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ในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว ครบ 100 ปี
วันท่ี 23 ตุลาคม 2553 น้ี สลค.สาร ขอนำเสนอบทความเร่ือง “พระปิยมหาราช” เพ่ือน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ท่ีพระองค์ท่านได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพ่ือประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทยนานัปการ และในโอกาสเดียวกันน้ี
ได้นำคำบรรยายของศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ  เครืองาม เกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีขึ้นครั้งแรก
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาเพื่อเผยแพร่ด้วย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นมา สลค. มี ดร.อำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรีคนใหม่
มาปฏิบัติหน้าท่ี  สลค.สาร ฉบับน้ี จึงขอนำเร่ือง “คน สลค. ถาม ดร.อำพน  กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรีคนใหม่”
ซึ่งมีแนวคิดในการทำงานที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานมานำเสนอแก่เพื่อนข้าราชการ

ขอคุยด้วย
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กับ

อาลักษณ์หญิง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และสมเด็จ
พระเทพศริินทราบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมือ่วันท่ี 20 กันยายน 2396 พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชชนก
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาข้ึนเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า และพระราชทานพระนามว่า “จุฬาลงกรณ์” ทรงได้รับการสถาปนาข้ึนเป็น
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ และทรงกรมเป็นกรมหมื่นพิฆเณศวรสุรสังกาศ เมื่อ พ.ศ. 2404 ต่อมาทรงเลื่อนขึ้นเป็น
กรมขุนพินิตประชานาถ เมื่อ พ.ศ. 2410 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2411
มีพระปรมาภไิธยว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจฬุาลงกรณ์ บดินทรเทพยมหามงกฎุ บุรุษรัตนราชรวิวงษ์ วรุตพงษ์บริพัตร
วรขัติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ บรมธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนารถบพิตร พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
ทรงรับเคร่ืองบรมขัตติยราชอิสริยยศพร้อมสัปตปฎลเศวตฉัตรในการทรงประกอบพระราชพธีิบรมราชาภิเษกคร้ังแรก ณ หมู่พระมหามณเฑียร
ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2411 ต่อมาทรงรับเครื่องบรมขัตติยราชอิสริยยศพร้อมนพปฎลมหาเศวตฉัตร ในการ
ทรงประกอบพระราชพธีิบรมราชาภิเษกและเฉลมิพระราชมณเฑยีรตามโบราณราชประเพณ ีณ หมู่พระมหามณเฑยีรในพระบรมมหาราชวงั
เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2416
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระขนิษฐาและพระอนุชา
ร่วมสมเด็จพระบรมราชชนน ี3 พระองค์ คือ

1.  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑล
โสภณภควดี กรมหลวงวิสุทธิกษัตริย์

2.  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี
กรมพระจักรพรรดิพงศ์ (ต้นราชสกุล จักรพันธุ์)

3.  จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข
เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
(ต้นราชสกุล ภาณุพันธุ์)

เมื่อยังทรงพระเยาว์ ทรงศึกษาในสำนักพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุตรี กรมหลวงวรเสรฐสุดา
พระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ 3 ขัตติยราชนารีผู ้ทรงรอบรู ้
ด้านอักษรศาสตร์และโบราณราชประเพณี นอกจากนี ้
ได้ทรงศึกษาวิชาการหลาย ๆ ด้านสำหรับบรมราชกุมาร
อาทิ ภาษามคธ การยิงปืนไฟ วิชาคชกรรม ได้ทรงศึกษา
ภาษาอังกฤษกับนางแอนนา เลียวโนเวนส์ หมอจันดเล
และนายแปตเตอร์สัน รวมทั้งได้ทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง
จนทรงมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างแตกฉาน ส่วนทางด้าน
รัฐศาสตร์ ราชประเพณี และโบราณคดี ทรงได้รับการถ่ายทอด
และฝึกสอนจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระบรมราชชนก พระองค์ได้ทรงผนวชเป็นสามเณร
เม่ือ พ.ศ. 2409 หลังจากทรงลาผนวชสมเด็จพระบรมราชชนก
ได้ทรงกวดขันดูแลและสั่งสอนเรื่องราชการแผ่นดินมากขึ้น

โดยได้มีพระบรมราโชวาทและพระบรมราชาธบิายในเร่ืองราชการและราชประเพณีต่าง ๆ อยู่เสมอ เม่ือทรงเล่ือนข้ึนเป็นกรมขุนพินิตประชานาถ
ได้ทรงรับหน้าท่ีบังคับบัญชา กรมมหาดเล็ก กรมทหารบกวังหน้า กรมล้อมพระราชวัง และกรมพระคลังมหาสมบัติ และเม่ือสมเด็จพระบรมราชชนก
เสด็จสวรรคต ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบแทนโดยมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2411 เน่ืองจากขณะน้ัน
ยังไม่ทรงบรรลุพระราชนติิภาวะ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรสุีริยวงศ ์(ช่วง บุนนาค) ขณะมีบรรดาศักด์ิเป็นเจ้าพระยาศรสุีริยวงศ ์ทำหนา้ท่ี
เป็นผู้สำเรจ็ราชการแผน่ดนิ เม่ือทรงบรรลพุระราชนติิภาวะแลว้ จึงมีพระราชพธีิบรมราชาภเิษกอกีครัง้หนึง่เมือ่วันที ่ 16 พฤศจกิายน 2416

นับจากที่ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราช
กรณียกิจต่าง ๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการ ทรงศึกษาการบริหารราชการแผ่นดินและเสด็จประพาส
ต่างประเทศทั้งในเอเชียและยุโรปเพื่อนำความเจริญก้าวหน้ามาปรับปรุงประเทศ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่
พระมหากษัตริย์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกไปยังประเทศท่ีห่างไกลในอีกซีกโลกหน่ึง เพ่ือให้ได้เห็นความก้าวหน้าของประเทศมหาอำนาจอืน่ ๆ
ในทุกสาขาของความเจริญ เพื่อนำเอาความเจริญเหล่านั้นกลับมาปรับปรุงบ้านเมือง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาประเทศแบบแผนการปกครองและระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินเกือบทุกด้านทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านปกครองส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ด้านกฎหมายและการศาล การภาษีอากร
และการคลัง การทหาร กิจการสาธารณูปโภค และด้านอื่น ๆ อาทิ การปรับปรุงพัฒนาแบบแผนประเพณีทางสังคมบางประการ เพื่อให้
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่แปรเปลี่ยนไปทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีพระบรมราโชบายหลักเป็นแนวเดียวกับ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ เพื่อความมั่นคง ความอยู่รอดของราชอาณาจักรที่กำลังเผชิญกับการขยายอิทธิพลของ
จักรวรรดินิยมตะวันตกเวลาน้ัน เพ่ือความเจริญทัดเทียมกับอารยประเทศและเพือ่ความผาสุกของอาณาประชาราษฎร ์ โดยมีพระราชกรณียกิจ
ท่ีสำคญั ๆ ในแตล่ะดา้นโดยสงัเขปดงัตอ่ไปน้ี



⌫⌫  ⌫    5

ด้านการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

ด้านเศรษฐกิจและการคลัง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่ห ัวทรงจัดระเบียบ
เศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ โดยมีการปรับปรุงการเก็บภาษีอากรให้รัดกุมยิ่งขึ้น
ใน พ.ศ. 2416 โปรดเกล้าฯ ให้ตั ้ง หอรัษฎากรพิพัฒน์ เพื ่อเก็บรายได้
ของแผ่นดินมารวมไว้แห่งเดียวกัน ซึ ่งต่อมายกฐานะขึ ้นเป็นกระทรวง
พระคลังมหาสมบัติ

ใน พ.ศ. 2439 โปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดทำงบประมาณแผ่นดินขึ้น
เป็นครั้งแรก แยกเงินแผ่นดินและเงินส่วนพระองค์ออกจากกันโดยเด็ดขาด
มีการทำสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างประเทศ โปรดเกล้าฯ ให้
ยกเลิกเงินเฟื้อง เสี้ยว อัฐ และโสฬสแล้วเปลี่ยนมาใช้อัตราทศนิยมแทน
ได้มีการจัดตั ้งธนาคารขึ ้นเป็นครั ้งแรก คือ สยามกัมมาจล (ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน) ได้ทรงปรับปรุงเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ จนทำให้
ประเทศมีรายได้มากขึ้นสามารถนำมาใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศ

เงินในสมัยพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักปกครอง
ที่ทรงพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงผสมผสานการปกครองของไทยตามแบบ
ประเพณีโบราณกับการปกครองของต่างประเทศ แล้วทรงปรับเปลี ่ยน
รูปแบบการปกครองตามสถานการณ์และความเหมาะสม โดยทรงตั ้ง
สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน (Council of State) ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2417
และต้ังสภาองคมนตร ี (Privy Council) ตามลำดบั

ใน พ.ศ. 2431 ได้ทรงดำเนินการปรับปรุงระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินครั ้งใหญ่ โดยนำแบบแผนของชาติยุโรปมาปรับใช้กับ
ของไทย เริ่มด้วยการกำหนดคณะเสนาบดีขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ 6 กระทรวง
ให้เป็น 12 กระทรวง แต่ยังคงเรียก “กรม” (รวมทั้งกรมมุรธาธร) รวมกัน
เข้าเป็นเสนาบดีและประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ เป็นประจำ
โดยพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเสดจ็ฯ ไปประทบัเปน็ประธานในทีป่ระชมุ
ณ พระที ่นั ่งวิมานเมฆซึ ่งเป็นแบบอย่างของการประชุมคณะรัฐมนตรี
ในเวลาต่อมา

ส่วนราชการส่วนภูมิภาคโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล
เป็นครั ้งแรกเมื ่อ พ.ศ. 2437 โดยทยอยตั ้งปีละ 3-4 มณฑล และ
ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แบ่งมณฑลออกเป็นเมือง อำเภอ
ตำบล และหมู่บ้าน อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้
โปรดเกล้าฯ ให้จัดต้ังสุขาภิบาลหัวเมือง ยกเลิกการปกครองระบบ “กินเมือง”
ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรับพระราชทานเงินเดือนประจำและมีการแต่งตั้ง
เจ้าเมืองโดยยึดถือความรู้ความสามารถแทนการสืบสายโลหิต
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรับปรุงกฎหมายและการศาลของประเทศให้ทันสมัยเพื่อแก้ไขสนธิสัญญาต่าง ๆ
ท่ีไทยเสียเปรียบต่างประเทศ ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ สถาปนากระทรวงยติุธรรมเม่ือ พ.ศ. 2434 ต่อมาโปรดเกลา้ฯ ให้จัดต้ังศาลโปริสภา
(ศาลแขวงในปัจจุบัน) และจัดตั้งศาลหัวเมืองโดยเริ่มที่มณฑลกรุงเก่าเป็นแห่งแรกใน พ.ศ. 2439 ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2451 โปรดเกล้าฯ
ให้ตราพระธรรมนูญศาลยุติธรรมขึ้น นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชำระพระราชกำหนดกฎหมายตลอดจนการตราประมวล
กฎหมายขึน้ใหมใ่น พ.ศ. 2451 มีการประกาศใชก้ฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 เป็นฉบับแรก ทรงสถาปนาโรงเรยีนกฎหมาย และทรง
ส่งนักเรียนไทยในทวีปยุโรปเพื่อกลับมาพัฒนาปรับปรุงระบบการศาลและระบบกฎหมายไทยในเวลาต่อมา

ด้านการต่างประเทศ

ด้านกฎหมายและการศาล

ทรงประกอบพระราชพิธีเปิดศาลสถิตยุติธรรม การพจิารณาพพิากษาคดตีา่ง ๆ ในสมยัรชักาลที ่5

เสด็จข้ึนจากเรอืซักซันประพาสเมอืงปอร์ตเสด ริมฝ่ังของสเุอช
เมือ่วนัที ่21 เมษายน พ.ศ. 2450

ทรงฉายภาพรว่มกบั
ประธานาธิบดีฝรั่งเศส

ในรัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงเวลาที่มหาอำนาจตะวันตก
ขยายอำนาจทางด้านการค้าและการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ พระองค์จำเป็นต้องใช้วิเทโศบายในการทำสนธิสัญญากับ
ประเทศตะวันตกด้วยการยอมเสียดินแดนบางส่วนเพื่อแลกกับเอกราช
ดังเช่นเหตุการณ์ ร.ศ. 112 เม่ือไทยเกิดกรณีพิพาทกับฝร่ังเศส ทรงเล็งเห็น
ความสำคัญของการเจร ิญพระราชไมตรีกับนานาประเทศทั ่วโลก
จ ึงม ีการแต ่งต ั ้งอ ัครราชท ูตไปประจำต ่างประเทศเป ็นคร ั ้งแรก
ใน พ.ศ. 2424 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จ
ประพาสประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะการเสดจ็ประพาสยุโรปใน พ.ศ. 2440
และ พ.ศ. 2450 ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย
รวมถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยกับหลายประเทศ
ในยุโรปและรัสเซีย เนื่องจากได้สะท้อนวิเทโศบายด้านการต่างประเทศ
ของพระองค์ที่นำพาประเทศไทยซึ่งในขณะนั้นเป็นเพียงรัฐกันชนเล็ก ๆ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมหาอำนาจในยุโรป ให้รอดพ้นจากการ
ถูกกลืนเป็นเมืองขึ ้น ในขณะเดียวกันยังเป็นจุดเริ ่มต้นของการนำ
ความรู ้และวิทยาการต่าง ๆ จากประเทศดังกล่าว มาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมอารยประเทศ ตลอดจนเป็นรากฐาน
ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับหลายประเทศในยุโรปสืบมาถึงปัจจุบัน
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ด้านการทหารและการป้องกันประเทศ

หลังจากเสด ็จพระราชดำเน ินกล ับจากส ิงคโปร ์และ
ปัตตาเวีย ใน พ.ศ. 2415 ทรงนำแบบอย่างการทหารที่ชาวยุโรป
วางรูปแบบไว้ในประเทศเหล่านั ้นมาปรับปรุงให้เหมาะสมใช้กับ
ประเทศไทย เช่น การจัดแบ่งทหารบกและทหารเร ือในกองทัพ
ปรับปรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ในกองทัพ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้รวมการบังคับบัญชาทหารบก ทหารเรือ เป็นกรมยุทธนาธิการ
ซึ่งเป็นกระทรวงกลาโหมในเวลาต่อมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารขึ ้น เมื ่อ พ.ศ. 2448
มีการจัดตั้งกรมเสนาธิการทหารบกเป็นครั้งแรก พระราชทานกำเนิด
โรงเรียนนายร้อยทหารบก และโรงเรียนนายเรือ การจัดซื ้อและ
สร้างเรือรบ และทรงส่งพระราชโอรสไปศึกษาวิชาทหาร ณ ทวีปยุโรป

เสดจ็พระราชดำเนนิตรวจแถวทหารดบัเพลงิ กรงุเบอรลิ์น ประเทศเยอรมนี
เมือ่วนัที ่27 สิงหาคม พ.ศ. 2440

การฝกึประลองยทุธข์องเหลา่ทหารบกทีส่นามหนองบวั
จังหวดันครราชสมีา เมือ่ ร.ศ. 126 (พ.ศ. 2450)

กรมทหารปนืใหญ ่และกรมทหารมา้ที ่ 5
เตรยีมไปถวายตวัทีส่นามหนองบวั เมือ่ ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443)

ด้านการศึกษา

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์
ให้พสกนิกรทั้งปวงมีความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและบ้านเมือง และทรง
ตระหนักถึงสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของพสกนิกรให้เท่าเทียม
เสมอกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั ้งโรงเร ียนหลวง
แห่งแรกข้ึนในพระบรมมหาราชวังเม่ือ พ.ศ. 2414 และให้ขยายออกไปสู่
ประชาชน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั ้งโรงเร ียนหลวง
สำหรับราษฎรเป็นแห่งแรกที ่วัดมหรรณพาราม เมื ่อ พ.ศ. 2427
ตลอดรัชสมัยของพระองค์มีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นจำนวนมาก
ทั้งโรงเรียนหลวง โรงเรียนราษฎร์ โรงเรียนสตรี โรงเรียนฝึกหัดครู
เป็นต้น นอกจากน้ี ยังทรงริเร่ิมการจัดต้ังหอพระสมุด พิพิธภัณฑสถาน
และโบราณคดีสโมสร

โรงเรียนวัดมหรรณพาราม
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การศาสนา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเอกอัคร-
ศาสนปูถมัภท์กุศาสนา ใน พ.ศ. 2431 โปรดเกลา้ฯ ใหมี้การสงัคายนา
และจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยเป็นครั้งแรกแล้วให้แจกจ่าย
ไปตามพระอารามและห้องสมุดต่าง ๆ ใน พ.ศ. 2445 โปรดเกล้าฯ
ให้ตราพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์เป็นฉบับแรก ทรงสถาปนา
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยท่ีวัดมหาธาตุ สำหรับพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย
และมหามกุฎราชวิทยาลัย ที่วัดบวรนิเวศ สำหรับพระสงฆ์ฝ่ายธรรม
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดต่าง ๆ  เช่น สร้างวัดราชบพิธ เป็นวัดประจำรัชกาล
วัดเทพศิรินทราวาส วัดเบญจมบพิตร รวมทั้งการบูรณปฎิสังขรณ์
วัดสำคัญต่าง ๆ ทั่วพระราชอาณาจักร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

ประเพณีและวัฒนธรรม

ทรงเลิกประเพณีการมีพระมหาอุปราชหรือตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทรงตั้งตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นแทน และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์แรกของไทย คือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ทรงปรับปรุงประเพณีการหมอบคลานเข้าเฝ้าฯ รวมทั้งการแต่งกายในการเข้าเฝ้าฯ และเครื่องแบบข้าราชการ
โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนแปลงการใช้ศักราชโดยเลิกใช้จุลศักราชมาเป็นรัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) ตั้งแต่จุลศักราช 1250 (พ.ศ. 2431)
โดยเริ่มนับ พ.ศ. 2325 เป็น ร.ศ. 1 และให้นำปฏิทินสุริยคติมาใช้ในราชการแทนปฏิทินจันทรคติเดิม โดยกำหนดให้วันที่ 1 เมษายน
เป็นวันข้ึนปีใหม่

