วกว่า ๕๐๐ แห่ง บางคณะยกเลิก 

การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยในอนาคตไม่ได้รองรับคนที่มีอายุ ๑๘-๒๐ กว่าปีเท่านั้น 

แต่รองรับคนอายจุนถงึ ๖๐ ปีขึน้ไป เราจะรบัมอืสงัคมแบบนีอ้ย่างไร และการทีจ่ะไม่ทิง้ใคร

ไว้ข้างหลงัจะท�าอย่างไรให้เป็นรปูธรรม จะใช้กลไกประชารฐัเข้ามาช่วยอย่างไร เพือ่ให้ทุกคน

มีส่วนร่วมในการเดินไปข้างหน้า ตัวชี้วัดจึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการศึกษาเท่านั้น แต่เป็น 

ทกุเรือ่งทีเ่กีย่วกบัคน ท�านองเดยีวกนั เราอยากเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (smart farmer)  

การสร้าง startup/SMEs ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ต้องท�าอย่างไร ในช่วงเวลาเท่าไหร่ 

ต้องมีการก�าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด 

 กรณี ๑๐ อุตสาหกรรมเป ้าหมาย (10 S-curve) จริงแล้วต้องมองให้ดีว่า

ประเทศต้องการอะไร เรามีบางอย่างที่ต้องเอาจุดแข็งออกมาคือความหลากหลายทาง

ชีวภาพและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม เกษตร อาหาร สมุนไพร พลังงานชีวภาพ 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม ต้องชูประเด็นเหล่านี้ให้ได้ก่อน นี่เป็น

ความเข้มแข็งภายใน (local) ท�าอย่างไรให้เชื่อมสู่ประชาคมโลก (global) ส่วนที่สอง 

เรามจีดุแขง็คอืการบรกิารทัง้เรือ่งโลจสิตกิส์ การค้า เป็นเรือ่งต้องชขูึน้มาก ทีเ่หลอืต้องตาม

การบริหารราชการแผ่นดิน



เข้าไปดอูตุสาหกรรมไฮเทคซึง่เรายงัพฒันาไปได้ไม่ไกล การตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก (EEC) แล้วไม่มีเทคโนโลยี

รองรับ ไม่นาน เขาก็ไป จากนั้นเราจะมาสร้าง platform เพื่อยกระดับพวกนี้ขึ้นมาอย่างไร จะน�าเอาเทคโนโลย ีหรือสร้าง

องค์ความรู้ในแต่ละกลุ่มอย่างไร ซึ่งบางอย่างเราต้องสร้างเอง บางอย่างอาจจะต้องซ้ือ แต่จะค่อย ๆ เปล่ียนจากซ้ือมา

เป็นสร้างเพื่อให้เพิ่มขีดความสามารถ (competitiveness) ถ้ามีภาพที่ชัดเจนมันจะเกาะกลุ่ม มีภาพ startup แต่ละกลุ่ม 

วิเคราะห์จุดแข็งแต่ละกลุ่มจังหวัดในเรื่องเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต บริการและท่องเที่ยวแตกต่างกันอย่างไร ต้องวาง

ต�าแหน่งให้ชัดบนศักยภาพของเขา แล้วค่อยมาบอกว่าเราจะวางยุทธศาสตร์ในเชิงการค้าอย่างไร แล้วค่อยลงไปในแต่ละ

กลุ่มจังหวัด ท�านองเดียวกันยุทธศาสตร์ไทยในเวทีโลกเราจะวางอย่างไร หลักการง่าย ๆ คือเราจะวาง CLMV เชื่อมโยง 

กับเราก่อน ยุทธศาสตร์คือต้องการท�างานแบบรัฐต่อรัฐ (Government to Government: G to G) เราจะไปช่วย

ประเทศเพือ่นบ้านอย่างไร เหมอืนกบัที่ญี่ปุ่นช่วยเราในอดีตแล้วต่อไปจะเป็นแบบประชาชนต่อประชาชน (People to  

People: P to P) เรื่องในเรื่องวัฒนธรรม แล้วค่อยธุรกิจต่อธุรกิจ (Business to Business: B to B) หลังจากนั้นจะด�าเนิน

การในเรือ่งใดต่อกว่็ากนัไป นีค่อืยทุธศาสตร์ที่เราค่อย ๆ  เช่ือม EEC เป็นหน่วยเช่ือมโยงกับโลก เราไม่ได้มีแค่ EEC border 

เราจะเปลี่ยนเป็นสถานะเชื่อมอย่างไร กลุ่มประเทศ CLMVT จะด�าเนินการอย่างไร โจทย์วันนี้ไม่ใช่ว่าจะผลักดัน 

ภาคเอกชนไป CLMV เพราะเอกชนรายใหญ่เขาไปอยู่แล้ว แต่จะท�าให้ SMEs ไปได้อย่างไร ต้องท�าให้ธนาคาร สถาบัน

การเงินของไทยลง CLMV ก่อน เช่น ธนาคาร ประกนัภยั ไม่อย่างนัน้ SMEs จะไปไม่รอด อย่างนีเ้ป็นต้น เราต้องมยีทุธศาสตร์ 

แล้วค่อยมาเรือ่งกายภาพ เรือ่งของเครอืข่าย โครงสร้างพื้นฐานในแต่ละเรื่อง 

การพัฒนาขีดความสามารถในการ
ตอบสนองต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลง

 โลกในอนาคตเราต้องมยีทุธศาสตร์ มกีารปฏริปู มีระบบบรหิารราชการ ฉะนัน้ อาจจะต้องยกระดบัขดีความสามารถ

ในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลง (Responsive to Change Capacity) ยุทธศาสตร์ชาติต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม

การเปลี่ยนแปลงของโลก จึงต้องมี Future Lab การปฏิรูปต้องมีการคิดริเริ่มและทดสอบนโยบาย จึงต้องมี Policy Lab 

ส่วนการบรหิารราชการแผ่นดนิต้องรูเ้ป้าหมายของประชาชน ต้องออกแบบนวตักรรมภาครัฐ จงึต้องมี Government Lab  

วนันีค้ณะอนกุรรมการพฒันาระบบราชการเกีย่วกบัการขบัเคลือ่นระบบราชการ ๔.๐ เริ่มดูเรื่อง Government Lab ร่วมกับ

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program: UNDP) กถ็อืเป็นจดุเริม่ต้นของสิง่ต่าง ๆ  

 เหล่านี ้ระบบราชการ ๔.๐ คอืเราจะเดินหน้าไปด้วยกนั ไปกบัโลก แบบไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลัง วนันีเ้ริม่มองไทยแลนด์ ๔.๐ 

สู่ภาคปฏิบัติ ซึ่งหลายคนยังมีค�าถามเกี่ยวกับ ๔.๐ อยู่ไม่น้อย จึงจ�าเป็นต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาขับเคลื่อน 

ถ้าเราไม่รู้ถึงบริบทไทยแลนด์ ๔.๐ หรือปัญหาของบ้านเรา เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าท�าไมเราต้องมีไทยแลนด์ ๔.๐

17ปีที่ ๒๖  ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑
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19ปีที่ ๒๖  ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑

 โดยท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย ๔.๐ ประกอบกับนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการ 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ให้ทุกส่วนราชการด�าเนินการพัฒนาและปรับปรุงการท�างาน

ภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการลดปริมาณเอกสารด้วย รวมทั้งรัฐบาลมีนโยบายที่จะน�า 

ระบบดิจิทัลมาสนับสนุนการท�างานของภาครัฐเพื่อน�าไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ ซึ่งส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก�าลัง 

ด�าเนนิการปรบัปรงุระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุภารกจิของคณะรฐัมนตร ีเช่น ระบบสารสนเทศการประชมุคณะรฐัมนตรี 

เป็นการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงการท�างานในขั้นตอนต่าง ๆ  ของกระบวนการน�าเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจากระบบเดิม

มาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ Online ระบบงานเรียกดูระเบียบวาระการประชุม 

คณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (ระบบ M-VARA) เพื่อให้คณะรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูระเบียบวาระ 

การประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ตได้ นอกจากนี้ ที่ผ่านมาส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีการแจ้ง 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นเรื่องส�าคัญและมีความเร่งด่วนให้แก่หน่วยงานของรัฐทางไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ 

ในเบ้ืองต้นส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ทบทวนจ�านวนส�าเนาเอกสารที่หน่วยงานของรัฐจะต้องส่งไปเพื่อเสนอ 

คณะรัฐมนตรี โดยน�า CD และ QR code มาใช้แทนการจัดท�าเอกสาร ดังนั้น ในชั้นนี้จึงขอยกเลิกแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ

การจัดท�าเอกสารเสนอคณะรัฐมนตรี (หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 ด่วนท่ีสุด	 ท่ี	 นร	 ๐๕๐๖/ว	 ๙๓	 ลงวันท่ี	 

๒๕	มิถุนายน	๒๕๕๖) และได้ก�าหนดแนวทางปฏิบตัใินการส่งเร่ืองไปเพือ่เสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่น�าไปสูร่ะบบราชการ ๔.๐ 

ดังนี้

แนวทางปฏิบัติ
ในการส่งเรื่ืองไปเพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรี

๑๖ มี.ค. ๖๑
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 ๑. เอกสารที่ส่งไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

  ๑.๑ ให้ใช้ตัวอักษรรูปแบบ TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยต์

  ๑.๒ ให้ระบุไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของเรื่องต่อท้ายหมายเลขโทรสาร

  ๑.๓ หนังสือน�าส่งเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีฉบับจริงให้จัดท�าเป็นเอกสารหน้าเดียว

  ๑.๔ ส�าเนาเอกสารให้จัดท�าเป็นเอกสารสองหน้า

  ๑.๕ ส�าเนาหนงัสอืน�าส่งเรือ่งเสนอคณะรัฐมนตรีให้เจ้าของเรือ่งรบัรองว่า ส�าเนาถกูต้องโดยให้ปฏบิตัติาม

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  ๑.๖ ให้ส่งเอกสารที่เป็นกระดาษ พร้อมทั้งส่งไฟล์เอกสารในรูปแบบ CD ตามจ�านวนที่ก�าหนด

  ๑.๗ กรณีมีการจัดท�า QR Code ส�าหรับเอกสารประกอบเรื่อง เพื่อลดการใช้กระดาษ ให้จัดท�ารายการ 

QR Code ไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ QR Code มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕×๑.๕ เซนติเมตร 

 ๒. ระยะเวลาการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 

  ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องส่งเรื่องไปยังส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนวันที่ขอให้น�าเสนอ 

คณะรัฐมนตรีอย่างน้อย ๑๕ วัน เว้นแต่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนให้ส่งเรื่องได้ภายในเวลา ดังต่อไปนี้

  ๒.๑ การเสนอเรื่องทั่วไป ให้ส่งเรื่องก่อนวันที่ขอให้น�าเสนอคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย ๗ วัน

  ๒.๒ การเสนอเรื่องร่างกฎหมาย ให้ส่งเรื่องก่อนวันที่ขอให้น�าเสนอคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย ๑๐ วัน

  กรณีมีความจ�าเป็นเร่งด่วนตามข้อ ๒.๑ หรือข้อ ๒.๒ หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องต้องชี้แจงเหตุผล 

ความจ�าเป็นเร่งด่วนนั้นในหนังสือน�าส่งเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีด้วย 

 ๓. การออกเลขที่หนังสือและการลงวันที่ในหนังสือน�าส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

  เม่ือมีการออกเลขที่หนังสือและลงวันที่ในหนังสือน�าส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วขอให้ส่งเรื่องถึง

ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีภายใน ๓ วนัท�าการ นบัตัง้แต่วนัทีห่น่วยงานของรฐัเจ้าของเรือ่งได้ออกเลขทีห่นงัสอืน�าส่งฯ 

หากพ้นระยะเวลาทีก่�าหนดดงักล่าวส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรมีีความจ�าเป็นท่ีจะต้องขอให้หน่วยงานของรฐัเจ้าของเรือ่ง

แก้ไขเลขที่หนังสือและวันที่ให้ตรงตามความเป็นจริงก่อนที่จะด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ที่มา	:	หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ด่วนที่สุด	ที	่นร	๐๕๐๕/ว	๘๙	ลงวันที่	๒๑	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑



21ปีที่ ๒๖  ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑

จ�านวนเอกสารเสนอคณะรัฐมนตรี
ให้ส่งเอกสารที่เป็นกระดาษและ CD ตามจ�านวนที่ก�าหนด (หรือท�า QR Code) ดังนี้

ล�าดับที่ ประเภทเรื่อง/ประเภทเอกสาร
หน่วยงาน

ของรัฐ

จ�านวน

ส�าเนาเอกสาร (ชุด)

จ�านวน

CD (แผ่น)

๑ เรื่องทั่วไป

- หนังสือน�าส่ง

- หนังสือรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

- สรุปผู้บริหาร (รายงานประจ�าปี/แผนงาน/โครงการ/ 

แผนยุทธศาสตร์)

เจ้าของเรื่อง ๙๐ -

- รายงานประจ�าปี ๕ ๒

ในกรณทีีท่�า QR Code แล้ว 

ไม่ต้องส่ง CD ๒ แผ่น

- แผนงาน/โครงการ/แผนยุทธศาสตร์ (ที่มีรายละเอียด

จ�านวนมาก เช่น ตั้งแต่ ๓๐ หน้าขึ้นไป)

๔๐ ๒

ในกรณทีีท่�า QR Code แล้ว 

ไม่ต้องส่ง CD ๒ แผ่น

- รายงานการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ๕ -

- วีดิทัศน์ (ถ้ามี) - ๑

- แบบรูปรายการหรือเอกสารประกวดราคา ไม่ต้องส่ง -

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  

(ให้อ้างอิงไว้ในหนังสือน�าส่งด้วย)

ไม่ต้องส่ง -

๒ เรื่องกฎหมาย

๒.๑ ร่างกฎหมาย

 - หนังสือน�าส่ง

 - หนังสือรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

 - บันทึกหลักการและเหตุผล

 - ร่างกฎหมาย

 - สรุปสาระส�าคัญของร่างกฎหมาย

เจ้าของเรื่อง ๑๑๐ ๒

จัดท�าเป็นไฟล์ Word (.doc) 

[ยกเว้นรายงานสรุปการ 

รับฟังความคิดเห็นฯ และ

หลักฐานการรับฟังความ

คิดเห็น ให้จัดท�าเป็นไฟล์

รูปภาพ (.PDF) ได้]

๒.๒ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

พร้อมเอกสารประกอบงบประมาณ

 - เอกสารตามข้อ ๒.๑

เจ้าของเรื่อง ๔๐ ๒

๒.๓ ร่างกฎหมายที่มีบัญชีแนบท้ายตั้งแต่ ๓๐ หน้าขึ้นไป

 - เอกสารตามข้อ ๒.๑

เจ้าของเรื่อง ๒๕ ๒

ในกรณทีีท่�า QR Code แล้ว 

ไม่ต้องส่ง CD ๒ แผ่น

๒.๔ รายงานประจ�าปีที่ต้องเสนอสภาผู้แทนราษฎรและ

วุฒิสภา

เจ้าของเรื่อง ๒๕ ๒

ในกรณทีีท่�า QR Code แล้ว 

ไม่ต้องส่ง CD ๒ แผ่น

๒.๕ ร่างกฎหมายที่ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจพิจารณาแล้ว

ส�านักงาน

คณะกรรมการ

กฤษฎีกา

๒๕ ๒
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ล�าดับที่ ประเภทเรื่อง/ประเภทเอกสาร
หน่วยงาน

ของรัฐ

จ�านวน

ส�าเนาเอกสาร (ชุด)

จ�านวน

CD (แผ่น)

๓ เรื่องแต่งตั้ง

๓.๑ การแต่งตั้งเอกอัครราชทูต/กงสุล (ต่างประเทศ

ประจ�าประเทศไทยและกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจ�า 

ต่างประเทศ) ประกอบด้วย

 - หนังสือน�าส่ง

 - หนังสือรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

 - ประวัติของผู้ได้รับการแต่งตั้ง

 - หนังสือราชบัณฑิตยสภาที่ถอดชื่อผู้ได้รับการ 

แต่งตั้งเป็นภาษาไทย

เจ้าของเรื่อง ๗๕ -

 - ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและ

ประเทศที่เกี่ยวข้อง

๕ -

 - แผนที่ประเทศที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

ในต่างประเทศ โดยแสดงต�าแหน่งที่ตั้งประเทศ  

เขตอาณาทูตหรือเขตกงสุลของต�าแหน่งดังกล่าว

๕ -

๓.๒ การแต่งตั้งผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ/กรรมการ 

ตามกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานของรัฐ/

กรรมการของรัฐวิสาหกิจ/กรรมการขององค์การ

มหาชน/กรรมการของหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย

เจ้าของเรื่อง ๑๐ -

 - หนังสือน�าส่ง

 - หนังสือรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

 - รายงานการประชุม (กรณีที่กฎหมายก�าหนดให้มี

การสรรหา)

 - เอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนการสรรหา (ค�าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหา ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ

สรรหา สรุปผลการสรรหา)

 - กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอ 

ที่เป็นปัจจุบัน

 - เอกสารเกี่ยวกับการพ้นจากต�าแหน่งของ 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งเดิม เช่น หนังสือลาออก

 - หนังสือกระทรวงการคลัง (ที่ระบุการแต่งตั้ง 

โดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/การเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)

 - แบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้ง 

(กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น การด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการรัฐวิสาหกิจมาแล้วกี่แห่ง)

 - แบบสรุปประวัติการเสนอเรื่องการแต่งตั้ง

 - หนังสือจากหน่วยงานที่เห็นชอบการแต่งตั้งผู้แทน

ของหน่วยงานนั้น

หมายเหต ุขอให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ

เจ้าของเรื่องท้ายหนังสือด้วย



23ปีที่ ๒๖  ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑

ล�าดับที่ ประเภทเรื่อง/ประเภทเอกสาร
หน่วยงาน

ของรัฐ

จ�านวน

ส�าเนาเอกสาร (ชุด)

จ�านวน

CD (แผ่น)

๓ เรื่องแต่งตั้ง

๓.๑ การแต่งตั้งเอกอัครราชทูต/กงสุล (ต่างประเทศ

ประจ�าประเทศไทยและกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจ�า 

ต่างประเทศ) ประกอบด้วย

 - หนังสือน�าส่ง

 - หนังสือรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

 - ประวัติของผู้ได้รับการแต่งตั้ง

 - หนังสือราชบัณฑิตยสภาที่ถอดชื่อผู้ได้รับการ 

แต่งตั้งเป็นภาษาไทย

เจ้าของเรื่อง ๗๕ -

 - ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและ

ประเทศที่เกี่ยวข้อง

๕ -

 - แผนที่ประเทศที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

ในต่างประเทศ โดยแสดงต�าแหน่งที่ตั้งประเทศ  

เขตอาณาทูตหรือเขตกงสุลของต�าแหน่งดังกล่าว

๕ -

๓.๒ การแต่งตั้งผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ/กรรมการ 

ตามกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานของรัฐ/

กรรมการของรัฐวิสาหกิจ/กรรมการขององค์การ

มหาชน/กรรมการของหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย

เจ้าของเรื่อง ๑๐ -

 - หนังสือน�าส่ง

 - หนังสือรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

 - รายงานการประชุม (กรณีที่กฎหมายก�าหนดให้มี

การสรรหา)

 - เอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนการสรรหา (ค�าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหา ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ

สรรหา สรุปผลการสรรหา)

 - กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอ 

ที่เป็นปัจจุบัน

 - เอกสารเกี่ยวกับการพ้นจากต�าแหน่งของ 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งเดิม เช่น หนังสือลาออก

 - หนังสือกระทรวงการคลัง (ที่ระบุการแต่งตั้ง 

โดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/การเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)

 - แบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้ง 

(กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น การด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการรัฐวิสาหกิจมาแล้วกี่แห่ง)

 - แบบสรุปประวัติการเสนอเรื่องการแต่งตั้ง

 - หนังสือจากหน่วยงานที่เห็นชอบการแต่งตั้งผู้แทน

ของหน่วยงานนั้น

หมายเหตุ ขอให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ

เจ้าของเรื่องท้ายหนังสือด้วย

ล�าดับที่ ประเภทเรื่อง/ประเภทเอกสาร
หน่วยงาน

ของรัฐ

จ�านวน

ส�าเนาเอกสาร (ชุด)

จ�านวน

CD (แผ่น)

๓.๓ การแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง 

และประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ

 - หนังสือน�าส่ง

 - หนังสือที่นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี 

ให้ความเห็นชอบ

 - ประวัติของผู้ได้รับการแต่งตั้งที่ต้องน�าความ 

กราบบงัคมทลูฯ พร้อมภาพถ่ายขนาด ๒.๕×๓.๕ เซนตเิมตร 

หรือ ๓×๔ เซนติเมตร (ติดต้นเรื่อง) (เป็นรูปถ่ายจริง ๒ รูป

+ส�าเนา ๓ รูป)

 - แบบตรวจสอบคุณสมบัติ

 - ค�าสั่งรักษาราชการแทน (ถ้ามี)

 - ทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗)

หมายเหต ุการแต่งตั้งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 

ให้เพิ่มหนังสือแจ้งผลการประเมินของส�านักงาน ก.พ.

เจ้าของเรื่อง ๕ -

๓.๔ การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง/กรรมการ 

ผู้ช่วยรัฐมนตรี

 - หนังสือน�าส่ง

 - หนังสือรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

 - แบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้ง

 - เอกสารใบปริญญาบัตรและหลักฐานการเป็น 

ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๔.๑ ของระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖  

(แล้วแต่กรณี)

 - กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอ 

ที่เป็นปัจจุบัน

 - เอกสารเกี่ยวกับการพ้นจากต�าแหน่งของผู้ด�ารง

ต�าแหน่งเดิม เช่น หนังสือลาออก

เจ้าของเรื่อง ๑๐ -

๔ เอกสารวาระส�าคัญของรัฐบาล (Agenda based) ในการ

ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

เจ้าของเรื่อง ๑๐๐ -

หมายเหตุ  ๑. กรณีที่ท�า QR Code แล้ว ไม่ต้องส่ง CD

 ๒. กรณีมีความจ�าเป็นต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะประสานขอเอกสารเพิ่มเป็นกรณี ๆ ไป
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25ปีที่ ๒๖  ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑

เรื่องทั่วไป

กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

ผู้อ�านวยการกองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โทร.  ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๑

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ ประมวล และติดตามมติคณะรัฐมนตรี โทร.  ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๔

เจ้าหน้าที่ โทร.  ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๓

ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป โทร.  ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๑๑

เรื่องแต่งตั้ง

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ผู้อ�านวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โทร.  ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๐๑

เจ้าหน้าที่

การเปิด-ปิด ขยายเขตอาณา สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล  

และการแต่งตั้งเอกอัครราชทูต/กงสุล 

โทร.  ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๓๒

เจ้าหน้าที่

- การแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงและประเภทวิชาการ

ระดับทรงคุณวุฒิ

- การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง/กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 

โทร.  ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๒

เจ้าหน้าที่

การแต่งตั้งผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ/กรรมการตามกฎหมายและระเบียบ 

ของหน่วยงานของรัฐ/กรรมการของรัฐวิสาหกิจ/กรรมการขององค์การ

มหาชน/กรรมการของหน่วยงานของรัฐ

โทร.  ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๓

เรื่องร่างกฎหมาย

กองนิติธรรม

ผู้อ�านวยการกองนิติธรรม โทร.  ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๑

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย โทร.  ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๔ 

เจ้าหน้าที่ โทร.  ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๒๒

เรื่องวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ผู้อ�านวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี โทร.  ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๑

ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี โทร.  ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๒๑-๑๒๒๓ 

รายชื่อผู้ประสานงานการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
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แนวทางปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรี

มีปัญหา

หรือ

ข้อสงสัย

มติคณะรัฐมนตรี

ให้หารือใคร ?