ด้านสังคม

พระราชกรณยีกิจท่ีสำคัญย่ิงในรัชสมัยของพระองค ์ เป็นเหตุการณ์สำคัญ
ในประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์โลก การเลิกทาสนี้เป็นพระราชประสงค์
ตั้งแต่แรกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ด้วยทรงพระราชดำริว่า การมีทาสเป็นเครื่อง
ถ่วงความเจริญของบ้านเมือง ดังข้อความตอนหน่ึงในคำปรารภของพระราชบัญญัติทาษ
รัตนโกสินทรศก 124 ที่ว่า “...ประเพณีทาษที่มีอยู่ในพระราชอาณาจักรสยาม
ถึงเปนวิธีทาษทำสารกรมธรรม์ขายตัวด้วยใจสมัค มิใช่ทาษเชลยที ่เปนการ
กดข่ีอย่างร้ายแรงกจ็ริง แต่ก็เป็นเคร่ืองกีดขวางความเจรญิประโยชนแ์ละศุขสำราญ
ของมหาชนอยู่อย่างหนึ่ง ซึ่งจำเปนต้องเลิกถอนอย่าให้มีประเพณีทาษภายใน
พระราชอาณาจักรนี้ กรุงสยามจึงจะมีความเจริญสมบูรณ์เท่าทันประเทศอื่น...”
พระองค์ได้ทรงกำหนดแผนการเป็นขั ้นตอนเพื ่อให้ระบบทาสค่อย ๆ หายไป

จากสังคมไทย ด้วยการตรา “พระราชบัญญัติพิกัดกระเษียรอายุลูกทาสลูกไทย” ซึ่งกำหนดว่า ลูกทาสและลูกไทยที่ถูกขายตัวลงเป็นทาส
ในรัชสมัยของพระองค์ คือตั้งแต่ปีมะโรง พ.ศ. 2411 อันเป็นปีเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ และที่เกิดในปีต่อ ๆ มา เมื่ออายุครบ 21 ปี
จะต้องพ้นจากค่าตัวทาสมาเป็นไท พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ช่วยไถ่ถอนทาสบางส่วนด้วย นอกจากนี้ โปรดเกล้าฯ
ให้เลิกบ่อนเบี้ยอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการซื้อขายทาส และต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติเลิกทาสในมณฑลต่าง ๆ
ตามความเหมาะสม จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2448 จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตรา “พระราชบัญญัติทาษรัตนโกสินทรศก 124” ให้เลิกทาส
ทั่วพระราชอาณาเขต พระบรมราโชบายในการเลิกทาสแบบผ่อนปรนค่อยเป็นค่อยไป ทำให้จำนวนทาสลดลงตามลำดับ เป็นการเลิกทาส
ที่ปราศจากความวุ่นวายเสียเลือดเนื้อ นับว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที ่ทรงให้ความสำคัญในเรื ่องสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง
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ด้านคมนาคม ส่ือสาร และสาธารณูปโภค

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการคมนาคมและการสื ่อสารที ่สำคัญ ๆ
ขึ้นหลายอย่าง เริ่มจากมีบุรุษไปรษณีย์และแสตมป์เมื่อ พ.ศ. 2418 ต่อมาโปรดเกล้าฯ
ให้จัดตั ้งการไปรษณีย์ข ึ ้นซึ ่งมีว ิว ัฒนาการมาเป็นกรมไปรษณีย์ใน พ.ศ. 2441
ในด้านเส้นทางคมนาคมทรงตระหนักถึงความสำคัญของเส้นทางคมนาคมโดยรถไฟ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งกรมรถไฟขึ้นสังกัดอยู่ในกระทรวงโยธาธิการ
เม่ือเดือนตุลาคม 2433 และเร่ิมสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมาข้ึนเป็นสายแรก
ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างทางรถไฟสายอื่น ๆ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนน
หลายสาย เช่น ถนนราชดำเนิน ถนนเยาวราช ถนนอุณา-กรรณ มีสะพานเชื่อมคลอง
ที่สำคัญ เช่น สะพานผ่านพิภพลีลา สะพานผ่านฟ้าลีลาศ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์สร้างสะพานเพ่ือสาธารณประโยชน์เป็นประจำทุกปี ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2438 เป็นต้นมา โดยพระราชทานนามสะพานขึ้นต้นด้วยคำว่า “เฉลิม”
และตัวเลขต่อท้ายระบุพระชนมพรรษาในปีที ่ทรงสร้างรวมทั ้งหมด 17 สะพาน
นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองขึ้นใหม่และขุดลอกคลองเก่าเพื่อ
สะดวกในการสญัจรและการขนสง่ รวมทัง้ประโยชนใ์นดา้นเกษตรกรรมและการคมนาคม
เช่น คลองรังสิต คลองทววัีฒนา และคลองเปรมประชากร

ตกึทีท่ำการไปรษณยีส์มัยรชักาลที ่5

รัชกาลที ่5 ทรงวางทางรถไฟ
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา

ด้านสาธารณสุข

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริที่จะปรับปรุงการสาธารณสุข
เพื่อให้ราษฎรมีสุขภาพอนามัยที่ดี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกำหนดสุขาภิบาล
เมื่อ พ.ศ. 2440 พระราชบัญญัติ และกฎหมายอื่น ๆ อีกหลายฉบับ ต่อมามีสุขาภิบาลหัวเมือง
เป็นแห่งแรกท่ีตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสงคราม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงพยาบาลข้ึน
ในบริเวณพระราชวังหลังฝั่งธนบุรีเมื่อ พ.ศ. 2431 ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลศิริราช
และโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนสอนวิชาแพทย์แผนใหม่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้เมื่อ พ.ศ. 2440
และพระราชทานนามว่า “โรงเรียนแพทยาลัย” เมื่อครั้งเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส
เมื่อ พ.ศ. 2436 เรื่องดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง มีการสู้รบระหว่างกัน ทำให้ทหารไทยบาดเจ็บ
ล้มตายเป็นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถจัดตั้งสภาอุณาโลมแดง
ข้ึนเพ่ือช่วยเหลือด้านการพยาบาลและบรรเทาทกุข์จากเหตุการณ์ดังกล่าว ซ่ึงต่อมาเป็นสภากาชาดไทย
ในปัจจุบันโรงพยาบาลศิริราช



10

ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรม

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระปรชีาสามารถในดา้นอักษรศาสตรเ์ป็นอย่างยิง่ มีบทพระราชนพินธจ์ำนวนมาก
ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง จดหมายเหตุรายวัน พระราชหัตถเลขา พระบรมราชาธิบาย และพระราชวิจารณ์ต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่มีคุณค่า
ทางอักษรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ในด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งที่สำคัญที่สุด คือ
พระที่นั ่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามมาก ตอนปลายรัชกาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างพระราชวังดุสิต พร้อมทั้งสร้างถนนติดต่อระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิต พระราชทานนามว่า ถนนราชดำเนิน
นอกจากนี้ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นตึกหินอ่อนขนาดใหญ่ ซึ่งแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวร และได้เสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
เม่ือวันท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 พระชนมพรรษา 58 พรรษา เสด็จดำรงสิริราชสมบัติ 42 ปี

จากพระราชกรณียกิจที่ทรงมีคุณูปการแก่ประเทศชาติและประชาชนนับอเนกอนันต์ ทั้งในด้านการปกครองบ้านเมืองและ
พระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกร ทำให้ทรงเป็นที่เคารพรักของชนทุกหมู่เหล่า ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงได้ถวายพระนามว่า
“พระปิยมหาราช” หลังจากถวายพระเพลิงพระบรมศพตามราชประเพณีแล้ว เมื่อบรรจบอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้สืบราชสันตติวงศ์ ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานถวายตามราชประเพณี โดยเชิญ
พระโกศพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวออกประดิษฐานบนพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร และเชิญพระพุทธรูป
ปางประจำพระชนมวารประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่ในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท หรือพระที่นั่งอนันตสมาคม

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท



⌫⌫  ⌫    11

อ้างอิง
เจฟฟร ีไฟนส์โตน จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ พระบรมราชวงศ์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ จำกัด, 2523.
เลขาธกิารคณะรฐัมนตร,ี สำนกั. พระราชลัญจกร. กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2538.
ศลิปากร, มหาวทิยาลยั. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร.์ สมุดภาพสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสนิทร์. กรงุเทพฯ : 2525.
(คณะกรรมการจดังานสมโภชกรงุรตันโกสนิทร ์200 ปี จัดพมิพเ์ปน็ทีร่ะลกึในโอกาสสมโภชกรงุรตันโกสนิทร ์200 ปี พทุธศกัราช 2525).
“พระราชบญัญตัทิาษรตันโกสนิทรศก 124,” ราชกจิจานเุบกษา. เลม่ 22 ตอนที ่1 หนา้ 9 วนัที ่22 เมษายน 2448.
หนังสือกระทรวงวัฒนธรรม ด่วนที่สุด ที่ วธ 0405/233 ลงวันที่ 20 มกราคม 2553 เรื่อง โครงการและกิจกรรมน้อมรำลึก 100 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.

ต่อมาทางราชการได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม ซึ่งเป็น
ว ันสวรรคตของพระบาทสมเด ็จพระจ ุลจอมเกล้าเจ ้าอย ู ่ห ัว
เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเรียกว่า วันปิยมหาราช และกำหนด
ให้เป็นวันหยุดราชการ

ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดให้มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ
พระราชกุศลวันปิยมหาราช ในวันท่ี 23 ตุลาคมของทุกปี ณ พระท่ีน่ัง
อมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ว ันดังกล่าวเป็นวันรัฐพิธ ี และเสด็จพระราชดำเนินไปทรง
วางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระลาน
พระราชวังดุสิต ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร
วินิจฉัย

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม
หรือที ่เรียกว่าพระบรมรูปทรงม้า เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที ่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะดำรงพระอิสริยยศ
เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวชิราวุธ ทรงนำเจ้านาย
ข้าทูลละอองธุลีพระบาท และราษฎรบริจาคทรัพย์จัดสร้างประดิษฐาน
ขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขณะที่ทรงดำรงพระชนม์อยู่เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงครองราชย์
ยาวนานถึง 40 ปี และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได ้ เสด ็จพระราชดำเน ินมาทรงเป ิดพระบรมราชาน ุสาวร ีย ์
ด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2451 ในโอกาส
งานฉลองรัชมังคลาภิเษก

นอกจากพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยแล้ว ยังปรากฏ
กว้างไกลไปยังนานาประเทศทั่วโลก ทรงได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณเป็น “บุคคลสำคัญของโลก” จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) เมื่อ พ.ศ. 2546 และประกาศขึ้นทะเบียนเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์
ของพระองคเ์ป็น “มรดกความทรงจำแหง่โลก” ประจำปี 2552 อีกด้วย

ในวันท่ี 23 ตุลาคม 2553 น้ี เป็นวาระครบรอบ 100 ปี วันสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะรฐัมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 เห็นชอบให้จัดโครงการและกิจกรรมน้อมรำลึก 100 ปี วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู ่หัว และเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนเข้าร่วมโครงการและจัดกิจกรรมอย่างกว้างขวาง เพื ่อน้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ
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ศาสตราจารย ์ดร.วิษณุ  เครืองาม

ถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ถอยหลังไปต้ังแต่สมัยสมบูรณาญา
สิทธิราชย์ ซึ ่งพระมหากษัตริย์ทรงเป็นรัฐบาล ในยุคที ่ไม่มี
คณะรัฐมนตรี ในยุคที ่ไม่มีอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร
อำนาจตุลาการ เป็นยุคที่อำนาจทั้งหลายสำเร็จเด็ดขาดอยู่ใน
พระองค์พระมหากษัตริย์ เราไม่เคยมีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ไม่เคยมีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และไม่เคยมีสำนัก
ราชเลขาธิการ มีแต่พระมหากษัตริย์ ซึ่งก็จำเป็นต้องมีหน่วยงาน
ธุรการสักหน่วยหนึ่งไว้ให้พระมหากษัตริย์ไว้ทรงใช้สอย ตรงนี้
ที ่ผมต้องเล่าเพราะว่าเป็นจุดกำเนิดหรือบรรพบุรุษของสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
และสำนักราชเลขาธิการ ลองนึกย้อนไปถึงสมัยพ่อขุนรามคำแหง
นึกถึงพระเจ้าอู ่ทอง นึกถึงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นึกถึง
สมเด็จพระนารายณ์ สภาพในเวลานัน้ก็คือสภาพท่ีพระมหากษัตริย์

*คัดตัดตอนข้อความมาจากการบรรยายเรื่อง
“การประสานราชการระหว่างรัฐบาลกับสำนักราชเลขาธิการ”

ของศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม
อดีตรองนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ในการประชุมหารือการปฏิบัติงานร่วมระหว่างสำนักราชเลขาธิการ
กบัส่วนราชการตา่ง ๆ เมือ่วนัจนัทรท์ี ่ 28 มีนาคม 2548

ณ โรงแรมรอยลัริเวอร ์กรงุเทพมหานคร
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ทรงมีหน่วยงานธุรการไว้ทรงใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน
และเป็นที ่ร ับร ู ้ก ันมาในกฎมณเฑียรบาลในพระราชกำหนด
บทพระอยัการตา่ง ๆ ในอดตีวา่มกีรมสำคญัไวใ้หพ้ระมหากษตัรยิ์
ไว ้ทรงใช้สอยอยู ่กรมหนึ ่งเป็นกรมที ่เป็นบรรพบุร ุษของกรม
ท้ังหลายท่ีทำหน้าท่ีในทางราชการของรัฐบาลและของพระมหากษัตริย์
อยู่ทุกวันน้ี กรมน้ันคือกรมพระอาลักษณ์ ซ่ึงถ้าไปอ่านในพงศาวดาร
ก็จะได้ยินได้เห็นว่า เป็นเร่ืองท่ีข้าราชการกรมน้ีต้องหมอบเฝ้าใกล้ชิด
เม่ือมีพระราชดำรัสตรัสส่ังประการใด ข้าราชการกรมพระอาลกัษณ์
ก็จะต้องจดตอ้งเขียน บางคร้ังก็เป็นการส่ังกฎหมาย ก็ต้องไปเขียน
เป็นกฎหมาย ซ่ึงสมัยก่อนคำว่ากฎหมายใช้เป็น verb เป็นคำกริยา
เลยให้กฎหมายไว้ ก็ต้องเขียนหรือร่างขึ้นเป็นกฎหมาย สมัยนั้น
ไม่มีกฤษฎีกา กรมพระอาลักษณ์เป็นหมดทุกอย่างเป็นท้ังกฤษฎีกาด้วย
เพราะบางทีพระมหากษัตริย์ตรัสเพียงสามประโยค ก็ต้องมา
เข ียนยาวสักสามหน้าเพ ื ่อบอกกล่าวป่าวร ้องให้ประชาชน
ทั ้งประเทศปฏิบัติตาม ทั ้งหมดเป็นหน้าที ่กรมพระอาลักษณ์
ผมเคยสันนิษฐานเอาเองว่า สมัยก่อนถ้าพ่อขุนรามคำแหง
ท่านสั่งให้ทำศิลาจารึกซึ่งทำจริงไม่จริงไม่รู ้ เดี๋ยวนี้เกิดจะต้อง
เถียงกันอีกแล้ว ช่างที่นั ่งฟันกระดานหินจารึกอยู่กลางดงตาล
ผมว่ามาจากฝ่ายกรมพระอาลักษณ์นั่นแหละ แสดงว่าช่างนั้น
เป็นบรรพบุร ุษเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพราะว่าช่างอื ่น
เจ้าหน้าที่อื ่นคงไม่มีหน้าที่ ยิ่งมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อมี
พระราชดำรัสตรัสสั ่งอย่างไร ก็จะมีเจ้าหน้าที ่หมอบเฝ้าฯ
อยู่ใกล้ ๆ คอยจดคอยจำ

ในพงศาวดารเคยเขยีนว่าสมัยรัชกาลท่ี 1 พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในปลายรัชกาลเมื ่อทรง
พระประชวร เสด็จฯ ออกว่าราชการที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
ไม่ได้ ต้องประทับอยู ่บนพระที่นั ่งไพศาลทักษิณ ท่านคงรู ้จัก
พระที่นั่งไพศาลทักษิณที่อยู่หลังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยตรงนั้น
หมู่พระมหามณเฑียรมีอยู่ 3 หลัง ช่ือคล้องกันหมด จักรพรรดิพิมาน
ไพศาลทักษิณ และอมรินทรวินิจฉัย จักรพรรดิพิมานเป็นบ้าน
คือบรรทมที่นั ่น ถ้าไพศาลทักษิณก็เป็นเหมือนกับห้องพักผ่อน
ห้องรับแขก และหอพระ มาถึงอมรินทรวนิิจฉัยก็คือออกว่าราชการ
ปลายสมัยรัชกาลที ่ 1 เมื ่อทรงพระประชวร เสด็จฯ ออกว่า

ราชการที่พระที่นั ่งอมรินทรวินิจฉัยไม่ได้ เพราะกว่าจะเสด็จฯ
จากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานผ่านไพศาลทักษิณ ออกมาอมรินทร
วินิจฉัยนั้นไกล ก็มาประทับอยู่ที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ช่างต้อง
ทำช่องพระแกลเป็นช่องหน้าต่างเชื่อมระหว่างไพศาลทักษิณกับ
อมรินทรวนิจิฉัย ยงัปรากฏชอ่งพระแกลสบืมาจนทกุวนันีก้ป็ระทบั
อยู่บนนั้น ส่วนขุนนางก็หมอบเฝ้าฯ อยู่ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
ข้างล่าง และก็มีพระราชดำรัสตรัสสั่งประการใดไป พงศาวดาร

พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
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บอกว่า เจ้าหน้าที ่กรมพระอาลักษณ์ก็หมอบเฝ้าฯ อยู่ใกล้ ๆ
ตรงพระที่นั ่งไพศาลทักษิณนั้นเอง รับสั่งอย่างไรก็คอยจดและ
ก็เอาไปบอกกล่าวกัน ข้าราชการกรมพระอาลักษณ์ซึ ่งเป็น
หัวหน้า เรียกว่า “เจ้ากรม” สังกัดกรมวังมีราชทินนามต่อเนื่อง
กันมาต้ังแต่สมัยโบราณ จนถึงสมัยรัชกาลท่ี 6 ว่า “สุนทรโวหาร”
บางคนก็เป็นพระ บางคนก็เป็นพระยา อย่างสมัยรัชกาลที่ 5
มีพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจาริยางกูร) สมัยรัชกาลที่ 4
ก็มีพระสุนทรโวหาร รัชกาลที่ 3 ที่ 2 ที่ 1 ก็มีพระสุนทรโวหาร
เจ้ากรมพระอาลักษณ์ ซึ ่งผมเข้าใจว่าจะเป็นบรรพบุรุษของ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับราชเลขาธิการทุกวันนี้ เพราะสมัยนั้น
ไม่มีหน่วยงานอื่นนอกจากหน่วยงานกรมพระอาลักษณ์ที่ว่านี้
ทำราชการถวายพระมหากษัตริย์ในส่วนที่เป็นเอกสารทั้งหลาย
จะดูแปลกก็มีอยู่คราวเดียวในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่มีพระเจ้าแผ่นดิน
2 พระองค ์ คือ รัชกาลท่ี 4 ทรงต้ังกรมพระอาลกัษณ์เอง มีพระยา
ศรีสุนทรโวหารเป็นเจ้ากรม ส่วนพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า
เจ้าอยู ่หัวก็มีของท่านเอง แต่ก็ลดบรรดาศักดิ ์เจ้ากรมลงเป็น
พระสุนทรโวหาร เจ้ากรมพระอาลักษณ์ฝ่ายวังหน้า ซึ่งเจ้ากรม
พระอาลักษณ์ฝ่ายวังหน้า สมัยรัชกาลที่ 4 ที่อยู ่กับพระบาท
สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น นามเดิมว่า “ภู่” ความที่ท่าน

เป็นพระสุนทรโวหารท่านก็ต้องวงเล็บว่า “ภู่” ความที่ท่านเป็นกวี
คนทั่วไปเรียกท่านว่า “สุนทรภู ่” ก็สุนทรภู่คนเดียวกับที่แต่ง
พระอภัยมณีนี่แหล่ะครับ เพราะฉะนั้น บัดนี้ไป ๆ มา ๆ สุนทรภู่
ก็ทำท่าจะเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แล้วก็เป็นราชเลขาธิการด้วย
ซึ่งก็เป็นอย่างนั้น

จนกระท่ังถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 ท่ี 6 ราชการเปล่ียนแปลงไป
โดยเฉพาะเมื ่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 เสด็จฯ ทอดพระเนตรการปรับปรุงเปลี ่ยนแปลง
ราชการบ้านเม ืองในต่างประเทศ เช ่น ในอินเด ีย ในชวา
เมื่อเสด็จฯ กลับมาก็ทรงปฏิรูปเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบ
ราชการต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะก็คือมีการตั้งกระทรวง
ขึ้นใหม่ 12 กระทรวง ในวันที่ 1 เมษายน 2435 และก็ให้มี
เสนาบดีกำกับกระทรวงชัดเจน ที่สำคัญคือให้มีการประชุม
เสนาบดีด้วย ไม่ใช่ว่าตั ้งเสนาบดีแล้วต่างคนต่างว่าราชการ
อยู ่ที ่บ้านตัวเองเหมือนในสมัยก่อน การประชุมเสนาบดีมี
ครั้งแรกที่พระที่นั่งวิมานเมฆ ยังมีรูปถ่ายปรากฏมาถึงทุกวันนี้
แล้วเสด็จฯ ประทับในที่ประชุมด้วย การประชุมเสนาบดี
ใช้วิธีน่ังโต๊ะประชุมเป็นคร้ังแรกแบบฝร่ัง แทนท่ีจะหมอบเฝ้าฯ
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พลโท ประยรู  ภมรมนตรี

ในพระทีน่ัง่อมรนิทรวนิจิฉยัแบบสมยักอ่น ซ่ึงเป็นจดุเร่ิมตน้
ของการตั้งโต๊ะประชุมสืบมาจนทุกวันนี้ ในการจัดประชุม
อย่างนั้น ก็จำเป็นต้องมีฝ่ายเลขาฯ ไว้คอยจดว่าเสนาบดีคนไหน
พูดอะไร จะมาใช้กรมพระอาลักษณ์อย่างสมัยก่อนก็คงไม่ได้
เพราะกรมพระอาลักษณ์ทำงานถวายเฉพาะพระองคพ์ระเจ้าแผ่นดิน
แต่นี่เสนาบดีแยกมาประชุมต่างหาก 12 คน ก็เลยต้องตั้งกรมขึ้น
ต่างหาก บัดน้ันเอง กรมพระอาลกัษณ์ก็ต้องแตกออกเปน็ 2 กรม
แล้วพัฒนามาเร่ือยจนกระท่ังมาถึงสมัยรัชกาลท่ี 6 ท่ี 7 ต้องถือว่า
มีกรมเกิดขึ้น 3 กรม แต่ทั้งหมดมาจากบรรพบุรุษเดียวกันทั้งนั้น
คือกรมพระอาลักษณ์

กรมที่แตกออกมา 3 กรมในเวลาต่อมานั้น กรมหนึ่ง
ก็คือกรมรัฐมนตรีสภา ซึ่งก็คือต้นกำเนิดของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีทุกวันนี ้ เป็น secretariat เป็นฝ่ายเลขาฯ ของ
เสนาบดีท้ังหลายเรียก “กรมรัฐมนตรีสภา” มีตราพระราชทานด้วย
เป็นตราพระนารายณ์ขี ่พระราหู เมื ่อสมัยผมเป็นเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ผมอยากมีตราประจำสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
ให้คนไปค้นที่หอสมุดแห่งชาติว่าตราประจำกรมรัฐมนตรีสภา
สมัยก่อนเป็นตราอะไร ค้นมาได้เป็นตราพระนารายณ์ขี่พระราหู
ผมก็จะขอพระราชทานใช้ตรานี้เป็นตราประจำสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ปรากฏว่าเพื ่อนข้าราชการทั ้งสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีคัดค้านบอกว่าไม่ได้ พระราหูนี่ดูอัปมงคล ไม่ควร
เอามาเป็นตราของทางราชการ ผมแพ้เสียงก็เลยงดไป หลังจากน้ัน
ไม ่นานเจ ้าค ุณว ัดไตรม ิตรเอาไปทำเป ็นเหร ียญแจกขาย
ดูจะขายดี ไม่มีใครถือสา กรมที ่สองที ่แตกออกมาจากกรม
พระอาลักษณ์คู่กับกรมรัฐมนตรีสภาก็คือ “กรมราชเลขาธิการ”
ซึ่งทำงานเฉพาะสนองพระองค์พระมหากษัตริย์เท่านั้น และก็เป็น
ต้นกำเนิดของสำนักราชเลขาธิการทุกวันนี้ คือไม่ทำในส่วนที่
เกี ่ยวกับราชการของเสนาบดี แต่ทำในส่วนที่เกี ่ยวกับราชการ
ของพระมหากษัตริย์ ไม่ว่าราชการส่วนพระองค์ หรือราชการ
บ้านเมือง ส่วนกรมที่สามก็ยังเป็นกรมที่ใช้ชื ่อเดิมคือ “กรม
พระอาลักษณ์” ซึ ่งทำหน้าที ่เก ี ่ยวกับการคิดถ้อยคำภาษา
หนังสือต่าง ๆ ถวาย โดยมีพระสารประเสริฐเป็นเจ้ากรม

หนา้ทีส่ำคญัของกรมพระอาลกัษณท์ีข่ึน้ชือ่มากในสมยัรชักาลที ่ 6
คือคิดนามสกุลถวายรัชกาลที ่ 6 เวลาที ่มีคนขอพระราชทาน
นามสกุล ก็จะพระราชทานมา กรมพระอาลักษณ์สมัยรัชกาลท่ี 6
มีพระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป) เป็นเจ้ากรม คิดช่ือเวลาคนขอ
พระราชทานชื่อ ขอพระราชทานนามสกุล รวมทั้งคิดราชทินนาม
สมณศักดิ์ต่าง ๆ เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนอยู่กรมพระอาลักษณ์
นี่เป็นมหาเปรียญทั้งนั้น ไม่มีนักเรียนนอกอยู่เลย

กรมท้ังสามน้ีทำงานคู่กันมาถึงในตอนปลายสมบูรณาญา
สิทธิราชย์ พอขึ้นสมัยประชาธิปไตย 2475 เราเริ่มมีรัฐบาล ซึ่งรับ
เอาภารกิจในการบริหารราชการแผ่นดินจากพระมหากษัตริย์
มาทำและรับผิดชอบเอง พระมหากษัตริย์ไม่ทรงบริหารราชการ
แผ่นดินอีกต่อไป ฉะนั้น การที่จะมีกรมรัฐมนตรีสภาไว้อยู่กับ
พระมหากษัตริย์คงไม่จำเป็น จึงได้พัฒนาต่อมาเป็น “กรมเลขาธิการ
คณะกรรมการราษฎร” แรก ๆ เรียกกรมเลขาธิการคณะกรรมการ
ราษฎร เพราะว่าคณะรัฐมนตรีชุดแรกของไทยไม่เรียกคณะรัฐมนตรี
ความที ่ยังไม่รู ้จ ักคำว่า “คณะรัฐมนตรี” เมื ่อเปลี ่ยนแปลง
การปกครองใหม่ ได้พลโท ประยูร  ภมรมนตรี สมัยยังเป็นนายร้อย
มาเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคนแรกซึ่งก็คือพ่อคุณยุรนันท์
ภมรมนตรี ตอนน้ันคณะรัฐมนตรีเรียกว่า “คณะกรรมการราษฎร”
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ขนาดนายกร ัฐมนตร ีย ังเร ียกประธานกรรมการราษฎรเลย
แม้แต่รัฐมนตรีก็ยังเรียกว่ากรรมการราษฎร เพราะฉะนั ้นก็มี
กรมเลขาธิการคณะกรรมการราษฎร ต่อมามีคำว่า “คณะรัฐมนตรี”
คำว่า “คณะกรรมการราษฎร” หายไป ก็ไปเป็นคณะรัฐมนตรี
กรมก็ไปเป็นกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตอนหลังก็เลยเป็น
“สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี”

ส่วนกรมราชเลขาธิการนั ้น ก็พัฒนามาเป็นสำนัก
ราชเลขาธิการ กรมพระอาลักษณ์นั้นอาภัพกว่าเป็นกรมอยู่ดี ๆ
ใหญ่โตในอดีต เป็นกรมเดียวในประเทศไทยทีท่ำงานสนองพระองค์
พระมหากษัตริย์ ตอนหลังยุบลงเป็นกองชื ่อ กองอาลักษณ์
และความที่พระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้ทรงใช้สอยในเรื่องอย่างนี้แล้ว
ก็เลยมาเป็นกองอาลักษณ์ ขึ้นอยู่กับรัฐบาลหรือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งเพิ่งมาพัฒนาเป็นสำนักเมื่อเร็ว ๆ นี้เอง นี่เป็น
พัฒนาการ ที่ผมต้องหยิบเอาประวัติศาสตร์มาเล่าให้ฟังก็เพราะ
ต้องการชี ้ให้ท่านเห็นประการแรกว่ากรมเหล่านี ้มีต้นกำเนิด
มาด้วยกัน แล้วมาแตกแขนงออกไปเป็นแควสามสายแล้ววันหนึ่ง
ก็พลัดพรากกันไปอยู่คนละมุมคนละทิศ

แม้จนบัดนี้หน่วยงานเหล่านี้ก็ยังจำเป็นจะต้องทำงาน
ติดต่อประสานกัน รัฐบาลนั ้นไม่ได้ทำราชการประเภทต้อง
รับผิดชอบต่อรัฐสภาอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยพระมหากรุณา
ต้องพึ่งพาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่มาก ในฐานะที่ทรง
เป็นองค์พระประมุข เพราะฉะนั้น เวลาที่ทางรัฐบาลมีเรื่องที่จะ
ต้องติดต่อขอพระมหากรุณาก็จำเป็นต้องมีช่องทางในการติดต่อ
อยู่ ๆ จะส่งหนังสือไปเฉย ๆ หรือเข้าไปเฝ้าฯ กราบบังคมทูล
ทุกเรื่องแล้วค่อยกลับออกมาปฏิบัติก็ไม่ได้ ก็เป็นอันกำหนดใน
กฎหมายตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองว่าช่องทางที่รัฐบาล
จะติดต่อกับพระมหากษัตริย์ให้มีช่องทางเดียว คือหน่วยงาน
ที่ทำหน้าที ่แทนรัฐบาล ได้แก่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ส่วนหน่วยงานท่ีแทนองค์พระมหากษัตริย์ ได้แก่ สำนักราชเลขาธิการ
สองหน่วยนี้จะเป็นหน่วยงานที่จะติดต่อประสานซึ่งกันและกัน
ซึ่ง 90 เปอร์เซ็นต์เป็นเอกสารหนังสือ อีก 10 เปอร์เซ็นต์ก็อาจจะ
เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยตัวบุคคลติดต่อพูดจากัน แต่นอกจากนั้น

ใช้เอกสารหนังสือโต้ตอบ เป็นงานสารบรรณ งานเอกสาร
งานหนังสือ มีบางคนเคยถามว่าแล้วสำนักพระราชวัง ทำอะไร
ระยะหลังมานี้ บ้านเมืองไทยยังสับสน โดยเฉพาะสื่อมวลชน
นี่สับสนมาก ระหว่างสำนักราชเลขาธิการกับสำนักพระราชวัง
สมัยผมเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เวลาผมให้สัมภาษณ์ว่า
เรื่องนี้ได้ติดต่อไปยังราชเลขาธิการแล้ว ขอให้รอก่อน ก็ไปลงข่าว
ออกโทรทัศน์ว ่า เร ื ่องนี ้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปิดเผยว่า
ได้ติดต่อไปยังเลขาธิการพระราชวังแล้ว วันหนึ่งคุณแก้วขวัญฯ
โทรมาถึงผมถามว่า คุณติดต่อมาถึงผมหรือ ผมบอกว่าเปล่า
ผมติดต่อไปที่ท่านราชเลขาธิการ คุณแก้วขวัญฯ ก็ถามต่อไปว่า
แล้วทำไมคุณไปบอกเขาว่าติดต่อกับผม ผมก็บอกว่าไม่ได้พูด
เร ื ่องติดต่อกับท่าน ผมจึงคิดว่าตั ้งแต่นี ้ไปผมเอ่ยชื ่อดีกว่า
พอเอ่ยชื่อก็ปรากฏว่า ไปออกข่าวว่า เรื่องนี้นายวิษณุ  เครืองาม
เปิดเผยว่าได้ติดต่อกับนายขวัญแก้ว  วัชโรทัยแล้ว เลยวุ่นวาย
อีกแบบ โดยเฉพาะช่ือคนซ่ึงทำให้สับสนพอสมควร ผมโกลาหลมาก
กับหนังสือพิมพ์ เพราะว่าส่ือมวลชน บางทีอย่าว่าแต่ส่ือมวลชนเลย
ราษฎรทั่วไป แม้คนในรัฐบาลก็แยกไม่ออกว่าอะไรเป็นราชการ
ของสำนักราชเลขาธิการ อะไรเป็นราชการของสำนักพระราชวัง
เหมือนกับที่แยกไม่ออกว่าอะไรเป็นราชการของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี อะไรเป็นราชการของสำนกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรี
วันหน่ึงอาจถูกยิงผิดตัวได้ ผมเคยบอกกบัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรี
ว่า คุณทำตัวดี ๆ นะ เดี ๋ยวผมถูกยิงผิดตัว เพราะว่า 4 คน
ที่เป็น counterpart กันนี้ วุ่นวายมาก และครั้งหนึ่งวุ่นมากที่สุด
สมัยท่านเลขาธิการพระราชวังชื่อแก้วขวัญ  วัชโรทัย ข้าราชการ
สำนักพระราชวังและสำนักราชเลขาธิการทราบชื่อท่านดี แต่ว่า
กระทรวง ทบวง กรมอ่ืน กรุณารู้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป ว่าเลขาธิการ
พระราชวัง ชื่อว่าคุณแก้วขวัญ  วัชโรทัย แล้วรู้ต่อไปว่าด้วยว่า
รองเลขาธิการพระราชวัง ชื ่อคุณขวัญแก้ว  วัชโรทัย ซึ ่งเป็น
พี่น้องฝาแฝดกันเสียด้วย แล้วสมัยท่านราชเลขาธิการคนก่อน
จากท่านอาสาฯ ราชเลขาธิการชื่อหม่อมหลวงพีระพงศ์  เกษมศรี
แต ่ก ็ม ี ราช เลขาน ุการในพระองค ์สมเด ็จพระนาง เจ ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถ ชื ่อท่านผู ้หญิงสุประภาดา  เกษมสันต์
ท ี ่ ผมเจอเสมอก ็ค ือหน ังส ือโต ้ก ันไปตอบก ันมาระหว ่าง
หม่อมหลวงพีระพงศ์ นามสกุล เกษมสันต์ กับท่านผู ้หญิง
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สุประภาดา นามสกุลกลายเป็นเกษมศรี ที ่ผมเคยเห็น ก็คือ
หม่อมหลวงพีระพงศ์  เกษมฯ แล้วก็ใส่ไปยาลน้อยไว้ คือจะศรี
หรือจะสันต์ ก็ไม่รู้ไปเติมเอาเองแล้วกัน อย่างน้ีเป็นเกร็ดทางราชการ
ที่คนทำราชการต้องเข้าอกเข้าใจ จะได้ไม่สับสนวุ่นวายเหมือนกับ
ที่ท่านราชเลขาธิการเคยมาปรารภกับผมว่า บางทีคนขอไฟหลวง
น้ำหลวง ไปขอท่าน ความจริงไม่ใช่ ต้องไปขอที่สำนักพระราชวัง
และเช่นกัน บางทีจะขอเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ต้องตดิตอ่ไปท่ีราชเลขาธกิารแตก่ลับไปติดตอ่เลขาธกิารพระราชวงั
ผมเองเคยถูกพรรคพวกเพื ่อนฝูง ผู ้หลักผู ้ใหญ่จะขอเข้าพบ
นายกร ัฐมนตร ีบอกให ้ไปต ิดต ่อเลขาธ ิการนายกร ัฐมนตร ี
ผู ้ใหญ่บางคนโทรมาถามว่า แล้วคุณเป็นใคร ผมบอกว่า
ผมเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่านถามว่าแล้วทำไมจัดให้ผม
พบนายกรัฐมนตรีไม่ได้ ผมบอกว่าขนาดผมจะพบนายกรัฐมนตรี
ผมยังต้องไปติดต่อเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเลย ท่านก็งงหนักไปอีก
ราชการเมืองไทยน่ีสับสนมากนะครับ ฉะน้ันท่านควรไปหาความรูว่้า
ใครเป็นใคร ใครทำอะไร นามานุกรมของทางราชการทำนองนี้
ก็มีอยู่