 เดมิเมือ่ปี ๒๕๔๑ ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรไีด้ก�าหนดแนวทางปฏบิตัใินการหารอืมตคิณะรฐัมนตรใีห้กระทรวง

และกรมทราบและถอืปฏบิตั ิแต่โดยทีไ่ด้มพีระราชกฤษฎกีาว่าด้วยการเสนอเรือ่งและการประชมุคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘ 

และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับแนวทางปฏิบัติดังกล่าว 

ได้ใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว สมควรปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับปัจจุบัน ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงยกเลิก 

แนวทางปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๓๙ ลงวันที่ ๒๕ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ เรื่อง การหารือมติคณะรัฐมนตรี และได้ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรีใหม่ ดังนี้ 

 กรณีที่หน่วยงานต่าง ๆ มีปัญหาหรือข้อสงสัยในเนื้อหาสาระของมติคณะรัฐมนตรีให้หารือมติคณะรัฐมนตรี

ไปยังกระทรวงเจ้าสังกัดหรือกระทรวงที่ก�ากับดูแลหน่วยงานของตนให้ได้ข้อยุติก่อน หากยังไม่ได้ข้อยุติหรือกระทรวง

ยงัมข้ีอสงสยัจงึให้กระทรวงหารอืไปยงัส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรต่ีอไป โดยให้รฐัมนตรเีป็นผูล้งนามในหนงัสอืหารอื 

ส่วนหน่วยงานของรัฐที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่ไม่อยู่ในก�ากับของราชการฝ่ายบริหาร  

หากประสงค์จะหารือมติคณะรัฐมนตรีให้ส่งข้อหารือไปยังส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง โดยให้หัวหน้า 

หน่วยงานนั้นเป็นผู้ลงนามในหนังสือหารือ

ที่มา	:	หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ด่วนที่สุด	ที	่นร	๐๕๐๕/ว	๖๑๕	ลงวันที่	๑๔	ธันวาคม	๒๕๖๐



27ปีที่ ๒๖  ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑

 คณะรัฐมนตรีได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่าง 

กรมศลุกากรแห่งราชอาณาจกัรไทยและกรมศลุกากรและสรรพสามติแห่งราชอาณาจกัรกมัพชูา เป็นหนงัสอืสญัญาเกีย่วกบั

การค้าเสรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม ท่ีต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา 

ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง หรือไม่ และเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาค�าร้อง

กรณีดังกล่าวแล้ว (เรื่องพิจารณาที่ ๗/๒๕๖๐) มีผลการวินิจฉัย (ค�าวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๖๐) ดังนี้

ผลค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับหนังสือสัญญา

ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ที่คณะรัฐมนตรีร้องขอให้ศาลวินิจฉัย

ประเด็น

ที่หนึ่ง

ร่างบนัทกึความเข้าใจวา่ด้วยการผา่นแดนสนิค้าระหว่างกรมศลุกากรแห่งราชอาณาจกัรไทย

และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นหนังสือสัญญาตาม 

รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๗๘ หรือไม่ ศาลโดยมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่าร่างบันทึกความเข้าใจฯ 

เป็นหนงัสอืสญัญาตามรฐัธรรมนญูฯ มาตรา ๑๗๘ โดยมเีหตผุลว่า ร่างบนัทกึความเข้าใจฯ 

ดังกล่าวมีสาระส�าคัญเป็นการก�าหนดสิทธิและหน้าที่ให้ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องอ�านวย 

ความสะดวกในการขนส่งสนิค้าผ่านแดน แสดงถงึเจตนาทีจ่ะก่อให้เกดิผลผกูพนัทางกฎหมาย

ระหว่างกนัภายใต้บงัคบัของกฎหมายระหว่างประเทศ

ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวเป็นหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรีตามรัฐธรรมนูญฯ 

มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม หรือไม่ ศาลโดยมติเสียงข้างมาก (๖ ต่อ ๓) วินิจฉัยว่าร่างบันทึก 

ความเข้าใจฯ ดงักล่าว เป็นหนงัสอืสญัญาเกีย่วกบัการค้าเสรตีามรฐัธรรมนญูฯ มาตรา ๑๗๘ 

วรรคสาม โดยมีเหตุผลว่า ร่างบันทึกความเข้าใจฯ นี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการผ่านแดน 

ของสินค้าระหว่างประเทศที่มุ่งขจัดการกีดกันทางการค้า อันเป็นลักษณะของการค้าเสรี

ประเด็น

ที่สอง
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ที่มา	:	 ๑.	 ข่าวส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	ข่าวที่	๙/๒๕๖๐	ลงวันที่	๒๐	ธันวาคม	๒๕๖๐

	 ๒.	 หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ด่วนที่สุด	ที่	นร	๐๕๐๕/ว	๖๔๙	ลงวันที่	๒๙	ธันวาคม	๒๕๖๐

 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ว่า

 ๑. รับทราบค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 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�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นแนวทาง

ปฏิบัติในการด�าเนินการเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่มีลักษณะท�านองเดียวกันต่อไป

 เมื่อวินิจฉัยว่าร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทย

และกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรีตามรัฐธรรมนูญฯ 

มาตรา ๑๗๘ วรรคสาม แต่ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศ

อย่างกว้างขวางแล้ว จึงไม่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง และแจ้งผล 

ค�าวินิจฉัยให้คณะรัฐมนตรีทราบ

ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว เป็นหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคง 

ทางเศรษฐกจิ สงัคม หรอืการค้าหรอืการลงทนุของประเทศอย่างกว้างขวางตามรฐัธรรมนูญฯ 

มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง หรือไม่ ศาลโดยมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่าร่างบันทึกความเข้าใจฯ  

ดงักล่าว เป็นหนงัสอืสญัญาท่ีไม่มผีลกระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า

หรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง  

โดยมีเหตุผลว่า ร่างบันทึกความเข้าใจฯ นี้เป็นเพียงความตกลงเกี่ยวกับวิธีการและ 

หลกัปฏบิตัเิกีย่วกบัการอ�านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนภายใต้ความตกลง

ทัว่ไปว่าด้วยภาษศีลุกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade-GATT) 

ให้มคีวามสะดวกมากยิง่ข้ึน ไม่ได้มเีนือ้หาสาระท่ีเก่ียวกับการก�าหนดพกัิดอตัราภาษศุีลกากร

ที่มีผลโดยตรงต่อราคาสินค้าหรือการจ�ากัดปริมาณการน�าเข้าสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อ 

การค้าเสรีอย่างกว้างขวาง รวมถึงไม่ได้มีหลักเกณฑ์ในการผ่านแดนของสินค้าที่แตกต่าง

จากเดิม

ประเด็น

ที่สาม



29ปีที่ ๒๖  ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑

 คอลัมน์นี้เป็นน้องใหม่ของ สลค.สาร ก่อนอื่นจึงขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ

 เชือ่ว่า ท่านผูอ่้านจ�านวนมากรูจ้กัส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีหรอื สลค. เป็นอย่างดแีล้ว แต่อย่ากระนัน้เลย 

ขอถือโอกาสแนะน�าบทบาท สลค. อีกสักหน่อย คร่าว ๆ  ง่าย ๆ  คือ สลค. ท�าหนา้ที่เลขานุการของคณะรัฐมนตรี 

อะไรที่เป็นงานเลขาฯ นั่นแหละคืองานของ สลค. ที่ท�าให้แก่คณะรัฐมนตรี แต่ถ้าให้อธิบายให้เป็นทางการ

อกีนดิก็คอื สลค. เป็นกลไกหลกัในการขับเคล่ือนและสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรฐัมนตรี 

รวมทั้งการประสานราชการกับรัฐสภา ส่วนราชการในพระองค์ กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานของรัฐ และ

ภารกิจเกี่ยวกับประชาชน โดย สลค. ได้มีการพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 

ประสานการปฏิบัติตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี เพื่อน�าไปสู่การบรหิารราชการแผ่นดนิทีมี่ประสิทธิภาพ 

มุง่ผลสัมฤทธิ์ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 ในยุคปัจจุบันการอ�านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามามบีทบาทมากขึน้ในการจดัเกบ็ 

สืบค้น ประชาสัมพันธ์ และเชื่อมโยงข้อมลูต่าง ๆ ทีส่�าคญั รวมถงึหน่วยงานภาครฐัเองกม็กีารพฒันาและประยกุต์

ใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาผสานเข้ากับระบบการด�าเนินงานเพื่อบริการประชาชน และปรับปรุงการปฏิบัติ

งานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีมากย่ิงข้ึน เว็บไซต์ สลค. เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของ

ทางราชการให้ภาคประชาชนได้เข้าถงึข้อมลูทีม่คีวามถกูต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลและระบบงานส�าคัญ

ของการบริหารราชการแผ่นดินไว้ ดังนั้น ฉบับนี้จึงขอเริ่มด้วยการแนะน�าเว็บไซต์ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

www.soc.go.th

 ก่อนท่ีเรา ๆ ท่าน ๆ จะไปสู ่Thailand 4.0 ราชการ ๔.๐ หรือ Digital 4.0 ขอแนะน�าเว็บไซต์ส�านกั

เลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี เชือ่ว่าเวบ็ไซต์นีจ้ะได้มีโอกาสรับใช้ทุกคน และอาจจะเป็นเครื่องมือท�ามาหากินส�าหรับ

ข้าราชการบางท่านเลยก็ว่าได้

 หน้าเพจหลกัของเวบ็ไซต์ สลค. ประกอบด้วย ภารกจิงานหลกัและข้อมลูภายในของ สลค. ในการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลส�าคัญต่าง ๆ ไปสู่หน่วยงานราชการ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชน เพื่อให้ท่านผู้อ่าน

ได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น จึงขอแบ่งระบบเมนูส�าคัญ ๆ บนหน้าเว็บไซต์ สลค. ออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

www.soc.go.th
แนะน�ำเว็บไซต์ สลค.

โดย.. อิศวอาเรศ



ส่วนที่ ๓

ส่วนที่ ๑
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ส่วนที่ ๒

 แถบเมนูด้านบนของหน้าเว็บไซต์ ประกอบด้วย

 ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีประวตัคิวามเป็นมา ของ สลค. 

รายนามเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีโครงสร้างการบรหิารงานการแบ่งส่วน

ราชการภายใน แผน/ค�ารับรองการปฏิบัติราชการ และข้อมูลการติดต่อ 

สลค. 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ เช่น ข่าวสารทั่วไป ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง 

และข่าวสารการรับสมัครงานเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงาน

ราชการของ สลค.  

ส่วนที่ ๑

 ภารกจิงานหลกัของ สลค. จะอยูใ่นโซนด้านซ้ายมอืบนหน้า

เว็บไซต์ ประกอบด้วย ภารกิจด้านคณะรัฐมนตรี ภารกิจด้านรัฐสภา  

ภารกจิด้านส่วนราชการในพระองค์ ภารกจิด้านประชาชน ธรรมาภบิาล สลค. 

การด�าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ขอแนะน�ารายการ

ที่น่าสนใจ เช่น

 ภารกิจด้านคณะรัฐมนตรีมีข้อมูลเกี่ยวกับราชการของ

คณะรฐัมนตร ีเช่น ข้อมลูคณะรฐัมนตรแีละนายกรฐัมนตรขีองไทยตัง้แต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน มติคณะรัฐมนตรีล่าสุด สรุปมติคณะรัฐมนตรี

รายสัปดาห์ ประมวลมติคณะรัฐมนตรี ผลงานรัฐบาลตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน นโยบายรัฐบาล สารบัญวาระการประชุม ฯลฯ

 ภารกิจด้านส่วนราชการในพระองค์มีข ้อมูลเกี่ยวกับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 

 ภารกิจด้านประชาชนมข้ีอมลูเกีย่วกบังานที ่สลค. ให้บรกิาร

แก่ประชาชน เช่น ราชกิจจานุเบกษาประกาศพระราชทานเครื่องราช

อิสริยาภรณ์ประจ�าปี

 ข้อมูลส�าคัญส�าหรับการประกาศ สืบค้น ประชาสัมพันธ์  

และเผยแพร่ จะอยู่ในบริเวณกลางหน้าเว็บไซต์ของ สลค. ซึ่งเป็นที่นิยม

และมกีารใช้งานเป็นประจ�า เช่น เมนคู้นหามตคิณะรฐัมนตร ีหนงัสอืเวยีน

มติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓-ปัจจุบัน กฎหมายส�าคัญที่ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา สรุปสาระส�าคัญมติคณะรัฐมนตรีแบบรายเดือน 

และรายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล 

 ขอแอบบอกอีกนิด	ในป	ี๒๕๖๑	นี้	สลค.	จะปรับปรุงหน้าเว็บไซต์	สลค.	หากเผยแพร่แล้ว	จะกลับมา

แนะน�าอีกครั้งนะครับ	 ส่วนฉบับหน้า	 จะมาแนะน�า	 “ระบบค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี”	 

ขอบอกไว้ก่อนเลยว่า	ระบบนี	้เป็นระบบยอดฮิตของส่วนราชการเลยทีเดียว	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ

ส่วนที่ ๒

ส่วนที่ ๓



31ปีที่ ๒๖  ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ลงมติว่า

 ๑. เห็นชอบการจ�าแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ ประกอบด้วย

  ๑.๑ แผนระดับที่ ๑ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ (ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เสนอ)

  ๑.๒ แผนระดับที่ ๒ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป

ประเทศ และแผนความมั่นคง (ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ)

  ๑.๓ แผนระดับที่ ๓ หมายถึง แผนที่จัดท�าขึ้นเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ 

ให้บรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ หรือจัดท�าขึ้นตามที่กฎหมายก�าหนด หรือจัดท�าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ  

เช่น แผนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ แผนบูรณาการ รวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับ

ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี

หมายเหตุ : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้ใช้ชื่อว่า แผนปฏิบัติการ ... เว้นแต่ในกรณีที่มีบทบัญญัติตามกฎหมายที่ก�าหนดชื่อแผนไว้แล้ว 

ทั้งนี้ แผนระดับที่ ๓ หมายรวมถึงทุกแผน ทั้งแผนระดับกระทรวง/หน่วยงาน แผนบูรณาการ และแผนเฉพาะด้าน

 ๒. เห็นชอบวิธีการเสนอแผนและการตั้งชื่อแผนของแผนในระดับที่ ๑ (ยุทธศาสตร์ชาติ) และแผนระดับที่ ๒ (แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง) ตามที่ส�านักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ส�าหรับการเสนอแผนระดับที่ ๓ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

เสนอไปยังส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนที่ส�านักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยในขั้นตอนการจัดท�าแผนเพื่อเสนอส�านักงานคณะกรรมการ 

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้หน่วยงานเจ้าของแผนด�าเนินการ ดังนี้
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  ๒.๑ ระบุถึงความสอดคล้องของแผนที่เสนอกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนในระดับที่ ๒ ให้ชัดเจน และควรก�าหนด

ให้มีองค์ประกอบของแผน (เช่น มาตรการ กลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด) ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการสนับสนุนการขับเคลื่อน

แผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ

  ๒.๒ มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมท้ังกลไกการติดตามประเมินผล และควรค�านึงถึงวงเงิน 

ของประเทศที่จะด�าเนินการตามแผนให้ประสบผลส�าเร็จ

  ๒.๓ กรณีที่แผนส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างกว้างขวาง ก่อนการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของส�านักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้หน่วยงานเจ้าของแผนจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 

และวิเคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้อย่างรอบด้าน รวมทัง้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจทีถู่กต้องกบัผู้เกีย่วข้องทกุภาคส่วน 

ทัง้นี ้ในกรณทีีแ่ผนก�าหนดให้ต้องมกีารท�างานร่วมกนักบัหลายหน่วยงาน (ทัง้ภาครฐั เอกชน และประชาชน) ให้หน่วยงานเจ้าของแผน