ตอนนี้ถามว่า ราชการที่รัฐบาลต้องติดต่อกับราชการ
ของพระมหากษัตริย์ คือราชการชนิดใด เมื่อปี 2534 สมัยรัฐบาล
ท่านนายกรัฐมนตรี อานันท์  ปันยารชุน เราได้ทำกฎหมาย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่ ซึ่งเป็นแม่บทกฎหมาย
ปกครองสืบมาจนบัดนี้ เคยคิดจะเขียน Job description คือ
ภาระงานของแต่ละกรมให้ชัดเจน ผมเป็นกรรมการร่างอยู่ด้วย
จำได้ว ่าพอมาถึงภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เดิมเคยเขียนกันมาแต่ไหนแต่ไรว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มีหน้าที่อยู ่สองอย่าง คือประสานงานระหว่างกระทรวง ทบวง

กรม และประสานงานราชการของคณะรัฐมนตรี ตอนนั้นผมเป็น
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผมก็แจ้งในที ่ประชุมว่าสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เขาไม่ได้ติดต่อประสานระหว่าง
กระทรวง ทบวง กรม เท่านั้น และก็ไม่ได้ติดต่อแค่ประสานงาน
ของคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน ยังมีเร่ืองสำคัญก็คือการขอพระมหากรุณา
ในเรื่องต่าง ๆ การขอพระราชทานพระปรมาภิไธยในเรื่องต่าง ๆ
คือต้องติดต่อกับทางสำนักราชเลขาธิการด้วย ช่วยเขียนใส่
ลงใน Job description ด้วย ไม่งั ้นจะเกิดช่องว่างว่าใครเป็น
คนทำภารกิจนี้ กล่าวคือใครทำแทนรัฐบาลในการจะติดต่อกับ
สำนกัราชเลขาธกิาร ท่านอาจารย ์ดร.สมภพ  โหตระกติย ์ ซ่ึงเปน็
ประธานกรรมการร ่าง ก็ถามว่า พวกคุณไปติดต่ออะไรกับ
สำนักราชเลขาธิการ เขาทำงานให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คุณทำงานให้รัฐบาล ผมบอกว่าติดต่อกันครับ เพราะว่ารัฐบาล
ไม่ได้ทำอะไรเองได้หมด จะต้ังใครเป็นอธิบดี ต้ังใครเป็นผู้ว่าราชการ
ตั้งใครเป็นทูต ตั้งใครเป็นปลัดกระทรวง ไม่ใช่ว่านึกจะตั้งก็ตั้ง
ตั ้งแล้วก็มิใช่จะเสร็จทันที ยังต้องถวายขึ ้นไป เพื ่อทรงลง
พระปรมาภิไธย ท่านอาจารย์สมภพฯ บอกว่าก็ถวายไป ไม่เป็นไรน่ี
คุณรออีกหน่อยในหลวงก็พระราชทานคืนมา ผมก็ถามว่า
แล้วใครจะมีอำนาจติดต่อช่องทางนี้ล่ะ เดี ๋ยวจะกลายเป็นว่า
พอจะตั ้งใครขึ ้นมา คนนั ้น หน่วยนั ้น ก็ส่งไปถวายเอง
ตั้งอธิบดีกรมไหนกรมนั้นไปส่งกันเองหรืออย่างไร ซึ่งมันไม่ใช่
ต้องมีหน่วยหนึ่งเป็นศูนย์กลางติดต่อกันในวังจึงตกลงใส่ลงไป
อีกภารกิจหนึ ่ง ก็เลยเป็นที ่มาของการเติมภารกิจจนบัดนี ้ว่า
นอกจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมีหน้าที ่ประสาน
ระหว่างกระทรวง ทบวง กรม ประสานระหว่างงานของ
คณะรัฐมนตรีแล้ว ยังมีหน้าที ่ประสานราชการกับราชการใน
พระองค์พระมหากษัตริย์ด้วย
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* การสมัมนาเพือ่พฒันาระบบผูป้ระสานงานคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภา (ปคร.) เมือ่วนัพธุที ่22 กนัยายน 2553 ณ โรงแรมคอนราด กรงุเทพมหานคร
จัดโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

โดย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(นายสาทติย ์  วงศห์นองเตย)

ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีที่จะต้องทำงานประสานงานกับผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) เท่าที่ผมศึกษา
ดเูรือ่ง ปคร. เขา้ใจวา่นบัตัง้แตปี่ 2546 มาจนกระทัง่มรีะเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ย ปคร. เมือ่ปี 2551 ผมคดิวา่เรือ่งนีเ้ปน็
ความคาดหวังและเป็นแนวคิดที่ดีเพราะอย่างน้อยที่สุดเจตนารมณ์ของการให้มี ปคร. ขึ้นมา เป็นการตั้งต้นที่ดี เพราะหากจะ
พิจารณาจากอำนาจหน้าที่ของ ปคร. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องนี้แล้ว เห็นว่าค่อนข้างครบกระบวนการทีเดียว
ผู้ท่ีเป็น ปคร. ก็เป็นเหมือนคนทีจ่ะคอยประสานงานทำหนา้ท่ีแทนรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงทีท่่านเป็น ปคร. อยู่ และจะเชือ่มอยู่กับ
อีกสองขา คือขาของรัฐสภากับขาของคณะรัฐมนตรี ความจริงแล้วทั้งสองขา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เองในฐานะ
ที่เป็นคนทำเรื่องของคณะรัฐมนตรีอยู่ก็มีระบบขึ้นมาช่วยเสริมแล้วนั้นคือระบบ CABNET ที่มีการประเมินผลเบื้องต้นไปแล้ว
เมื่อไม่นานมานี้ แต่การทำงานเชื่อมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีปี 2551 ผมว่าเป็นเรื่องที่มี
ความสำคัญมาก

สิ่งที่อยากจะกล่าวในโอกาสนี้มีสองส่วน ส่วนที่หนึ่งนี้ก็จะเป็นประสบการณ์เท่าที่พบเห็นอยู่ในขณะนี้และอีกเรื่องหนึ่ง
ทีจ่ำเปน็จะตอ้งทำใหเ้กดิขึน้ตอ่ระบบ ปคร. ถา้เราประสงคจ์ะใหร้ะบบนีท้ำงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ
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รัฐมนตรีคือผู้ใช้งาน ปคร. :
สลค. ต้องอธิบายและสร้างความเข้าใจในเร่ืองระบบ ปคร. ให้รัฐมนตรี

ปัญหาหนึ ่งของระบบ ปคร. ถ้าดูจากรัฐบาลชุดปัจจุบัน
มีรัฐมนตรี “มือใหม่” หลายคนเข้ามา วันแรกที่เข้าทำงาน ระบบการ
เป็นรัฐมนตรีเป็นระบบที่แปลกคือคนจะมีความคาดหวังว่า คนที่เป็น
รัฐมนตรีต้องรู้เรื่องดีพอ ทำงานวันแรกจะงงไปหมด มีเรื่องมาเสนอเรา
หลายเรื่องมาก รวมทั้งเรื ่องการให้เสนอตั้ง ปคร. รัฐมนตรีต้องอ่าน
เอกสารเองหมดว่า ปคร. คืออะไร จะตั้งใคร ตั้งไปแล้วคนนี้จะไป
ทำหน้าที ่อะไร และยังมีอย่างอื ่นอีกมากมายที่รัฐมนตรีเมื ่อเข้ารับ
ตำแหน่งแล้วต้องทำ ผมประเมินจากการซักถามเพื่อนรัฐมนตรีใหม่ ๆ
หลายคนแล้ว เพียงแต่ในกระทรวงจะต่างกับสำนักนายกรัฐมนตรี
เพราะกระทรวงจะมีระบบของราชการที่เข้มแข็งอยู่แล้วในการทำงาน
มีคนที่อยู ่ในสำนักงานรัฐมนตรี อยู่ในสำนักงานปลัดกระทรวงหรือ
หน่วยอื ่น ๆ ที ่เป็นตัวประสานสำหรับทำเรื ่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ถ้าเราต้องการให้ระบบ ปคร. มีประสิทธิภาพ ผมคิดว่าในช่วงที่มีการ
แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ การที่จะได้ไปพบปะพูดคุยอธิบายกับรัฐมนตรี
น่าจะเป็นเรื่องสำคัญ

หน้าท่ีของ ปคร. ท่ีระบุไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551
ข้อ 6 ผู้ประสานงานตามขอ้ 5 (1) มีหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี
(1) ประสานงานเก่ียวกับการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร่ืองและ

การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
(2) ให้คำแนะนำเก่ียวกับกระบวนการการเสนอเรือ่งต่อคณะรัฐมนตรีแก่เจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการท่ีจัดทำเร่ืองเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(3) ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดในการจัดทำความเห็นในเร่ืองท่ีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอความเห็นเพ่ือให้สามารถส่งความเห็นได้ทัน

ตามกำหนดเวลา
(4) ประสานงานและติดตามให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามท่ีได้รับมอบหมาย
(5) ประสานงานเก่ียวกับวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานในสังกัดทราบ
(6) รวบรวมมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการ
(7) ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
(8) ประสานงานในการวางแผนการเสนอเรือ่งต่อคณะรัฐมนตรี รวมท้ังการวางแผนเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา
(9) ประสานงานและตดิตามความคืบหน้าของร่างกฎหมายและเรือ่งอ่ืน ๆ  ท่ีเสนอต่อรัฐสภา ในข้ันตอนต่าง ๆ  รวมท้ังประสานงานกับรัฐมนตรีเพ่ือช้ีแจง

ร่างกฎหมาย ญัตติ กระทู้ถาม และเร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีอยู่ในอำนาจหนา้ท่ีของรัฐสภา
(10) ประสานงานเก่ียวกับเร่ืองอ่ืน ๆ  ในภารกิจของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย
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เพื่อให้ระบบนี้มีประสิทธิภาพผมคิดว่าการไปทำความรู้จัก
พูดคุยอธิบายรัฐมนตรีให้เข้าใจกัน จะทำให้การมี ปคร. เป็นไปตาม
เจตนารมณเ์พราะถา้ดตูามเจตนารมณข์องระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรี
แล้ว ปคร. นี้สำคัญมาก หน้าที่ของ ปคร. 10 ประการที่ระบุไว้ในข้อ 6
ของระเบียบ น่าจะต้องมีการประเมินผลว่าทำครบถ้วนหรือไม่ บางเรื่อง
ดีมาก เช่น ใช้คำว่า “ประสานงานและติดตามความคืบหน้าของ
ร่างกฎหมายและเรื่องอื่น ๆ ที่เสนอต่อรัฐสภาในขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้ง
ประสานงานกับรัฐมนตรีเพื ่อชี ้แจงร่างกฎหมาย ญัตติ กระทู ้ถาม
และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของรัฐสภา” ดูเหมือนกับต้องติดตาม
กระบวนการทุกขั้นตอนไปทั้งหมดเลย ซึ่งในแง่ของผู้ที่เป็นรัฐมนตรีแล้ว
ผมคิดว่าเรื ่องนี ้จำเป็นมาก ๆ นอกเหนือจากอำนาจหน้าที ่ข ้ออื ่น
เพียงแต่ผมไม่แน่ใจว่ารัฐมนตรีแต่ละคนได้ใช้บริการ ปคร. มากน้อย
เพียงใด หากตอบจากตวัผมเอง ผมไม่ได้ใช้เลย ผู้ท่ีใช้ ปคร. มากหนอ่ย
คือ ท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ) ซ่ึงมีคุณวรรณธรรม
กาญจนสุวรรณ เป็น ปคร. และกระทรวงการคลัง เป็นกระทรวง
ที่น่าจะใช้ ปคร. มากที่สุด เพราะต้องเสนอความเห็นเกือบทุกเรื่องที่
สลค. เสนอเขา้ในทีป่ระชุมคณะรฐัมนตร ีกระทรวงทีร่องลงมานา่จะเปน็
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันกระทรวงนี้
น่าจะเข้ามาเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีในเกือบทุกเรื่อง

ผมเริ่มต้นด้วยประเด็นนี้เพื่อที่จะบอกว่า น่าจะถึงเวลาที่จะ
ต้องคุยเรื่องนี้กันให้ชัด เรื่อง ปคร. นี้พูดจากประสบการณ์ของตัวเอง
ว่าระหว่างความคาดหวังในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีกับสิ ่งที ่
เกิดข้ึนจริงยังเหล่ือม ๆ กันอยู่ ความจริงหน้าท่ี 10 ข้อน้ีสำคัญมาก
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ปคร. ต้องเข้าใจงานท้ังด้านรัฐสภาและด้านคณะรัฐมนตรี

เรื่องที่สองที่จะพูดคือเรื่องที่จะดำเนินไปข้างหน้า ถ้าเราเดินหน้าเรื่อง ปคร. ต่อ อาจจะคุยกันดู สอบทานกันดู ในแต่ละ
กระทรวงที่มี ปคร. ว่าการทำงานของเขากับรัฐมนตรีประสานกันได้ดีมากน้อยเพียงใด ถูกคนหรือไม่ ผมว่าหัวใจของเรื่องนี้
อยู่ที่ตัว ปคร. ที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับรัฐมนตรีจริง ๆ และต้องเข้าใจงานทั้งด้านรัฐสภาและด้านคณะรัฐมนตรีคือเข้าใจงาน
ทั้งสองส่วน

งานด้านคณะรัฐมนตรี

• ปัญหามติคณะรัฐมนตรีไม่ได้รับการปฏิบัติ

ผมพูดในส่วนของคณะรัฐมนตรีก่อนในส่วนของรัฐสภา
วันนีท่้านนายกรฐัมนตรไีด้ต้ังคณะกรรมการประสานงาน และขบัเคลือ่น
การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ปคค.) ขึ้นมา คณะกรรมการ
คณะนี ้ม ีหน้าที ่คล้าย ๆ กับการทำมติคณะรัฐมนตรี ให้เป็นจริง
ผมว่าเรื ่องนี ้สำคัญ ผมขอยกตัวอย่างมติคณะรัฐมนตรี เรื ่องหนึ ่ง
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้มาตั้งแต่ เดือนตุลาคม
2552 ขณะนี้จะครบ 1 ปีแล้ว มติคณะรัฐมนตรีเรื่องนี้ ยังเดินหน้าไม่ได้
ทำไม่ได้ เรื ่องมีอยู ่ว่ามีที ่ดินที ่จังหวัดนครสวรรค์อยู ่ 1,215 แปลง
ซึ่งมีการต่อสู้กันมานานมากเพื่อให้มีการยกเลิกเพิกถอน ที่แปลงนี้
เพ่ือจะได้นำไปออกโฉนดใหแ้ก่ชาวบ้าน สุดท้ายคณะรฐัมนตรี ก็อนุมัติให้
เพิกถอนได้แล้วไปออกเอกสารสิทธิ แต่เมื ่อจะลงมือปฏิบัติจริง
กรม ๆ หนึ่งก็บอกว่าออกเอกสารสิทธิไม่ได้ ต้องให้อีกกรมหนึ่งเพิกถอน
ที่ก่อน อีกกรมหนึ่งก็บอกว่าไม่ต้องเพิกถอนเพราะถึงอย่างไรที่ตรงนั้น
ก็ไม่ได้เป็นท่ีท่ีจะต้องเพิกถอนมาแต่ต้น สามารถออกเอกสารสิทธิไปได้เลย
เถียงกันอยู่อย่างนี้ กำลังจะครบปีเดือนตุลาคมนี้ ชาวบ้าน 1,215 คน
รอมาสองชั่วอายุคน ก็ได้แต่แหงนคอตั้งบ่าดูผู ้ใหญ่เขาเกี ่ยงกันให้
อีกฝ่ายเป็นผู้ลงมือทำก่อน เอาเป็นว่าขณะน้ีมีปัญหาเกิดข้ึน ผมต้ังข้อสังเกต
ว่าสุดท้ายแล้วใครจะดำเนินการอะไรจะต้องหาหลักพิง คือต้องมีใคร
สักคนหนึ ่งบอกให้ทำก่อน ทั ้งนี ้ก็เพื ่อให้ตัวเองสามารถบอกได้ว่า
ที่ทำไปนั้นไม่ได้ทำเอง แต่มีอีกคนบอกให้ทำ และเมื่อไม่มีคนที่เป็น
ผู้ตั้งต้นตรงนี้เสียทีเรื่องนั้นคงไม่จบ
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• ต้องสำรวจมติคณะรัฐมนตรีที ่ปฏิบัติไม่ได้หรือ
ไม่มีการปฏิบัติ

ผมยกเรื่องนี้ขึ ้นมาเพื่อจะชี้ให้เห็นว่า ระหว่างกระทรวง
ที่เป็นเจ้าของแนวคิดเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาก็ดี หรือจะเป็น
นโยบายใหม่ที ่เสนอไปที่คณะรัฐมนตรีก็ดี เรื ่องเหล่านี ้จำเป็นต้อง
มีความรอบคอบในเชิงข้อมูล การคาดการณ์เรื ่องนั้นว่าควรจะต้อง
เกี่ยวข้องกับใครและถ้าจะให้เรื ่องนี้บรรลุผลสัมฤทธิ์จะต้องคำนึงถึง
อะไรบ้าง ตรงนี้เป็นบทบาทของ ปคร. ที่หากทำงานมามากค่อนข้าง
ยาวนานและมองเหตุการณ์ออก จะมีประสิทธิภาพมากในแง่ที ่จะ
สนับสนุนให้มติคณะรัฐมนตรีที ่ออกมาสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
ผมจึงมีความเห็นว่าน่าจะสำรวจสักคร้ังว่า มติคณะรัฐมนตรีท่ีออกไปแล้ว
แต่ทำไม่ได้ ปัจจุบันนี้มีเท่าไร ผมเชื่อว่าต้องมีเป็นจำนวนมาก ขณะนี้
เริ่มมีคำถามจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วว่า เรื่องนี้ที่เสนอคณะรัฐมนตรี
และมีมติให้มีการตั้งกรรมการไปแล้วเรื ่องดำเนินการไปแล้วถึงไหน
ปรากฏว่ามีคนที ่ได้ร ับแต่งตั ้งเป็นกรรมการบอกผมว่าตั ้งแต่ได้รับ
แต่งตั้งยังไม่เคยประชุมกันเลย หลายมติคณะรัฐมนตรีให้ตั้งกรรมการ
โดยมี 3 กระทรวงไปหารือร่วมกัน โดยมีกระทรวงหนึ่งเป็นเจ้าภาพ
แต่นานแล้วก็ยังไม่มีการประชุม จึงน่าจะมีการตรวจสอบดูสักที
ผมเห็นว่าเร่ืองน้ี  ปคร. น่าจะมีบทบาทสำคัญ เพราะว่าหน้าท่ีประการหน่ึง
ของ ปคร. ก็คือเป็นผู้ท่ีจะตอ้งรวบรวมมตคิณะรฐัมนตรขีองสว่นราชการ
การแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรีผมก็ไม่แน่ใจว่าร ัฐมนตรีจะอ่าน
มากน้อยเพียงใด ถ้าไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับตัว เพราะว่าเวลายืนยัน สลค.
ทำหนังสือไปแล้วเขียนว่า “จึงเรียนยืนยันมา” ผมว่ารัฐมนตรีทำได้
อย่างเดียวคือ “ทราบ” หรือไม่ก็ “ทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”
เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าจะต้องหยิบขึ้นมาพูดถึงเช่นกัน
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งานด้านรัฐสภา