หารือร่วมกับหน่วยงาน/ภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการแนวทางการด�าเนินการด้วย

  ๒.๔ การตั้งชื่อแผนในระดับที่ ๓ ก�าหนดให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการด้าน ... ระยะที่ ... (พ.ศ. ....-....)” เว้นแต่ 

ในกรณีที่มีบทบัญญัติตามกฎหมายที่ก�าหนดชื่อแผนไว้แล้ว

	 ที่มา	:	 ๑.	 หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ด่วนที่สุด	ที่	นร	๐๕๐๕/ว	๖๐๐	ลงวันที่	๖	ธันวาคม	๒๕๖๐

	 	 ๒.	 แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

	 	 	 จัดท�าโดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑

	 ที่มา	:	 ๑.	 หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ด่วนที่สุด	ที่	นร	๐๕๐๕/ว	๖๐๐	ลงวันที่	๖	ธันวาคม	๒๕๖๐

	 	 ๒.	 แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

	 	 	 จัดท�าโดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เรื่อง แนวทางการด�าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ

 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า  

ในการด�าเนินนโยบายของรัฐบาลและการด�าเนินโครงการต่าง ๆ  ของส่วนราชการที่ผ่านมาได้ให้ความส�าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐ 

ซึ่งมีผลท�าให้ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมได้ตระหนักถึงความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนประเทศไปแล้วระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม  

เพื่อให้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมเป็นไปอย่างกว้างขวางมากข้ึน และปัจจุบันมีประชาชนจิตอาสาตามพระราชปณิธานของสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวที่พร้อมร่วมกันบ�าเพ็ญประโยชน์และท�าความดี ดังนั้น ในการด�าเนินการต่าง ๆ ของส่วนราชการที่เป็นการพัฒนา 

เพือ่สงัคม จงึสมควรทีส่่วนราชการจะเชญิชวนให้ประชาชนจติอาสาตามพระราชปณธิานของสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเข้าร่วมในการด�าเนนิการ

กับภาครัฐด้วย ทั้งนี้ การด�าเนินการดังกล่าวให้ค�านึงถึงประโยชน์ในการสร้างการเรียนรู้ ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

เป็นส�าคัญ

 ต่อมาในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า 

ในการด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวของส่วนราชการ ให้ทุกส่วนราชการสอดแทรกเนื้อหาสาระเพื่อสร้างการเรียนรู้ใน ๗ ประเด็นต่อไปนี้

ตามความเหมาะสมด้วย ได้แก่ (๑) การสร้างความสามัคคีปรองดอง (๒) หลักประชาธิปไตยที่ถูกต้อง และหลักธรรมาภิบาล  

(๓) กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม (๔) ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐ 

(๕) การพัฒนาตนเอง ด้วยการศึกษาเรียนรู้เพื่อให้มีหลักคิดที่ถูกต้อง (๖) ดิจิทัลเทคโนโลยีที่มีความส�าคัญในการด�าเนินชีวิต  

(๗) การออมและการประกนัสงัคม ท้ังน้ี ให้ส่วนราชการเจ้าของกจิกรรมเผยแพร่ผลการด�าเนนิการในแต่ละกจิกรรม ผ่านส่ือสารมวลชน

ให้สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกันด้วย

	 ที่มา	:	 ๑.	 หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ด่วนที่สุด	ที่	นร	๐๕๐๕/ว	๖๓๔	ลงวันที	่๒๒	ธันวาคม	๒๕๖๐

	 	 ๒.	 หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ด่วนที่สุด	ที	่นร	๐๕๐๕/ว	๑๒	ลงวันที่	๘	มกราคม	๒๕๖๑
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เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นท่ีเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติ 

ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม จึงสมควรที่จะด�าเนินการ ดังนี้

 ๑. ก�าหนดกรอบหลักการในการด�าเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ดังนี้

  ๑.๑ คนไทยรักกัน ด้วยการสร้างความสามัคคีปรองดอง จัดให้มีการท�าสัญญาประชาคมหรือเรียกอย่างอื่นให้เป็นที่

ยอมรับของทุกฝ่ายเพื่อรับรู้และปฏิบัติตามร่วมกัน

  ๑.๒ คนไทยไม่ท้ิงกนั ด้วยการดแูลผูม้รีายได้น้อย โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ีล่งทะเบยีนโครงการลงทะเบยีนเพือ่สวสัดกิาร

แห่งรัฐ

  ๑.๓ เมืองไทยน่าอยู่ ด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้ให้แก่ประชาชน 

  ๑.๔ วิถีไทยวิถีพอเพียง ด้วยการส่งเสริมให้น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�าเนินชีวิต รวมทั้ง

เสริมสร้างวินัยการออมในทุกช่วงอายุ

  ๑.๕ รู้สิทธิ รู้หน้าที่ ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องสิทธิ หน้าที่ และการเป็นพลเมืองที่ดี

  ๑.๖ รูก้ลไกการบรหิารราชการ ด้วยการให้ความรูแ้ก่ประชาชน ทัง้เรือ่งกลไกการบรหิารราชการแผ่นดนิแต่ละระดบั 

และการบริหารงบประมาณที่มุ่งประโยชน์แก่ประชาชน

  ๑.๗ รู้รักประชาธิปไตย ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล

  ๑.๘ รู้เท่าทันเทคโนโลยี ด้วยการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยี ให้ความส�าคัญต่อการเข้าถึงข้อมูล 

ที่ถูกต้อง ผ่านโครงการส�าคัญ เช่น อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน

  ๑.๙ บูรณาการการด�าเนินงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร

  ๑.๑๐ หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติงานตามภารกิจ (Function) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑

 ๒. ให้มีคณะกรรมการด�าเนินการขับเคลื่อนทุกระดับ โดยแต่งตั้ง

  ๒.๑ คณะอ�านวยการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

  ๒.๒ คณะกรรมการขบัเคล่ือนการมีส่วนร่วมเพือ่พฒันาประเทศไทยสูค่วามยัง่ยนืระดบัจงัหวดั มีผูว่้าราชการจงัหวดั

เป็นประธาน

  ๒.๓ คณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนระดับอ�าเภอ มีนายอ�าเภอ 

เป็นประธาน 

  ท้ังนี้ ให้มีทีมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนระดับต�าบล ประกอบด้วยข้าราชการ 

และหน่วยงานความมัน่คง ปราชญ์ชาวบ้าน และจติอาสาในพืน้ที ่เพือ่ผนกึก�าลงัจากทกุภาคส่วนในพืน้ทีร่่วมกนัด�าเนนิการตามแนวทาง

ประชารัฐ

 ๓. ให้กระทรวงมหาดไทยเตรยีมการจดัประชมุผูว่้าราชการจงัหวดั นายอ�าเภอ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ทีน่ายกรฐัมนตรี

จะมอบนโยบายและวางกรอบการปฏิบัติร่วมกันให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงาน เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่ต่อไป

 ๔. ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานที่มีหรือจะมีโครงการ/กิจกรรมที่จะด�าเนินการในระดับต�าบล หมู่บ้าน บูรณาการ 

การด�าเนินการร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนระดับต�าบล 

เป็นแกนหลัก รวมทั้งสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับด้วย

 ๕. ให้เร่ิมขับเคลื่อนการด�าเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการด�าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการด�าเนินการต่อไป

ซึง่คณะรฐัมนตรพีจิารณาแล้วลงมตเิหน็ชอบในหลกัการตามทีน่ายกรฐัมนตรเีสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วนต่อไป

 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ลงมติว่า

 ๑. ให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการด�าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และสนับสนุนกลไกในการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกระดับ โดยในการด�าเนินโครงการดังกล่าว 

ให้ค�านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ อ�านาจหน้าที่ของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรด้วย

 ๒. ให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานของรัฐในระดับพื้นท่ี รวมท้ังกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

บูรณาการการท�างานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อลดความซ�้าซ้อนในการปฏิบัติงานและเพื่อให้โครงการดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์ 

อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทยรายงานผลการด�าเนินงานในภาพรวม รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ต่อนายกรัฐมนตรี

เป็นระยะ ๆ ด้วย

 ๓. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)] ร่วมกับกระทรวง

มหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลต่าง ๆ  ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กับการด�าเนินการในเรื่อง Big Data ด้วย 

เพื่อให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานของรัฐสามารถน�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม 

	 ที่มา	:	๑.	หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ด่วนที่สุด	ที่	นร	๐๕๐๕/ว	๓๓	ลงวันที่	๑๘	มกราคม	๒๕๖๑

๒.	หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ด่วนที่สุด	ที่	นร	๐๕๐๕/ว	๖๖	ลงวันที่	๒	กุมภาพันธ	์๒๕๖๑

หมายเหตุ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีได้มีค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ขับเคล่ือนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนยิม ยัง่ยนื ประกอบด้วย (๑) คณะกรรมการอ�านวยการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศ

ตามโครงการไทยนยิม ยัง่ยนื (๒) คณะกรรมการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนยิม ยัง่ยนื ระดบัจงัหวดั (๓) คณะกรรมการ

ขบัเคลือ่นการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนยิม ยัง่ยืน ระดบัอ�าเภอ (๔) ทมีขับเคลือ่นการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม 

ยัง่ยนื ระดบัต�าบล และ (๕) คณะกรรมการขับเคลือ่นการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนยิม ยัง่ยนื ระดบักรงุเทพมหานคร/เขต/ชมุชน
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เรื่อง การพิจารณาก�าหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๑

 

 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที ่ ๒๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ คณะรฐัมนตรไีด้พจิารณาก�าหนดวนัหยดุราชการ 

เพิม่เป็นกรณพีเิศษ ในปี ๒๕๖๑ และลงมติเห็นชอบตามที่ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้

 ๑. ก�าหนดให้วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก ๑ วัน ในปี ๒๕๖๑  

เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวม ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๑๖ เมษายน ๒๕๖๑

 ๒. ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย 

และกระทรวงแรงงาน พจิารณาความเหมาะสมของการก�าหนดเป็นวนัหยดุให้สอดคล้องกบัข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในแต่ละ

กรณีต่อไป

 ๓. ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจ�าเป็นหรือราชการส�าคัญในวันหยุด

ดงักล่าวโดยได้ก�าหนดหรอืนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึง่หากยกเลกิหรอืเลือ่นไปจะเกดิความเสยีหายหรอืกระทบต่อการให้บรกิาร

ประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาด�าเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและ 

ไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน

 ๔. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ เป็นต้น เร่งรัดเตรียมความพร้อมในการด�าเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

เพื่อรองรับสถานการณ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ดังกล่าวด้วย

ที่มา	:	หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ด่วนที่สุด	ที่	นร	๐๕๐๗/ว	๑๒๒	ลงวันที่	๒	มีนาคม	๒๕๖๑	

วันหยุดราชการ

เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 
 ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑
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เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑

มีนาคม

วันมาฆบูชา๑

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
๖

วันหยุดราชการที่ก�าหนดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 

(วันสงกรานต์) (มติ ครม. ๒๗ ก.พ. ๖๑)
๑๒

เมษายน

๑๓   -   ๑๕ วันสงกรานต์

กรกฎาคม

วันอาสาฬหบูชา๒๗

• วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

• วันเข้าพรรษา

๒๘

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาติ 

วันรัฐธรรมนูญ

วันสิ้นปี

ธันวาคม

๕

๑๐

๓๑

วันรัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

วันวิสาขบูชา

พฤษภาคม

๑๔

๒๙

วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

สิงหาคม

๑๒

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

วันปิยมหาราช

ตุลาคม

๑๓

๒๓

มกราคม

วันขึ้นปีใหม่๑

ภาพรวมวันหยุดประจ�าปี ๒๕๖๑
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 การใช้ถ้อยค�าในกฎหมายนั้นมิได้แตกต่างจากการใช้ถ้อยค�าในที่อื่น ๆ มันไม่ใช่ “แบบ” (Form) แต่เป็น “ลีลา” 

(Style) การเขียนที่มี “วิวัฒนาการ” มาต่อเนื่อง

 การตอบค�าถามที่ว่าท�าไมกฎหมายนั้นจึงใช้ความเช่นนั้น แตกต่างจากกฎหมายอื่นที่ใช้ความเช่นนี้ จึงไม่ใช ่

การตอบง่าย ๆ ว่ามันเป็น “แบบ” โดยไปค้นหาจ�านวนกฎหมายที่ใช้ความอย่างเดียวกันมาสนับสนุนว่ามีการใช้ความนั้น

มากกว่าการใช้ความอย่างนี้ แล้วต้องยึดความที่มีจ�านวนมากกว่าเป็น “แบบ”

 เมือ่ไม่นานนีม้กีารพจิารณาร่างพระราชบัญญตัฉิบับหนึง่ มกีารใช้ข้อความทีม่คีวามหมายเช่นเดยีวกนัถงึ ๓ ถ้อยค�า 

คือ “ให้น�ามาตรา .. มาใช้บังคับ” ประการหนึ่ง “ให้น�าบทบัญญัติมาตรา .. มาใช้บังคับ” ประการหนึ่ง และ “ให้น�า 

ความในมาตรา .. มาใช้บังคับ” อีกประการหนึ่ง ก็มีการถามกันขึ้นมาว่ามันมีความหมายเหมือนหรือต่างกันอย่างไร  

เพราะอ่านแล้วมันก็ได้ความว่าให้น�าความในมาตราที่อ้างถึงนั่นแหละมาใช้บังคับ แต่ท�าไมถึงเขียนลักลั่นกัน

 หลายท่านบอกว่าได้รับค�าชี้แจงสั้น ๆ ว่ามันเป็นแบบ แต่พอเวลาถามลึก ๆ ลงไปว่ามันต่างกันอย่างไร  

คนตอบก็งง บางทีไปไกลขนาดว่าถ้าอ้างถึงกฎหมายเดียวกันใช้อย่างหนึ่ง อ้างถึงกฎหมายต่างฉบับให้ใช้อีกอย่างหนึ่ง  

คนพยายามอธิบายก็เหนื่อย คนฟังค�าอธิบายเขาก็เหนื่อย

 ? 

เกร็ดการร่างกฎหมาย :

ให้น�าความในมาตรา .. 

มาใช้บังคับ 

โดย ปกรณ์  นิลประพันธ์
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เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑

 เรียนอย่างนี้ครับว่า เมื่อแรกที่สยามประเทศเริ่ม Modernization กฎหมาย (การท�ากฎหมายให้ถูกต้องตามสมัย) 

เพื่อยกเลิกสนธิสัญญาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับฝรั่งมังค่าทั้งหลายน้ัน เรามีการตั้งกรรมการช�าระประมวลกฎหมาย 

เพื่อให้กฎหมายสยามเป็นสากลตามแบบอย่างฝรั่งครับ กรรมการช�าระประมวลกฎหมายนี้มีผู้เชี่ยวชาญฝรั่งมากกว่าไทย 

เวลาเขายกร่างประมวลกฎหมายกนั ณ เวลานัน้เขาจงึยกร่างเป็นภาษาองักฤษครบั เป็นทีย่ตุอิย่างไรแล้วจงึแปลเป็นภาษาไทย

 อย่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี่ต้นร่างเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ผู้สนใจสามารถขอดูได้ที่ห้องสมุด

ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ของเก่านี่เขาละเอียดครับ มีการท�า glossary  

(ค�าอธิบายเพิ่มเติม) ไว้ด้วยว่ามาตราใดมาจากกฎหมายต่างประเทศมาตราใด

 อย่างการใช้ถ้อยค�าทีเ่ป็นปัญหาทีย่กมาข้างตน้นัน้ต้นร่างภาษาอังกฤษเขาใช้ค�าว่า “The provisions of section 

.. shall be applied..” เมื่อแปลเป็นภาษาไทย คณะท่านผู้แปลจึงใช้ค�าว่า “ให้น�าบทบัญญัติแห่งมาตรา .. มาใช้บังคับ” 