• คณะกรรมาธิการเร ียกชี ้แจงไม่ไปอาจมีโทษถึง
ติดคุก

งานอีกด้านหนึ่งของ ปคร. คืองานด้านรัฐสภา สิ่งที่ ปคร.
ต้องเร ียนรู ้ในขณะนี ้ก ็ค ือกระบวนการของคณะกรรมาธ ิการซึ ่งมี
แนวโน้มว่าจะเปลี ่ยนไปมาก ช่วงนี ้ร ัฐสภากำลังพิจารณาเร ื ่อง
ร่างพระราชบัญญัติ คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทน
ราษฎรและวุฒิสภา ซึ่งต้องออกตามรัฐธรรมนูญ คนเขียนรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี ้ม ีความรู ้ส ึกว่า คณะกรรมาธิการไม่มีอำนาจ ที ่ผ ่านมา
คณะกรรมาธิการเรียกให้บางคนมาชี้แจงแล้วไม่มา จึงให้อำนาจสภา
ไปออกกฎหมายได้ วันนี้คณะกรรมาธิการได้ร่างกฎหมายที่กล่าวถึง
นี ้แล้วและกำลังถูกวิจารณ์ว่าจะเป็นการออกกฎหมายให้อำนาจ
สภามากเกินไป ปคร. ทุกกระทรวง ต้องติดตามกฎหมายนี้อย่างใกล้ชิด
เพราะบทบัญญัติในร่างกฎหมาย บางข้อสามารถทำให้ร ัฐมนตรี
กระทรวงของท่านอาจมีโทษติดคุกได้ เพราะกฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจ
คณะกรรมาธิการว่าเมื่อออกคำสั่งเรียกใครแล้วไม่มา คณะกรรมาธิการ
สามารถที่จะยื ่นฟ้องด้วยตัวเองไปที่อัยการแล้วหากอัยการสั ่งฟ้อง
ก็ต้องขึ้นศาล รัฐมนตรีมีโทษจำคุก ข้าราชการก็มีโทษเช่นกัน แต่ที่จะ
กังวลมากก็คือเขียนกฎหมายให้อำนาจว่า สามารถเรียกบุคคลใด ๆ
ได้ด้วย ประเด็นน้ีเป็นเร่ืองใหญ่ ฉะน้ัน กฎหมายฉบบัน้ี ปคร. ต้องติดตาม
โดยใกล้ชิดและต้องรู้ความคืบหน้าทุกระยะ ผมเชื่อว่า ไม่ว่าอย่างไร
กฎหมายฉบับนี ้ต้องประกาศใช้ในที ่สุด เพียงแต่อาจจะลดอำนาจ
บางอย่างลงบ้าง
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• ติดตามร่างกฎหมาย ทำความเข้าใจขั ้นตอนงาน
สภา คือหน้าท่ี ปคร.

ในเรื่องรัฐสภานอกเหนือจากเรื่องคณะกรรมาธิการก็คือ
เรื่องกฎหมายใหม่ ๆ ซึ่งมีจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ต้องออก
ตามรัฐธรรมนูญ ในรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้ เราจะไม่คอยกฎหมายที่ออก
โดยรัฐบาลเท่านั้น แต่บางฉบับเป็นกฎหมายที่เสนอขึ้นมาโดย ส.ส.
ถ้ารัฐบาลเห็นว่าหลักการดีก็จะสนับสนุนด้วย เพราะร่างกฎหมายของ
รัฐบาลที่ส่งไปสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) จะใช้เวลา
นานมาก จนสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ออกมาเรียกร้องให้ปฏิรูประบบ
กฤษฎีกา ในคณะรัฐมนตรีมีการนำเสนอสรุปกฎหมายที่ค้างอยู่ที่ สคก.
ให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบ และท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมาย
ผมให้ไปดูกฎหมายที่ค้างอยู่ในสภา แล้วให้นำกฎหมายที่เป็นนโยบาย
หลัก ๆ  น้ีมาดำเนินการ ต่อไปน้ีจะเล่ือนลำดับข้ึนมารอจังหวะ กฎหมายใด
ท่ีจะต้องผลักดันไปก่อน ต้องผลักดันไปเลย ยกตัวอย่างเช่น ร่างพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื ่นความถี ่ และการกำกับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช. เป็นต้น
ซึ่งโดยข้อบังคับการประชุมสภาการขอเลื่อนในแต่ละกรณีจะมีความ
แตกต่างกัน ถ้าขอเลื่อนร่างกฎหมาย จะไม่มีผลทันที แต่จะมีผลใน
การประชุมครั้งถัดไป ถ้าเป็นสมัยสามัญทั่วไปการขอเลื่อนจะมีผลใน
สัปดาห์ถัดไป แต่ถ้าเป็นสมัยสามัญนิติบัญญัติการขอเลื่อนจะมีผล
ในวันรุ่งขึ้น เพราะฉะนั้นต่อไปนี้การเรียงกฎหมายก็จะมีผล ผมคิดว่า
ปคร. อาจจะต้องติดตามเรื่องนี้โดยใกล้ชิดว่ามีกฎหมายกระทรวงท่าน
อีกหรือไม่ ผมจะเชิญเลขา สคก. เลขาสภาพัฒน์ฯ ประธานวิปรัฐบาล
และผมรวม 4 คนนั่งคุยกันแล้วเราจะเรียงลำดับร่างกฎหมายที่จะเสนอ
ให้เหมาะสม เพราะฉะนั้น เรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่สองที่จะต้องเสนอใน
รัฐสภานอกเหนือจากเรื่องกฎหมายคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา

ระเบียบวาระการ
ประชุมวุฒิสภา
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• ปัญหาการแกไ้ขร่างกฎหมายเกนิหลกัการ

ประการที่สามในสภายังมีเรื ่องที ่น่าสนใจอีกเรื ่องก็คือ
เดิมทีเมื่อร่างกฎหมายออกจากคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างไร ส.ส. รัฐบาล
มีหน้าที่จะต้องปกป้องร่างนั้นให้เป็นไปตามที่ออกจากรัฐบาลมากที่สุด
วุฒิสภาอาจจะมีตกแต่งเปลี่ยนแปลงบางที่ แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นไป
เช่นนั้นแล้ว บางครั้ง ส.ส. รัฐบาลร่วมกันเปลี่ยนร่างกฎหมายที่เสนอ
โดยรัฐบาลเสียเอง ส่วนการแก้ไขในชั้นของวุฒิสภา มีการแก้กฎหมาย
หลายฉบับที่ไปจากชั้นสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเรื ่องนี้ส่งผลกระทบว่า
เม่ือส่งร่างกฎหมายกลับมาทางสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องต้ังคณะกรรมาธิการ
ร่วมซ่ึงจะใช้เวลายาวนานมาก น้ีก็เป็นเร่ืองท่ี ปคร. ต้องติดตาม ไม่เช่นน้ัน
กฎหมายที่ออกจากกระทรวงท่านจะล่าช้า ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีกฎหมาย
ที่มีความพิเศษเฉพาะ บางเรื่องต้องออกเป็น package เหล่านี้เป็นต้น
ปคร. จะต้องศึกษารายละเอยีดกฎหมายใหม ่ๆ อย่างน้ี และต้องประสาน
กับรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิดด้วย

• ปัญหากฎหมายแยง้กัน

สุดท้ายในสภาคือ เรื่องความแย้งกันของรัฐธรรมนูญหรือ
ความแย้งกันของแนวปฏิบัติในรัฐสภา ซึ่งก็มีอยู่มาก โชคดียังไม่ค่อย
เกิดกับกฎหมายของรัฐบาล แต่ท่ีเกิดข้ึนแล้วอย่างเช่น ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งขณะนี้จบไปแล้ว กฎหมายประเภทนี้ รัฐธรรมนูญ
เขียนไว้ว่า ไม่ว่าจะมีมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ต้องใช้เสียงมากกว่า
ก่ึงหนึง่ของจำนวนสมาชกิท้ังหมดเทา่ทีมี่อยู่ของแตล่ะสภา ร่างกฎหมาย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซ่ึงเสนอโดยศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเอง ที่สามารถเสนอ
เองได้เพราะเป็นไปตามเงื่อนไขใหม่ของรัฐธรรมนูญปี 2550 เมื่อเสนอ
มาสภาผู้แทนราษฎร ขณะนั้นพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลได้ลงคะแนน
เสียงโหวตไม่ผ่านกฎหมายฉบับนั้น ในชั้นวาระ 2, 3 ที่กลับมาจาก
คณะกรรมาธิการ แต่เสียงท่ีไม่เห็นชอบไม่เกินคร่ึง เสียงท่ีให้ความเห็นชอบ
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ที่กล่าวมาทั้งหมดเพื่อโยงกลับมาถึงตัวรัฐมนตรีที่จะต้องทำงานร่วมกับ ปคร. รัฐมนตรีหลายท่านอาจจะมีงานมากและ
ไม่ได้ติดตามเรื่องเหล่านี้ แล้วก็เสียประโยชน์ ต่อไปอาจจะกระทบถึงงานภายในของรัฐมนตรี หรือกระทรวงนั้น ๆ ก็ได้ ส่วนหนึ่งที่
เป็นการบอกเล่าจากประสบการณ์ ก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายบ้าง ขอบคุณสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เชิญผมมา
เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ถือว่าผมเป็นตัวแทนรัฐมนตรีก็แล้วกัน

ก็ไม่เกินครึ่ง แม้ว่าสองส่วนนี้บวกกันจะได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งของสภา
คือไม่มีปัญหาเรื่ององค์ประชุมก็ตาม แต่เมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติว่า
เสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา ก็ไม่มีฝ่ายใดได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่ง
สักฝ่าย คำถามก็คือว่า กฎหมายฉบับนี ้ม ีสถานะอะไรในขณะนี ้
หนึ่งถือว่าตกไปแล้วเพราะเสียงไม่ถึงครึ ่งหนึ่ง หรือสองยังไม่ตกไป
ยังอยู่ที่ใครจะนำมาสู่กระบวนการให้มีการลงคะแนนใหม่จนกว่าจะได้
เสียงเกินคร่ึง ไม่ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ หรือเอาหรือไม่เอา กฎหมายฉบับน้ี
จึงจะมีสถานะที่ชัดเจน นี่เป็นปัญหา ส่วนร่างกฎหมายว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่งไปวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภาลงคะแนนเสียงเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ซึ่งโดยหลักจะต้อง
มีสถานะแบบเดียวกันกับร่างกฎหมายวิธ ีพิจารณาคดีอาญาของ
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของศาลฎีกา แต่กรณีนี้ประธานวุฒิสภา
บอกชดัเจนวา่กฎหมายนีต้กไปแลว้ และสง่คนืกลบัมาสภาผูแ้ทนราษฎร
แต่เนื ่องจากสภาผู ้แทนราษฎรหยิบขึ ้นมาแล้วยืนยันว่าไม่เอาด้วย
เรื ่องจึงจบ อย่างนี้เป็นต้น มีอะไรหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
แนวปฏิบัติเดิมมาก
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*  คัดตัดตอนจากการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายอำพน  กิตติอำพน) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553
   ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
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* ขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธิสู์ง : High Performance and Potential System - HiPPS

ในการทำงาน “งานราชการ” ท่านยึดหลักอะไร

ผมเคยบอกน้อง ๆ ข้าราชการหลายคนที่เป็น HiPPS* และข้าราชการใหม่ ว่า ถ้าหวังจะร่ำจะรวย อย่ามารับราชการ ถ้าเรา
มีอยู่มีกินอย่างพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักเก็บออม จะรู้ว่าอาชีพราชการนั้นเป็นอาชีพที่มั่นคง ถ้าอยากเด่นอยากดังก็ไม่ต้องมารับราชการ
การเป็นข้าราชการไม่เด่นไม่ดัง “ข้าราชการต้องเสียสละต้องทำงานเหมือนเช่นการปิดทองหลังพระและต้องเป็นผู ้ดูแล
ความทกุข์สุขของประชาชน”

ท่านอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายสุรชัย  ภู่ประเสริฐ) เคยถามผมว่า ทำไมไม่ทำงานเอกชน ผมบอกว่างานเอกชนง่าย
แค่ทำอย่างไรให้ได้กำไรมากท่ีสุด แต่การเป็นข้าราชการต้องตัดสินใจเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมจึงยาก อย่างการทำหน้าท่ีในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี
มีบางครัง้เรือ่งทีส่่วนราชการเสนอขออนมัุตงิบประมาณเพือ่แกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชน ผมจะตอ้งเดนิทางลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูล
เพราะทุกการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีหมายถึงเงินภาษีของประชาชน เราในฐานะข้าราชการต้องให้ข้อคิดเห็นด้วยหลักการและ
เชิงวิชาการจะต้องคิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
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ทำอย่างไรจึงจะทำงานราชการอย่างมีความสุข

สองสามอาทติย์ท่ีผ่านมาผมไดอ่้านหนังสือหลายเล่ม แต่ท่ีประทับใจมากท่ีสุดก็คือ บทความของ ศาสตราจารย ์ดร. วิษณุ  เครืองาม
เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของ สลค. ในหนังสือรายงานประจำปีของ สลค. ท่านได้พูดเกี่ยวกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง
เป็นบทความที่ดีมาก ที่ประทับใจมากที่สุดคือท่านบอกว่า ท่านทำงานอย่างมีความสุขที่ สลค. เมื่อกลับมาบรรยายที่ สลค. ท่านก็นึกถึง
วันที่มีความสุขนั้นด้วย นี่คือหัวใจสำคัญในองค์กร ถ้าคนทำงานในองค์กรไม่มีความสุข ผู้บริหารทำงานแล้วไม่มีความสุข การทำงาน
จะไม่เกิดประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นด้วยการร่วมมือกัน ไม่ได้อยู่ที่ตัวผม ไม่ได้อยู่ที่ท่านรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไม่ได้อยู่ที่
ท่านที่ปรึกษา แต่อยู่ที่พวกเราทุกคนที่เป็นตัวประสานงาน เป็นตัวขับเคลื่อน ทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้ สลค. ของเรา
มีความสุข มีประสิทธิภาพ ทำอย่างไรให้กระบวนการการมส่ีวนร่วมในการทีจ่ะพัฒนา สลค. ให้ก้าวข้ึนไปและมีความสุข ซ่ึงอดีตเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นท่านปล่ัง  มีจุล ท่านอนันต์  อนันตกูล ลำดับมาจนถึง ศาสตราจารย ์ดร.วิษณุ  เครืองาม ดร.บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ
แม้แต่ท่านสุรชัยฯ เป็นปูชนียบุคคลที่จะให้คำแนะนำผมเกี่ยวกับการเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าจะต้องเป็นอย่างไร
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สลค. ควรทำงานให้คณะรัฐมนตรีอย่างไร

อย่างแรก เราจะทำอยา่งไรใหค้ณะรฐัมนตรไีด้มีการพจิารณาเรือ่งตา่ง ๆ ท่ีถูกตอ้ง สมบูรณ์ เกดิประโยชนกั์บบ้านเมอืง ผมคิดวา่
น่ีคือหัวใจสำคัญในภารกจิหลัก เพราะวา่มติคณะรัฐมนตรีถ้าออกมาแล้วไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ไม่มีการวิเคราะหอ์ย่างรอบคอบ ความเสียหาย
ท่ีเกิดข้ึน ไม่ได้เกิดท่ี สลค.  แต่เกิดข้ึนกับบ้านเมอืง เกิดข้ึนกับประชาชน มติคณะรฐัมนตรีหลายเรือ่ง ถึงแม้ได้รับความเหน็ชอบในหลกัการ
ไปแล้ว แต่เมื่อถึงเวลาดำเนินการมีปัญหา จะทำอย่างไรให้การติดตามมติคณะรัฐมนตรีของเราเกิดประโยชน์ เพื่อให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาแล้วมีหลักการแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชน

เริ่มตั้งแต่วันที่เราได้รับเรื่องจากกระทรวงต่าง ๆ ต้องมีหลักคิดว่าในแง่กฎหมายเป็นอย่างไร หลักคิดในเชิงเศรษฐกิจเป็นอย่างไร
หลักคิดถึงเรื่องผลกระทบทางสังคมในเรื่องเหล่านั้นเป็นอย่างไร ที่เราทำอยู่ในปัจจุบันก็ดีในระดับหนึ่งแล้ว แต่ทำอย่างไรที่จะพัฒนาให้
เรื่องที่เราวิเคราะห์เสนอคณะรัฐมนตรีนั้น เกิดอานิสงส์จริง ๆ ต่อการบริหารบ้านเมือง สิ่งนี้คือหัวใจสำคัญ จะทำอย่างไร
ให้มติคณะรัฐมนตรีมีผลเกิดขึ้นต่อประชาชน
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อะไรคือกลไกสำคัญใช้ในขับเคล่ือนองค์กร

ส่ิงแรกคือ “ระบบธรรมาภิบาล” ธรรมาภิบาลของผมไม่ได้หมายความเพียงว่า ความโปร่งใสหรือว่าตรวจสอบได้ แต่เป็นธรรมาภิบาล
ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เป็นธรรมาภิบาลที่ต้องการการมีส่วนร่วม รับฟังข้อคิดเห็น ประการที่ 2 คือ “การพัฒนาความรู้” องค์กร
จะขับเคลื่อนต้องมีการพัฒนาความรู้ การฝึกอบรม สุดท้ายในกลไกที่ผมจะใช้ นอกเหนือจากเรื่องธรรมาภิบาล เรื่องการพัฒนาคน ก็คือ
“ความเพียร”

ทำไมถึงยึดหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักการพัฒนาความรู้ ยึดหลักความเพียร ทั้ง 3 ส่วนที่ผมพูด ไปเชื่อมโยงอยู่ที่คน เพราะนี่คือ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าเราไปจำตามหลักเดิมตอนแรก ๆ อาจจะมึนงงมาก ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คือการปฏิบัติ ปฏิบัติโดยการใช้คุณธรรมเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลทั้งหลาย ปฏิบัติโดยใช้ความรู้ ความรอบคอบ มีการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน
แล้วปฏิบัติอย่างไม่ลดละ ปฏิบัติด้วยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร แล้วสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ เราก็จะ
ได้รู้ว่าอะไรสมเหตุสมผล อะไรควรค้าน อะไรควรสนับสนุน อะไรควรทำ อะไรควรซื้อ อะไรควรละวาง เป็นหลักของความสมเหตุสมผล
ความพอเพียง ซึ่งถ้าปฏิบัติได้ นอกเหนือจากการที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แล้ว ยังมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงมากมาย

ผมเขียนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 ผมก็ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง แต่จะเข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ และทำให้องค์กรมีความสุขได้ ต้องปฏิบัติ ไม่ใช่เฉพาะผู้บริหารปฏิบัติ ต้องขอร้องทุกท่านให้ช่วยกัน คิดอะไรไม่ออก
ก็คิดถึง เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา นี่ก็คือธรรมะขั้นต้น ไม่เข้าใจอะไรก็ไปเปิดอินเทอร์เน็ตจะมีข้อมูลต่าง ๆ ให้ใช้ในการศึกษา
ถ้าเรื่องใดยากมากนัก เราก็ขยันหมั่นเพียร อย่าย่อท้อ หลักเหล่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานมาให้หมดแล้ว แล้วท่านจะ
มีความสุข ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มได้ที่ตัวท่านเอง เริ่มได้ตั้งแต่เวลานี้ เมื่อทุกคนปฏิบัติพร้อมเพรียงกันเช่นนี้ ผมคิดว่าสิ่งที่
ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุฯ พูดไว้ว่า องค์กรน้ีทำงานอย่างมีความสุข องค์กรน้ีจะมีความสุข เราอยู่กันอย่างพ่ีน้อง แต่เราทำงานกันอย่างมืออาชีพ
ผมเชื่อมั่นว่าที่นี่ศักยภาพของคน ศักยภาพขององค์กรซึ่งมีประวัติศาสตร์มายาวนาน ผมเป็นเพียงผู้ที่ได้รับมอบหมายมา จะช่วยสนับสนุน
พวกทา่นใหท้ำงาน และพฒันาองคก์รทีมี่มาแตใ่นอดตี ให้ขับเคลือ่นตอ่ไปได้

การพัฒนาองค์กรเป็นเรื่องสำคัญ ต้องคิดว่าคนทุกคนคือทรัพย์สิน ธรรมาภิบาลคือความโปร่งใส ต้องใช้คุณธรรมในการดูแล
ซึ่งกันและกัน เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เราต้องสร้าง องค์กรต้องมีความรู้ มีความเด่นในวิชาการ องค์กรจะมั่นคง และสุดท้ายเมื่อทั้งสาม
วัฒนธรรมองคก์รท่ีได้กล่าวไว้ได้มีการปฏิบัติ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง เราก็จะเกิดความเชือ่ม่ัน สลค. เราก็จะได้รับ
ความเชือ่ม่ัน

ขอเน้นว่าวิสัยทัศน์สำคัญที่สุดของ สลค. ก็คือทำอย่างไรให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติที่มีความสมบูรณ์
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนส่วนรวม
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ดร.อำพน  กิตติอำพน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

วัน/เดือน/ปีเกิด : 10 ตลุาคม 2498

การศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (M.S. Economics) Northeastern University, Boston U.S.A.
: ดษุฎบัีณฑติ (เศรษฐศาสตรป์ระยกุต)์ Clemson University, South Carolina U.S.A.
: วปอ. รุ่นที ่45

ประวัติการทำงาน
2541-2544 : ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฝ่ายต่างประเทศ
2544 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2545/2547 : รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2546 : เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
2547-2553 : เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2553-ปัจจุบัน : เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2549-2 มีนาคม 2551 : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การดำรงตำแหนง่กรรมการอ่ืน ๆ
2550-กันยายน 2553 : ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิพัฒนาไท
2551-ปัจจุบัน : ประธาน อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเตรียมการกำลังคนภาครัฐ
2552-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท การบนิไทย จำกดั (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบบรษัิท ปตท. จำกดั (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2547-กันยายน 2553 : กรรมการข้าราชการพลเรือน
2547-กันยายน 2553 : กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
2547-ปัจจุบัน : กรรมการนโยบายการเงิน
2548-ปัจจุบัน : กรรมการบรษัิท ปตท. จำกดั (มหาชน)
2548-ปัจจุบัน : กรรมการบรษัิท ปตท. อะโรเมตกิสแ์ละการกลัน่ จำกดั (มหาชน) (PTTAR)
2548-กันยายน 2553 : กรรมการส่งเสริมการลงทุน
2548-2551 : กรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
2549-2551 : กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2549-ปัจจุบัน : กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
2546 : ประถมาภรณช์้างเผอืก (ป.ช.)
2548 : มหาวชริมงกฎุ (ม.ว.ม.)
2551 : มหาปรมาภรณช้์างเผอืก (ม.ป.ช.)
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เมื ่อเดือนสิงหาคมที ่ผ ่านมา วงการข้าราชการไทยมีอันต้องพบกับ
ความสูญเสียครั้งใหญ่ครั้งหนึ่ง เมื่อเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อม ซึ ่งได้นำพาคณะของนายศักดิ ์ส ิทธิ ์  ตรีเดช ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมไปราชการในโครงการ “ปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดำริ” ประสบอุบัติเหตุตกที ่อำเภอนาหมื ่น จังหวัดน่าน
ทำให้ผู้ที่อยู่ในเฮลิคอปเตอร์รวม 5 คน เสียชีวิตทั้งหมด จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้
ชื่อของโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริเป็นที่รู้จักมากขึ้น จนกระทั่ง
หลายคนอยากรู ้ความเป็นมาของโครงการนี้ “ปัดฝุ่นมติ ครม.” เดือนนี้จึงขอนำ
เรื่องราวเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวมาเล่าสู่กันฟัง ดังนี้

โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ คือ โครงการที่เกิดขึ้น
จากมติคณะรัฐมนตรี ปัจจุบันได้แปรสภาพเป็น “มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสาน
แนวพระราชดำริ” และ “สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดำริ” เดิมทีโครงการนี้ใช้ชื่อว่า “เปิดทองหลังพระ” จัดขึ้น
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวโครงการพระราชดำร ิ ในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในปี 2550 โดยเมือ่วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2549
คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบการดำเนินโครงการดังกล่าวตามที่สำนักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) เสนอ ทั้งนี้ เป้าหมายของ

จาก “เปิดทองหลังพระ”
สู่


หนอนมติ
ปัดฝุ่นมติ ครม.
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การจัดโครงการฯ ในช่วงแรกนั้นเป็นไปเพื่อกระตุ้นให้ชาวไทยและนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติได้ไปท่องเที่ยว เพื่อเรียนรู้แนวทางพระราชดำริในโครงการต่าง ๆ
เพือ่นำไปปรบัใช้ในชวิีตประจำวนัตอ่ไป

ต่อมา สสปน. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการฯ เห็นว่า
โครงการนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี จึงได้ขอความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีให้ขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ จากที ่สิ ้นสุด
ในปี 2550 ไปเป็นส้ินสุดในปี 2554 และให้ความเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการ
อำนวยการโครงการเปิดทองหลังพระ รวมทั ้งอนุมัติงบประมาณสนับสนุน
ปีละ 220,000,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปี (ปี 2551-2554) ด้วย ซ่ึงคณะรฐัมนตรี
ได้มีมติเมื ่อวันที ่ 29 พฤษภาคม 2550 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามที ่
สสปน. เสนอ

เหตผุลที ่สสปน. เสนอใหค้ณะรฐัมนตรขียายระยะเวลาดำเนนิโครงการ
เปิดทองหลังพระออกไปอีก 4 ปี ก็เพื ่อเฉลิมฉลองโอกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
นำเอาพระราชดำริไปพัฒนาต่อทั่วประเทศ ซึ่งแนวทางในการดำเนินโครงการฯ
ตลอดระยะ 4 ปี จะเน้นภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาโครงการตามแนวทางพระราชดำร ิ การสร้างการเร ียนรู ้และ
การนำแนวค ิดท ี ่ ได ้จากการศ ึกษาโครงการพระราชดำร ิ ไปปร ับใช ้ ใน
ชีวิตประจำวัน ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

หลังจากมีการจัดตั ้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการเป ิดทอง
หลังพระขึ ้น คณะกรรมการฯ ก็ได้จัดประชุมหารือเพื ่อกำหนดยุทธศาสตร์
การดำเนินโครงการฯ มาเป็นระยะ ๆ จนกระทั่งในคราวประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติ
เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนชื่อ “โครงการเปิดทองหลังพระ” เป็น “โครงการ
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ” เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของ
โครงการฯ ที่หันมามุ่งเน้นเรื่องการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเผยแพร่สู่ชุมชน โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการบริหารจัดการ
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ให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริใน 6 มิติหลัก ได้แก่ มิติเรื่องน้ำ
ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่า และส่ิงแวดล้อม

ในเวลาต่อมา รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์) ในฐานะ
ผู้กำกับดูแล สสปน. ได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 รับทราบการปรับเปลี่ยนชื่อโครงการฯ ตามมติ
คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2551 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น
ขจรประศาสน์) เสนอ และให้ปรับเปลี ่ยนชื ่อคณะกรรมการฯ ให้สอดคล้องกับ
ชื ่อโครงการที ่ปรับเปลี ่ยนใหม่ด้วย อย่างไรก็ดี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งเดียวกันนี้ นายกรัฐมนตรีเห็นว่า การให้ สสปน. เป็นหน่วยงานดำเนินโครงการฯ
ต่อไปนั้น ดูเหมือนว่าจะไม่สอดคล้องกับกรอบภารกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2545
จึงเห็นควรมอบหมายให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีรับเรื ่องนี ้ไปพิจารณาร่วมกับ
สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อปรับเปลี่ยนหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับภารกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบด้วย

ภายหล ังจากได ้ร ับมอบหมายจากคณะร ัฐมนตร ีให ้ ไปดำเน ินการ
ในเรื่องดังกล่าว สำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ให้ตั ้ง “โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ” เป็นมูลนิธิและ
สถาบันเฉพาะทางโดยใชช่ื้อว่า “มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ”
และ “สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ”
โดยให้เหตุผลว่าเนื ่องจากภารกิจของโครงการปิดทองหลังพระ ซึ ่งมุ ่งเน้นไปที ่
การจัดการความรู้และการส่งเสริมการพัฒนาตามแนวทางโครงการพระราชดำริ นั้น
เป็นภารกิจที ่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ แต่ควรดำเนินการ
โดยภาคประชาสังคมที ่ร ัฐให้การสนับสนุนในรูปแบบของหน่วยงานที ่เป็นกลไก
ของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ.ร. เห็นว่าควรให้สำนักงาน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการประสานราชการระหว่าง
กระทรวง ทบวง กรม และมีหน้าที่ในการอำนวยการ ประสานงาน กำกับ ติดตามผล
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ งานกิจการพิเศษตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เป็นหน่วยงานจัดตั ้งมูลนิธิฯ และสถาบันฯ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2552 เห็นชอบตามทีส่ำนักงาน  ก.พ.ร. เสนอ โดยให ้สสปน.
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อ้างอิง
1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การจัดทำโครงการ “เปิดทองหลังพระ” ส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ เพื่อเฉลิมฉลอง

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงเจรญิพระชนมาย ุครบ 80 พรรษาในปพีทุธศกัราช 2550
2. มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่29 พฤษภาคม 2550 เรือ่ง ขออนมัุตโิครงการ “เปดิทองหลงัพระ”
3. มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่ 7 เมษายน 2552 เรือ่ง การปรบัเปลีย่นชือ่โครงการเปดิทองหลงัพระ
4. มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่ 24 พฤศจกิายน 2552 เรือ่ง การจดัตัง้มลูนธิปิิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราชดำร ิและสถาบนัสง่เสรมิและพฒันากจิกรรม

ปิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราชดำร ิและงบประมาณจดัตัง้มลูนธิฯิ และสถาบนัฯ
5. มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่  9 มีนาคม 2553 เร่ือง การเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554-2558 ของมลูนธิิ

ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวทางพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

โอนภารกิจทรัพย์สินและงบประมาณโครงการปิดทองหลังพระฯ ทั ้งหมดให้แก่
มูลนิธิฯ และสถาบนัฯ ต่อไปตามกฎหมาย

ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553 สปน. ได้ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียน
จัดตั ้งมูลนิธิฯ กับสำนักงานเขตดุสิตและนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร
โดยมีประกาศจดทะเบียนจัดตั ้งมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 20 มกราคม 2553 จากนั้น สปน. ก็ได้รายงานผลการ
ดำเนินงานเกี ่ยวกับเรื ่องการจัดตั ้งมูลนิธิฯ ต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมกับขออนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นรายปี ปีละ 300 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินภารกิจของมูลนิธิฯ และสถาบันฯ
ซ่ึงคณะรฐัมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2553 อนุมัติในหลักการตามที ่สปน. เสนอ
โดยให ้สปน. เสนอขอตัง้งบประมาณรายจา่ยประจำปต่ีอไป

ปัจจุบันมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบัน
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำร ิ ยังคง
เดินหน้าสืบสานแนวพระราชดำริอยู ่อย่างต่อเนื ่อง แม้ว่าจะมีอันต้องสูญเสีย
ทรัพยากรบุคคลซึ ่งเป็นกำลังสำคัญยิ ่งไปในเหตุการณ์อันน่าสลดที ่กล่าวมา
ข้างต้นก็ตาม

และท ั ้ งหมดน ี ้ก ็ค ือมต ิคณะร ัฐมนตร ีท ี ่ เรานำกล ับมาป ัดฝ ุ ่น
ให้อ่านกันอีกครั้ง
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“นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ” เป็นพระราชนิพนธ์แปลของพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว พระองคท์รงเร่ิมแปลต้ังแต่วันท่ี 20 มิถุนายน 2520 ถึง 25 มีนาคม 2523
รวมเวลา 3 ปี ทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ เรื่อง “A man called Intrepid”
ของวิลเลียม สตีเฟนสัน เขียนจากชีวิตจริงของ “นายอินทร์” หรือ “INTREPID”
ซึ่งเป็นนามรหัสของเซอร์วิลเลียม สตีเฟนสัน หัวหน้าหน่วยราชการลับอาสาสมัคร
ของอังกฤษ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้มีบทบาทสำคัญในการต่อต้านแผนร้าย
ของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ซึ่งหวังแผ่อำนาจเข้าครอบครองโลก เซอร์วิลเลียม สตีเฟนสัน
เป็นผู้จัดตั้งหน่วยงานลับขึ้นเพื่อแสวงหาความลับทางทหารของฝ่ายเยอรมนีรายงาน
แก่เซอร์วินสตัน เชอร์ชิลล์ นายกรฐัมนตรีอังกฤษ และประธานาธบิดีธีโอดอร์ รูสเวลต์
แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ร่วมมือกันวางแผนต่อต้านฮิตเลอร์จนประสบชัยชนะในที่สุด

ผลงานของ “นายอินทร์” และผู้ร่วมงานของเขานัน้มีคุณค่าต่อโลกย่ิงนัก หากไม่มีพวก “นายอินทร์”  ฮิตเลอร์อาจจะชนะสงคราม
ก็เป็นได้ และถ้าเป็นเช่นน้ันโฉมหน้าของโลกคงไมเ่ป็นเช่นทุกวันน้ี อย่างไรก็ตามการปฏบัิติงานของพวกเขามผู้ีรู้เบ้ืองหลังเพียงไม่ก่ีคนเท่าน้ัน
จนกระทั่งเมื่อมีหนังสือ “A man called Intrepid” ตีพิมพ์แล้ว เรื่องราวที่เคยเป็นความลับมาก่อนจึงได้เผยขึ้น และต้นฉบับภาษาอังกฤษ
ของหนังสือเล่มนี้ ได้กลายเป็นหนังสือที่มียอดจำหน่ายสูงสุด โดยจำหน่ายได้มากกว่า 2 ล้านเล่ม

“นายอินทร์” เขียนไว้ในคำนำหนังสือเล่มนี้ว่า เหตุผลที่เขายินยอมให้ เซอร์วิลเลียม สตีเฟนสัน นำเรื่องราวเหล่านี้มาเปิดเผย
ก็เพื่อเป็นการสดุดีผู้ที่ได้ต่อสู้เพื่อชาติเป็นจำนวนมาก ที่ต้องถูกฝังไว้ในหลุมศพนิรนาม ไร้ที่อยู่ที่ตาย น้อยคนที่จะได้รับการกล่าวขวัญถึง
นอกจากชื่อที่บันทึกในเอกสารลับ ส่วนใหญ่ที่รอดตายก็กลับมาประกอบอาชีพธรรมดา โดยไม่ได้รับเกียรติหรือรางวัลใด ๆ ผู้ที่ได้รับ
การกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงส่วนน้อยในจำนวนคนเป็นกองทัพมหึมา ซึ่งโลกเสรีเป็นหนี้บุญคุณที่จะไม่มีทางใช้คืนได้

เรื่องราวของ “นายอินทร์” และผู้ร่วมงานของเขา เป็นตัวอย่างของบุคคลพิเศษที่มีความกล้าหาญ เสียสละ ผู้ยอมอุทิศแม้ชีวิต
เพื่อความถูกต้อง ความยุติธรรม เสรีภาพ และสันติภาพอันเป็นที่รักยิ ่งของพวกเขา ทั้งนี ้ โดยไม่หวังให้ใครรับรู ้หรือหวังลาภยศ
คำสรรเสรญิเยนิยอใด ๆ ท้ังส้ิน

เพราะพวกเขา คือ “ผู้ปิดทองหลังพระ” โดยแท้จริง!!