แปลตรงเป๊ะเลย ลองดูในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เลยครับ

 ต่อมา เมื่อเวลาร่างกฎหมายในยุคหลัง ๆ เราไม่ได้ร่างกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษแล้วจึงแปลเป็นไทยแล้ว การใช้

ถ้อยค�าในกฎหมายจงึไม่เคร่งครดัเพราะไม่ต้องแปลอย่างเมือ่แรกท�าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ ค�าทีว่่าจงึมวีวิฒันาการ

มาเรื่อย ๆ  จาก “ให้น�าบทบัญญัติแห่งมาตรา .. มาใช้บังคับ” มาเป็น “ให้น�าบทบัญญัติมาตรา .. มาใช้บังคับ” ค�าว่า “แห่ง” 

เริ่มหายไปก่อน ต่อมาก็กลายเป็น “ให้น�ามาตรา .. มาใช้บังคับ” เพราะผู้ร่างกฎหมายในยุคต่อ ๆ มาเห็นว่ามันเป็นการน�า

มาตรา .. มาใช้บังคับทั้งมาตรา จึงไม่จ�าเป็นต้องเขียนค�าว่าบทบัญญัติอีก ค�ากร่อนไปเรื่อย ๆ

 ต่อมาผู้ร่างมีความเห็นว่า การน�ามาตรา .. มาใช้บังคับ นั้น เป็นการน�า “ความ” ในมาตรานั้นมาใช้บังคับ ไม่ใช่น�า 

“มาตรา” นั้นมาใช้บังคับ จึงใช้ความว่า “ให้น�าความในมาตรา .. มาใช้บังคับ” ซึ่งสอดคล้องกับหลักการเดิมเมื่อแรกที่มี 

การยกร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ เพยีงแต่ลดรปูจากการเขยีนความเตม็ทีใ่ช้ค�าว่า “ให้น�าบทบญัญตัแิห่งมาตรา .. 

มาใช้บงัคับ” เป็น “ความในมาตรา ..” เท่านัน้เอง และเวลาแปลเป็นภาษาองักฤษกย็งัคงใช้ “The provisions of section ..” 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ เห็นด้วยกับแนวทางนี้จึงใช้ความว่า “ให้น�าความในมาตรา .. มาใช้บังคับ”  

ในรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ

ที่มา : http://lawdrafter.blogspot.com/2017/12/13.html?m=1 

อนาคตจะกร่อนค�าหรือลดรูปไปอย่างไรอีก 

คงต้องติดตามดูกันต่อไป

ภาษามีวิวัฒนาการตามสภาพสังคมครับ

Modernization
กฎหมาย
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พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

 ก�าหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา การพ้นจากต�าแหน่งหน้าที่และอ�านาจ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าท่ีของ 

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�าหนดการได้มา หน้าที่และอ�านาจ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ความเห็น 

และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ประกอบการพิจารณาและด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน

เล่ม	๑๓๔	ตอนที่	๑๓๑	ก	วันที่	๒๗	ธันวาคม	๒๕๖๐	หน้า	๑

พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

 ปรับปรุงโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศและหลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุนเพื่อให ้

การด�าเนินงานของกองทุนมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

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

 แก้ไขเพิม่เตมิบญัชอีตัราเงนิประจ�าต�าแหน่งข้าราชการทหาร  ประเภทวชิาการในสถาบนัการศกึษาสงักดักระทรวงกลาโหม 

โดยไม่น�าชั้นยศทางทหารมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ และเพิ่มบัญชีอัตราเงินประจ�าต�าแหน่ง

ข้าราชการทหาร ประเภทวิทยฐานะ เพื่อให้ข้าราชการทหารผู้ปฏิบัติงานด้านการสอนมีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ

เล่ม	๑๓๕	ตอนที	่๔	ก	วันที่	๒๖	มกราคม	๒๕๖๑	หน้า	๑



41ปีที่ ๒๖  ฉบับที่ ๑ 

เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๑

พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๖๔๘) พ.ศ. ๒๕๖๐

 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มส�าหรับการน�าเข้าเหรียญที่ระลึกของกรมธนารักษ์

เล่ม	๑๓๔	ตอนที	่๑๒๓	ก	วันที่	๑๒	ธันวาคม	๒๕๖๐	หน้า	๓๕

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๖๔๙) พ.ศ. ๒๕๖๐

 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มส�าหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการ กรณีการขายเหรียญที่ระลึกของกรมธนารักษ์ 

เนื่องในวโรกาสส�าคัญ

เล่ม	๑๓๔	ตอนที่	๑๒๓	ก	วันที่	๑๒	ธันวาคม	๒๕๖๐	หน้า	๓๗

พระราชกฤษฎีกาการก�าหนดจ�านวนเงินสะสมสูงสุด และการน�าทุนหรือผลก�าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้

แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

 ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการก�าหนดจ�านวนเงินสะสมสูงสุด และการน�าทุนหรือผลก�าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลัง 

เป็นรายได้แผ่นดิน

เล่ม	๑๓๕	ตอนที	่๔	ก	วันที่	๒๖	มกราคม	๒๕๖๑	หน้า	๔

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๕๑) พ.ศ. ๒๕๖๑

 ยกเว้นภาษีเงนิได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบรษิทัหรอืห้างหุ้นส่วนนติบิคุคล ส�าหรบัการบรจิาคเงนิหรอืทรพัย์สนิให้แก่กองทนุ

ยุติธรรม

เล่ม	๑๓๕	ตอนที	่๔	ก	วันที่	๒๖	มกราคม	๒๕๖๑	หน้า	๗

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๕๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

 ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส�าหรับเงินได้ที่ได้รับเป็นเงินสนับสนุนจากกองทุนเพ่ิมขีด 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

เล่ม	๑๓๕	ตอนที่	๔	ก	วันที่	๒๖	มกราคม	๒๕๖๑	หน้า	๑๐



พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

 พระท่ีน่ัง เป็นค�าราชาศัพท์เรียกอาคารส�าคัญซ่ึงเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ที่ประกอบ

พระราชกรณียกิจ ที่ออกมหาสมาคม ที่รับรองพระราชอาคันตุกะ หรือที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบรม

ราชบพุการ.ี พระทีน่ัง่อาจเป็นอาคารใหญ่ มคีวามงดงาม มหีลายชัน้ หรอืเป็นอาคารขนาดเล็กม ี๒ ชัน้หรอืชัน้เดยีวกไ็ด้. 

ในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังต่าง ๆ  มีพระที่นั่งหลายองค์ พระที่นั่งบางองค์เป็นพระที่นั่งโถง คือ อาคาร

ที่โล่งไม่มีผนัง. พระที่นั่งซึ่งเป็นอาคารใหญ่ในพระบรมมหาราชวังมีชื่อตามที่ได้รับพระราชทาน เช่น พระที่นั่ง

ไพศาลทักษิณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน และพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

 ค�าว่า พระที่นั่ง นอกจากจะใช้เป็นค�าเรียกอาคารส่ิงก่อสร้างท้ังใหญ่และเล็กซึ่งเป็นท่ีประทับของ

พระมหากษัตริย์แล้ว ยังใช้เป็นค�าเรียกพระแท่นราชบัลลังก์ด้วย เช่น พระที่นั่งภัทรบิฐ พระราชอาสน์ ซึ่งอยู่

ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉตัรในพระทีน่ัง่ไพศาลทกัษณิ พระทีน่ัง่พดุตานกาญจนสงิหาสน์ ซึง่อยูห่น้าพระทีน่ัง่

บุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน ในท้องพระโรงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน. นอกจากนี้ ราชยาน

ส�าคัญบางองค์ ก็มีชื่อเรียกว่าพระที่นั่ง เช่น พระที่นั่งราเชนทรยาน

ที่มา : บทวิทยุรายการ รู้ รัก ภาษาไทย. ๒๕๕๔. ค�าราชาศัพท์. 

สืบค้นจากเว็บไซต์ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา http://www.royin.go.th

พระที่นั่ง
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