เรียบเรียงจาก : http://www.princess-it.org/ (โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำรสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)


เขาคือใครหนอ?

รู้ไว้ใช่ว่า...?

หนอนมติ
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เร่ือง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ลงมติเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
เมื ่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์  สุวรรณคีรี) ประธานกรรมการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเสนอ และให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐรับความเห็น
ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด้วย

สรุปผลการตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ

ความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1. ควรนำเป้าหมายเชิงคุณภาพมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาร่วมด้วย เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง
2. ควรมีแนวทางเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการใช้จ่าย

เงินงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น ตามเป้าหมายที่กำหนด

คดัเลอืกและเรยีบเรยีงโดย จิตตา  กติตเิสถยีรนนท์
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มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

1.1 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเงินโครงการลงทุน
ภายใตแ้ผนปฏบัิติการไทยเขม้แข็ง 2555 ดังน้ี

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 72.00 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ
แต่ละหน่วยงาน

การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 93.00 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย 2,070,000.00 ล้านบาท
การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00 ของวงเงิน

ตามแผน/เป้าหมายทีด่ำเนนิการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 ของแตล่ะหนว่ยงาน
โดยเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวมแยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเงินโครงการลงทุนภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเขม้แข็ง 2555 ข้างต้นพิจารณาจากปจัจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี

(1) แนวโนม้เศรษฐกจิไทยปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 คาดวา่จะขยายตวัอยา่งตอ่เนือ่ง อันเปน็ผลสืบเนือ่งจากแนวโนม้
เศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับผลการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะที่ผ่านมา

(2) การลดเป้าหมายรายจ่ายของงบประมาณเพ่ือเข้าสู่งบประมาณสมดุลภายในระยะเวลา 5 ปี ท่ีเน้นการให้ความสำคัญ
กับคุณภาพของงานเพิ่มขึ้น

(3) เน่ืองจากวงเงนิงบประมาณรายจา่ยลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีจำนวนเพิม่ข้ึน และเม่ือรวมเงินโครงการ
ลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ท่ีจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จะทำให้จำนวนเงินในระบบเศรษฐกิจค่อนข้างสูง ดังน้ัน
การกำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวมจะต้องปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เศรษฐกิจ

1.2 ให้นำอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม และการเบิกจ่ายเงิน
โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ

ไตรมาสที่

1
2
3
4

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
สะสม ณ ส้ินไตรมาส (%)

10.00
35.00
61.00
72.00

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม
สะสม ณ ส้ินไตรมาส (%)

20.00
44.00
68.00
93.00
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2. แนวทางการดำเนนิงานของส่วนราชการ จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ
2.1 ให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยเร่งดำเนินการ

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของแผนงบประมาณ แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ ผลผลิตหรือโครงการ ประเภทงบรายจ่าย และรายการ
ในงบรายจา่ยท่ีต้องดำเนนิการในเขตพืน้ท่ีจังหวัด ยกเว้นงบบุคคลากรประเภทเงนิเดือนและค่าจ้างประจำ ไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคน้ัน ๆ
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้โดยไม่ชักช้าแต่อย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ

2.2 ให้ส่วนราชการทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนดภายใต้
วงเงินงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยกำหนดให้ส่วนราชการปรับปรุง
แผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในระบบ GFMIS ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อใช้ในการติดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนินงานของส่วนราชการและการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการกรณีรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ต้องทำความตกลง
กบัสำนกังบประมาณโดยสง่เรือ่งใหส้ำนกังบประมาณ ภายในวนัที ่ 20 สิงหาคม 2554

สำหรับโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการบันทึกแผนการใช้จ่ายเงิน
ตามระบบ Projects Financial Monitoring System (PFMS) ภายหลังจากทีไ่ด้รับจัดสรรเงินแล้ว และ/หรือลงนามในสญัญาแลว้

2.3 การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
2.3.1 ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำกับหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

อย่างเคร่งครัด
2.3.2 ให้ส่วนราชการ จังหวัด และรัฐวิสาหกิจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2.3.3 ให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้คลังจังหวัดดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานในจังหวัด

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3. แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานกลาง

3.1 ให้กรมบัญชีกลางรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเงินโครงการ
ลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และมาตรการที่ควรดำเนินการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
เป็นรายไตรมาส

3.2 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายงานผลการใช้จ่ายเงิน และปัญหาอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเป็นรายไตรมาส

ท่ีมา : หนังสือสำนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว 171 ลงวันท่ี 24 กันยายน 2553
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คณะรฐัมนตรไีด้ประชุมปรึกษาเมือ่วันท่ี 21 กันยายน 2553 ลงมตว่ิา
1. รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด

และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง
และมีความสมบูรณ์แล้ว และกรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

2. เห็นชอบในหลักการให้นำเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของส่วนราชการ จังหวัด
และสถาบันอุดมศึกษาที่ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 เพื่อใช้สำหรับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ร.
กำหนด โดยให้ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาที่มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายได้มีการดำเนินการกันเงิน
งบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินรางวัล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และสามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 ไปตั ้งจ่ายในรายการเงินรางวัลสำหรับผู ้ปฏิบัติของหน่วยงานเพื ่อใช้สำหรับการจัดสรรเป็นเงินรางวัล
โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้ เป็นการผ่อนผันวิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที ่ 6/2553
เม่ือวันที ่ 13 กันยายน 2553 ตามทีส่ำนกังาน ก.พ.ร. เสนอ โดยเงนิเหลอืจ่ายดงักลา่ว ควรเปน็เงนิเหลอืจ่ายทีส่่วนราชการ
ได้ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีเงินเหลืออย่างแท้จริง รวมทั้งต้องไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระและต้องมี
งบประมาณเพียงพอสำหรับเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ส่วนราชการจึงจะสามารถ
ดำเนินการกันเงินงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี เพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินรางวัล
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดต้ามความเหน็ของสำนกังบประมาณดว้ย

3. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์  สุวรรณคีรี)  และ ก.พ.ร. รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี
ไปพิจารณาแนวทางการดำเนินการกรณีส่วนราชการมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการจัดสรรเงินรางวัล แต่ส่วนราชการนั้นไม่มีเงินเหลือจ่ายหรือมีอยู่ไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้ได้
และกรณีส่วนราชการมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการจัดสรร
เงินรางวัล และส่วนราชการนั้นมีเงินเหลือจ่ายอยู่อย่างเพียงพอ แต่ปรากฏว่าเงินเหลือจ่ายดังกล่าวมีเหลืออยู่เนื่องจาก
ส่วนราชการยังมิได้ดำเนินการหรือมีความล่าช้าในการดำเนินงานปกติประจำของส่วนราชการตามที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้ ทั้งนี้ การจะขอใช้เงินงบกลางมาจัดสรรเป็นเงินรางวัลแก่ส่วนราชการอาจมีปัญหา
ความไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการใช้เงินงบกลางด้วย

ท่ีมา : หนังสือสำนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว 173 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2553

เร่ือง แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาท่ีได้จัดทำ
คำรับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
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กระบวนการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรีประเทศสิงคโปร์

หากกล่าวถึงประเทศสิงคโปร์ ผู้อ่านทุกท่านคงนึกถึงประเทศที่เป็นเกาะเล็ก ๆ แต่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการเป็น
ที่ยอมรับว่ามีกฎหมายที่เข้มงวดมาก ชื่อเสียงในทั้งสองด้านของประเทศสะท้อนให้เห็นว่าประเทศสิงคโปร์มีการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถผลักดันให้นโยบายต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม รู้รอบโลกฉบับนี้จึงขอพาผู้อ่านทุกท่าน
ไปรู้จักกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีของประเทศสิงคโปร์ และหน่วยงานสนับสนุนที่สำคัญ 2 หน่วยงาน คือ สถาบัน Lee
Kuan Yew School of Public Policy ซึ่งทำหน้าที่เป็นคลังสมองด้านวิชาการและศึกษาความเป็นไปได้ในการนำนโยบายไปปฏิบัติ
และสำนักงานคณะรัฐมนตรี ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนด้านการจัดประชุมและการเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีไปสู่การปฏิบัติ
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การกำหนดนโยบายสาธารณะ

การกำหนดนโยบายสาธารณะที่สำคัญหรือมีผลกระทบสูง ส่วนราชการของประเทศสิงคโปร์จะมีการทำวิจัย เพื่อศึกษาข้อดี-
ข้อเสีย ผลกระทบ และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยหน่วยงานสำคัญที่ทำหน้าที่ดังกล่าวคือ สถาบัน Lee Kuan Yew School of
Public Policy

บทบาทของสถาบัน Lee Kuan Yew School of Public Policy แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ การเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ
โดยเปิดสอนหลักสูตรด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารงานภาครัฐในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยนักศึกษาส่วนใหญ่
เป็นนักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และได้รับทุนการศึกษาจากทางสถาบันฯ โดยในบางหลักสูตรมีการทำสัญญาแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับมหาวิทยาลัยของประเทศต่าง ๆ อาทิ Columbia University, London School of Economics and Political Science และ
The Institut d’ Etudes Politiques de Paris นอกจากนี้ยังได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร และจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศสิงคโปร์และของต่างประเทศด้วย

บทบาทที่สำคัญอีกด้านหนึ่งคือการเป็นหน่วยงานวิจัยให้กับรัฐบาล โดยสถาบันฯ ได้มีหน่วยงานวิจัยในด้านต่าง ๆ อาทิ
The Centre on Asia and Globalization, The Information and Innovation Policy Research Centre, Asia Competitiveness Institute
และ The Institute of Policy Studies ซึ่งหน่วยงานวิจัยเหล่านี้มีภารกิจหลักในการศึกษาวิจัยตามประเด็นต่าง ๆ ที่รัฐบาลกำหนด
รวมถึงศึกษาข้อดี-ข้อเสีย ความเป็นไปได้ในการดำเนินนโยบายต่าง ๆ รวมถึงการแก้ปัญหาที่อาจเกิดจากนโยบายดังกล่าว โดยได้รับ
งบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลอาจไม่เผยแพร่ผลการวิจัยทุกเรื่องหรือทุกประเด็น แต่จะเลือกเผยแพร่เรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญหรือ
มีผลกระทบมาก โดยจะเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นด้วย ซึ่งวัฒนธรรมในการให้ความเห็น
เชิงนโยบายของสิงคโปร์ จะเป็นการให้ความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา (policy recommendation) จึงมักไม่มีปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างนักวิชาการกับฝ่ายการเมือง
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การจัดทำเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องศึกษาผลกระทบ รวมถึงข้อดี-ข้อเสียของนโยบายที่ต้องการดำเนินการแล้ว จะต้องขอความเห็น
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งส่วนราชการเจ้าของเรื่องอาจจะต้องจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลายครั้งเพื่อหาข้อยุติและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนก่อนจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งบันทึกเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีจะต้องมี
ความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ โดยจะต้องระบุความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอให้ชัดเจน พร้อมทั้งส่งให้สำนักงาน
คณะรัฐมนตรีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ก่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรี และเมื่อสำนักงานคณะรัฐมนตรีได้รับเรื่องและตรวจสอบ
ความถูกต้องของเรื่องเรียบร้อยแล้วจะส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป

การประชุมคณะรัฐมนตรีของประเทศสิงคโปร์จะไม่มีการออกวาระการประชุมในลักษณะเดียวกับประเทศไทย โดยเมื่อสำนักงาน
คณะรัฐมนตรีตรวจสอบความถูกต้องของเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการแล้ว จะส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายเรื่องในทันที
และก่อนวันประชุม 1 วัน จะแจ้งรายชื่อเรื่องที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในครั้งนั้น (business list) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบและ
จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่ส่งให้ก่อนหน้านี้ โดยเรื่องที่กำหนดให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ได้แก่ กฎหมาย การแต่งตั้ง
ผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญนโยบายด้านการเงิน รวมทั้งนโยบายสำคัญต่าง ๆ และนโยบายที่มีผลกระทบสูง

การประชุมคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีของสิงคโปร์จะประชุมทุกสัปดาห์ในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีหรืออาจเปล่ียนแปลงได้ตามคำส่ังการของนายกรฐัมนตรี
โดยการประชมุดังกล่าวมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมคือรัฐมนตรี จำนวน 20 คน และเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี โดยรัฐมนตรี
ของแต่ละกระทรวงจะเป็นผู้นำเสนอและชี้แจงเรื่องที่ส่วนราชการในสังกัดเสนอ

หลกัของการประชมุคณะรฐัมนตรปีระเทศสงิคโปรค์อื จะไมมี่การนำเรือ่งทีย่งัไมถ่ามความเหน็สว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเรือ่งที่
ยังไม่มีข้อยุติหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพราะจะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างการประชุม ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของส่วนราชการ
เจ้าของเรื่องในการถามความเห็นและหาข้อยุติในประเด็นต่าง ๆ แล้วจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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การแจ้งมติคณะรัฐมนตรีและการจัดทำรายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี

ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้จดรายงานการประชมุเพียงคนเดยีว และเม่ือเสร็จการประชุม
จะมกีารแจง้มตคิณะรฐัมนตรไีปยงัผูท้ีจ่ะตอ้งดำเนนิการตามมตคิณะรฐัมนตรดีงักลา่วเทา่นัน้ โดยสำนกังานคณะรฐัมนตรเีปน็ผูรั้บผิดชอบ
เก็บเอกสารมติคณะรัฐมนตรี

การติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

การติดตามการดำเนินโครงการหรือนโยบายสำคัญของประเทศสิงคโปร์ ส่วนราชการที่เป็นเจ้าภาพของโครงการหรือนโยบาย
ดังกล่าวจะเป็นผู้ติดตาม เร่งรัดการดำเนินการ และรายงานให้นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีทราบ

การทำงานของสำนักงานคณะรัฐมนตรี ประเทศสิงคโปร์

สำนักงานคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานเป็นฝ่ายเลขานุการของการประชุมคณะรัฐมนตรีและสนับสนุนการบริหารงาน
ของคณะรัฐมนตรี มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซ่ึงเป็นข้าราชการประจำท่ีได้รับการแต่งต้ังจากประธานาธบิดี จากการแนะนำของคณะรฐัมนตรี
เป็นผู ้บริหารสูงสุด เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงของนายกรัฐมนตรี และมีผู ้อำนวยการอาวุโส
เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีด้วยอีกตำแหน่งหนึ่ง

สำนักงานคณะรัฐมนตรีของสิงคโปร์เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก มีเจ้าหน้าที่ทั ้งหมดเพียง 11 คน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของเรื ่องเสนอคณะรัฐมนตรี และขอความเห็นจากส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องเพิ่มเติมในกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของเรื ่อง
ดำเนินการไม่ครบถ้วน นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ส่งเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีให้ผู้เข้าร่วมประชุม จัดการประชุมคณะรัฐมนตรี รวมถึงจัดทำ
แจ้งและจัดเก็บมติคณะรัฐมนตรี และติดตามการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีด้วย

กล่าวโดยสรุปคือในการกำหนดนโยบายและการบริหารราชการแผ่นดินของสิงคโปร์จะดำเนินการโดยมีส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
เป็นเจ้าภาพหลักตั้งแต่เรื ่องการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ของนโยบาย การถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการสนับสนุนข้อมูล
การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี การนำมติคณะรัฐมนตรีไปปฏิบัติ และการติดตามผลการดำเนินการเพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรี
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เรื่องสำคัญที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

เรื่อง พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553
กำหนดอำนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการผูสู้งอายแุหง่ชาต ิ สิทธเิร่ืองเบีย้ยงัชพีของผูสู้งอายแุหง่ชาต ิและอำนาจหนา้ทีข่อง

คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจากรัฐ
เล่ม 127 ตอนท่ี 56 ก วันท่ี 15 กันยายน 2553 หน้า 1

เรื่อง พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553
ให้ยุบสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและเปลี่ยนเป็นกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เล่ม 127 ตอนท่ี  58 ก วันท่ี 23 กันยายน 2553 หน้า 1

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา

เรื่อง พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบับท่ี 501) พ.ศ. 2553
ยกเว้นภาษีเงินได้ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ให้แก่ลูกค้า ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนัก

หักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับเงินได้ รายรับ และการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์
ที่เป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เล่ม 127 ตอนท่ี 54 ก วันท่ี 7 กันยายน 2553 หน้า 7

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th



⌫⌫  ⌫    47

กฎกระทรวง

เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี พระชนมายุ 84 พรรษา พ.ศ. 2553
ให้จัดทำเหรยีญกษาปณเ์งินราคาแปดรอ้ยบาท หน่ึงชนิด เหรียญกษาปณโ์ลหะสีขาว (ทองแดงผสมนกิเกิล) ราคาย่ีสิบบาท

หนึง่ชนดิ และเหรยีญกษาปณโ์ลหะสองส ี (สีขาวและสทีอง) ราคาสบิบาท หนึง่ชนดิ
เล่ม 127 ตอนท่ี 53 ก วันท่ี 3 กันยายน 2553 หน้า 27

เรื่อง กฎกระทรวงวา่ด้วยการไกลเ่กล่ียและประนอมขอ้พิพาททางแพง่ พ.ศ. 2553
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชี การดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการจัดทำสัญญาประนีประนอม

ยอมความ ตลอดจนค่าตอบแทนของคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
เล่ม 127 ตอนท่ี 54 ก วันท่ี 7 กันยายน 2553 หน้า 13

เรื่อง กฎกระทรวงวา่ด้วยการไกลเ่กลีย่ความผดิทีม่โีทษทางอาญา พ.ศ. 2553
กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีในการดำเนินการไกล่เกลี ่ยบรรดาความผิดที ่มีโทษทางอาญาที ่เกิดขึ ้นในเขตอำเภอ

ที่เป็นความผิดอันยอมความได้และมิใช่เป็นความผิดเกี่ยวกับเพศ
เล่ม 127 ตอนท่ี 54 ก วันท่ี 7 กันยายน 2553 หน้า 22

กฎ ก.พ.

เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ  และการให้
ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2553
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขในการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ  และการให้

ความคุ้มครองพยานสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยคำในฐานะพยานอันเป็นประโยชน์
และเป็นผลดียิ่งต่อทางราชการ

เล่ม 127 ตอนท่ี 57 ก วันท่ี 17 กันยายน 2553 หน้า 19

เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน พ.ศ. 2553
กำหนดเพ่ือยกระดับคุณภาพเยาวชนให้สามารถสร้างความรู้ ทักษะการเรียนรู้ มีระบบการจัดการความรู้ การถ่ายทอดความรู้

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุกภาคส่วนของสังคม
เล่ม 127 ตอนพิเศษ 107 ง วันท่ี 8 กันยายน 2553 หน้า 6

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ประกาศ

เรื่อง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ เร่ือง กำหนดวนัสำคญัและเวลาทีต้่องหยดุทำการฆา่สัตว์
กำหนดให้หยุดทำการฆ่าสัตว์ในวันโกนหรือวันก่อนวันพระหนึ่งวัน (18.00-24.00 น.) วันพระ (00.01-24.00 น.)

วันสำคญัทางพระพทุธศาสนาทีไ่ม่ตรงกบัวันพระ (00.01-24.00 น.) และวนัเฉลมิพระชนมพรรษา (00.01-24.00 น.)
เล่ม 127 ตอนพิเศษ 110 ง วันท่ี 16 กันยายน 2553 หน้า 6
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“ความคิดไร้ขีดจำกัด ปฏิวัติความคิดเพื่อพลิกโฉมองค์กร” บทความเขียนโดยปานจิต จินดากุล กล่าวถึงการนำเสนอวิธีการ
ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรเพื่อให้มีขีดสมรรถนะสูงและสามารถรองรับการแข่งขันของ Alan G. Robinson และ
Dean M. Schroeder ไว้ได้อย่างน่าสนใจ ผู้เขียนขอสรุปความบางตอนพอให้เห็นภาพของความคิดไร้ขีดจำกัดที่ทั้งสองท่านได้นำเสนอไว้
ซ่ึงเป็นเทคนิคง่าย ๆ ท่ีหลายคนอาจคิดไม่ถึง ก็คือ การเก็บเก่ียวความคิดของบุคลากรภายในองค์กรของตนเองมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท้าทายสำหรับผู้บริหารก็คือทำอย่างไรท่ีบุคลากรจะยอมหยบิย่ืนความคดิดี ๆ ให้กับองค์กร และองค์กรจะทำอยา่งไร
เพ่ือพัฒนาความคดิเล็ก ๆ เหล่าน้ันใหก้ลายเปน็ความคดิใหญ ่ๆ

สิ ่งแรกที ่ควรเริ ่มทำคือการปฏิวัติความคิดจากการบริหารรูปแบบเดิมที ่ผู ้บังคับบัญชามักเป็นทั ้งผู ้วางแผนและสั ่งการ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นเพียงผู้รับคำสั่งไปปฏิบัติ วิธีการนี้ผู้ปฏิบัติจะไม่มีการเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งใหม่ ๆ และไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์
เน่ืองจากถูกกำหนดให้อยู่ในกรอบท่ีจำกัด ในทางตรงกันข้ามพบว่า องค์กรสมัยใหม่ท่ีประสบความสำเร็จ ผู้บริหารเป็นเพียงผู้ให้นโยบาย
หรือแนวทาง และคอยให้การสนับสนุนเป็นผู้อยู่เบ้ืองหลัง รวมท้ังการให้ข้อเสนอแนะในยามท่ีผู้ใต้บังคับบัญชามีปัญหาหรือต้องการ
ความชว่ยเหลอื การปรบัเปล่ียนแนวคดินีจึ้งถอืเป็นการปฏวัิติเพือ่ปรับเปล่ียนกระบวนทศันซ่ึ์งไมใ่ช่เร่ืองงา่ย แตถ้่าทำไดก็้จะเกดิประโยชน์
เป็นอย่างมาก ส่ิงหน่ึงท่ีผู้บริหารต้องมีก็คือความเช่ือว่าความคิดเล็ก ๆ เป็นพ้ืนฐานของการก้าวสู่การเป็นความคิดใหญ่ และสร้างความได้เปรียบ
ทางด้านการแข่งขัน การยอมรับความคิดเล็ก ๆ ทุกความคิดจะเป็นการเปิดทางทางความคิดและนำไปสู ่การต่อยอดความคิด
แบบไร้ขีดจำกัด

ความคิดในท่ีน้ีหมายถึงกลไกหน่ึงของกระบวนการทำงานซึง่สามารถช่วยปรับปรุง พัฒนาวิธีการทำงานให้ดีข้ึนได้ เพราะถ้าองค์กรใด
ขาดความสามารถในการค้นหาความคิดใหม่ ๆ ย่อมทำให้องค์กรเสื่อมถอย ล้าหลัง ดังนั้น องค์กรต้องยอมเปิดรับความคิดทุกความคิด
แม้ว่าความคิดนั้นจะเล็กสักแค่ไหนก็ตาม หากความคิดนั้นผ่านการบ่มเพาะอย่างเหมาะสมแล้วอาจเจริญงอกงาม เป็นการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ที่ดีกว่าก็เป็นได้


⌫มุมความเห็น

นกกระจิบ
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แนะนำโดย สุภาวด ี  เลศิสถติย์



กราบ เป็นท่าแสดงความเคารพสูงสุดด้วยวิธีนั่งคุกเข่าหรือ
พับเพียบ ประนมมือขึ้นให้นิ้วหัวแม่มือจดปลายจมูกแล้วน้อมศีรษะลง
จรดพ้ืน เม่ือกราบบุคคล เช่น กราบญาติผู้ใหญ่ มักจะกราบลงทีตั่ก
หรือกราบที ่ม ือถ้าเป็นการกราบศพจะกราบลงที ่พื ้นหน้าศพนั ้น
การกราบบุคคลหรือกราบศพ ไม่ต้องแบมือ

การกราบพระพุทธรูปหรือพระภิกษุ ผู้กราบต้องนั่งคุกเข่า
หรือน่ังพับเพียบ ประนมมือข้ึนให้น้ิวหัวแม่มือจดหว่างค้ิว แล้วน้อมศีรษะลง
จรดพ้ืน พร้อมแบมือท้ังสองควำ่ลงกบัพ้ืนและกราบลงเชน่น้ี 3 คร้ัง

คัดเลือกโดย วิบูลย์ลักษม์  มีชัย

คัดลอกจากหนงัสือ “รู้ รัก ภาษาไทย” เล่ม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

รู้ รัก ภาษาไทย


ไหว้ เป็นการแสดงความเคารพดว้ยการยกมือท้ังสองข้ึนประนม

แขนแนบลำตัว ท่าไหว้ของคนไทยเป็นท่าที่งดงาม แสดงความอ่อนน้อม
จึงต้องไม่ลุกลน ไม่รีบร้อน

การไหว้ของคนไทยมักถือกันว่า เม่ือไหว้พระ ไหว้ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ
จะยกมือท่ีประนมน้ันให้หัวแม่มือจดหว่างค้ิว เม่ือไหว้ผู้ใหญ่ให้ยกมือข้ึน
จดหัวแม่มือจดที่ปลายจมูก ถ้ารับไหว้ผู้น้อย ให้ยกมือเพียงระดับอก
ขณะไหว้ไม่จำเป็นต้องย่อตัวหรือชักเท้าไปข้างหลัง ท่าไหว้ที่งดงามนั้น
ผู้ไหว้ต้องยืนตัวตรงแล้วน้อมศีรษะลงมาช้า ๆ พองาม ต้องมีระยะเวลา
พอที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นการเคารพ



50
คัดเลือกโดย อมราลักษณ์  รักษ์วงศ์

ท้องถิ่นควรรู้

เน่ืองด้วยการออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลกัเกณฑก์ารประกอบธรุกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 มีเหตุผลเพ่ือให้แต่ละท้องถ่ิน
มีการประกอบธุรกิจให้บริการสถานที่พักขนาดเล็กเป็นรายได้เสริมอันเป็นกิจการเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น
รวมทั้งเผยแพร่และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงกำหนดให้สถานที่พักขนาดเล็กซึ่งมีห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง
และมีจำนวนผู้พักไม่เกิน  20  คน  ซึ่งจัดตั้งเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นโดยมีค่าตอบแทน อันมีลักษณะ
เป็นการประกอบการเพื่อหารายได้เสริมและได้แจ้งให้นายทะเบียนทราบ สถานที่พักดังกล่าวจะไม่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยโรงแรม
ดังนั้น หากเข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว นายทะเบียนผู้รับแจ้งย่อมมีหน้าที่ต้องออกใบรับแจ้งให้กับผู้แจ้ง และการรับแจ้งของนายทะเบียน
ตามกฎกระทรวงฉบับนี้ ไม่ได้หมายความว่าเป็นการยอมรับสิทธิในการเข้าไปก่อสร้างสถานที่พักในที่ดินของรัฐหรือของบุคคลอื่นได้
โดยชอบด้วยกฎหมาย  ดังนั้น  หากมีการฝ่าฝืนกฎหมายเฉพาะใดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนั้นต่อไป

เร่ืองเสร็จท่ี 551/2553

บันทกึสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
เร่ือง การออกใบรบัแจ้งสถานทีพั่กท่ีไม่เป็นโรงแรม

ตามพระราชบญัญติัโรงแรม พ.ศ. 2547
 

กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ท่ี มท 0307.6/5024 ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2553 ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
สรุปความได ้ ดังน้ี

1. กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 กำหนดให้สถานที่พักที่มีห้องพัก
ในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารไม่เกินสี ่ห้อง และมีผู ้พักรวมกันไม่เกินยี ่สิบคน โดยมีค่าตอบแทนและมีลักษณะเป็น
การประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริม ไม่เป็นโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบ
ตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแบบหนังสือแจ้งและแบบหนังสือรับแจ้งแล้ว
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2. กรมการปกครองได้รับข้อหารือจากจังหวัดตราดว่า การรับแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม แม้จะไม่ถือว่าเป็น
การออกใบอนุญาตแต่ก็ต้องนำเรื่องสถานที่ตั้งมาประกอบการพิจารณาด้วย มิใช่พิจารณาแต่เฉพาะจำนวนห้องพัก จำนวนผู้พัก
และการเป็นรายได้เสริมตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 สถานที่พักใด
แม้เข้าลักษณะเปน็สถานทีพั่กท่ีไม่เป็นโรงแรม แต่หากปลกูสร้างในทีดิ่นซ่ึงไม่มีเอกสารสทิธิ หรือในท่ีดินท่ีไม่มีสิทธิเข้าไปดำเนนิการ
ได้โดยชอบ นายทะเบียนย่อมไม่สามารถออกใบรับแจ้งให้ได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนายทะเบียนย่อมไม่สามารถออกใบรับแจ้ง
ให้กับสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมซึ่งปลูกสร้างในที่ดินมือเปล่า (ภ.บ.ท. 5) หรือที่ดินซึ่งอยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิกับกรมธนารักษ์
หรือปลูกสร้างในคลองสาธารณประโยชน์ ทะเล เขตป่าไม้ เขตอุทยานแห่งชาติ หรือแดนกรรมสิทธ์ิของเอกชนรายอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตได้
ทัง้นี ้หากออกใบรบัแจง้ให ้อาจนำไปสูก่ารยอมรบัการกระทำทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย ความเหน็ของจงัหวดัตราดถกูตอ้งหรอืไม่

3. กรมการปกครองพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นสองฝ่าย
ฝ่ายที่หนึ่ง เห็นว่า การรับแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมแม้จะไม่ถือว่าเป็นการออกใบอนุญาตแต่ก็ต้องนำเรื่อง

สถานท่ีต้ังมาประกอบการพิจารณาด้วย มิใช่พิจารณาแต่เฉพาะจำนวนห้องพัก จำนวนผู้พัก และการเป็นรายได้เสริมตามกฎกระทรวง
กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 สถานที่พักใดแม้เข้าลักษณะเป็นสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม
แต่หากปลูกสร้างในที่ดินซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ หรือในที่ดินที่ไม่มีสิทธิเข้าไปดำเนินการได้โดยชอบ นายทะเบียนย่อมไม่สามารถ
ออกใบรับแจ้งให้ได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนายทะเบียนย่อมไม่สามารถออกใบรับแจ้งให้กับสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมซึ่งปลูกสร้าง
ในที่ดินมือเปล่า (ภ.บ.ท. 5) หรือที่ดินซึ่งอยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิกับกรมธนารักษ์ หรือปลูกสร้างในคลองสาธารณประโยชน์
ทะเล เขตป่าไม้ เขตอุทยานแห่งชาติ หรือแดนกรรมสิทธิ์ของเอกชนรายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ ทั้งนี้ หากออกใบรับแจ้งให้
อาจนำไปสู่การยอมรับการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ฝ่ายที่สอง เห็นว่า การรับแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมถือว่าเป็นการรับแจ้งเพื่อควบคุมสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม
ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ได้ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ไม่มีหลักเกณฑ์เร่ืองอาคารท่ีอนุญาต เป็นเร่ืองท่ีมีการรับแจ้งไว้เท่านั้น
ไม่เป็นการรับรองสิทธิตามกฎหมายอื่น หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานที่พักดังกล่าวปลูกสร้างในที่ดินมือเปล่า (ภ.บ.ท. 5)
หรือที่ดินซึ่งอยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิกับกรมธนารักษ์ หรือแดนกรรมสิทธิ์ของเอกชนรายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ สำหรับ
การปลูกสร้างในคลองสาธารณประโยชน์ ทะเล เขตป่าไม้ เขตอุทยานแห่งชาติ นายทะเบียนสามารถออกใบรับแจ้งให้ได้โดยให้
หมายเหตุว่าสถานที่พักแห่งนี้อยู่ในเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ เขตป่าไม้ เขตอุทยานแห่งชาติ แล้วแจ้งหน่วยงานที่มีหน้าที่
ตามกฎหมายนัน้ ๆ ดำเนนิคดแีละผลกัดนัตอ่ไป

4. กรมการปกครองได้นำข้อหารือดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย
พิจารณา โดยคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 1 พิจารณาแล้ว เห็นว่า ความในข้อ 1
ของกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลกัเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 บัญญัติให้สถานท่ีพักท่ีมีห้องพักในอาคารเดียวกัน
หรือหลายอาคารไมเ่กินส่ีห้อง มีผู้พักรวมกันไม่เกินย่ีสิบคน ซ่ึงจัดต้ังข้ึนเพ่ือให้บริการท่ีพักช่ัวคราวสำหรบัคนเดนิทางหรอืบุคคลอ่ืนใด
โดยมีค่าตอบแทน อันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริมและได้แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรี
ประกาศกำหนด ไม่เป็นโรงแรมตาม (3) ของบทนยิามคำวา่ “โรงแรม” ในมาตรา 4 ก็ด้วยเจตนารมณท่ี์เห็นว่า ปัจจุบันการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ได้รับความนิยมมากขึ้น ในแต่ละท้องถิ่นมีการประกอบธุรกิจให้บริการสถานที่พักขนาดเล็กเป็นรายได้เสริมอันเป็น
กิจการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น รวมทั้งเผยแพร่และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการประกอบกิจการดังกล่าว สมควรกำหนดให้สถานที่พักขนาดเล็กที่มีห้องพักไม่เกินสี่ห้อง
และมีจำนวนผู้พักไม่เกินยี่สิบคนซึ่งให้บริการเพื่อหารายได้เสริม ไม่เป็นโรงแรมตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม
พ.ศ. 2547 ตามเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการสถานที่พักที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรมฯ กำหนดและได้ยื่นแบบหนังสือแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็น
โรงแรมพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อนายทะเบียน เมื่อนายทะเบียนได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เห็นว่า
ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎกระทรวงกำหนดแล้ว ก็จะออกหนังสือรับแจ้งให้เพื่อแสดงให้เห็นว่าสถานที่พักนั้นไม่เป็นโรงแรม
เนื่องจากกฎกระทรวงดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้บริการสถานที่พักขนาดเล็กเป็นรายได้เสริม
อันเป็นกิจการท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว สร้างรายไดใ้ห้แก่ท้องถ่ิน ดังน้ัน จึงไม่จำเป็นต้องควบคมุเก่ียวกับเร่ืองสถานทีต้ั่งของสถานทีพั่ก
อย่างเครง่ครัด เป็นเพยีงแตก่ารกำกบัดูแลกิจการเทา่น้ัน นายทะเบยีนจึงไม่ต้องใช้ดุลพินิจในการพจิารณาวา่สมควรอนญุาตหรอืไม่
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เม่ือสถานท่ีพักไม่เป็นโรงแรมตาม (3) ของบทนิยามคำว่า “โรงแรม” แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องนำเง่ือนไขตามข้อ 2 ถึงข้อ 22 แห่งกฎกระทรวง
มาใช้บังคับกับการรับแจ้งแต่อย่างใด กรณีตามที่จังหวัดตราดหารือหากปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่า กรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว นายทะเบียนก็จะต้องพิจารณาออกใบรับแจ้งให้ และหากพบว่าสถานที่พักไม่ถูกต้องตาม
ที่กำหนดไว้ในกฎหมายอื่นก็ต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป และกรมการปกครองได้แจ้งให้จังหวัดตราด
ถือปฏิบัติตามแนวทางของคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยแล้ว แต่ผลการปฏิบัติยังมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเห็นว่า
การรับแจ้งสถานที่พักในเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ เขตป่าไม้ เขตอุทยานแห่งชาติ ผู้รับแจ้งจะมีความผิดตามกฎหมายนั้น ๆ
หรอืไม่

5. กรมการปกครองพจิารณาแลว้ เห็นว่า เน่ืองจากเรือ่งดังกล่าวเป็นปัญหาขอ้กฎหมายซึง่ยังไม่มีแนวทางปฏบัิติท่ีชัดเจน
และอาจมีผลกระทบต่อกระบวนการพิจารณาทางปกครอง จึงขอหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อวินิจฉัยเป็นแนวทางปฏิบัติ
ต่อไป

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5) ได้พิจารณาข้อหารือของกระทรวงหมาดไทยโดยมีผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
(กรมการปกครอง) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า การที่ข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์
การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 กำหนดให้สถานที่พักขนาดเล็กซึ่งมีห้องพักไม่เกินสี่ห้องและมีจำนวนผู้พักไม่เกินยี่สิบคน
ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นโดยมีค่าตอบแทนอันเป็นการประกอบกิจการเพื่อหา
รายได้เสริมและได้แจ้งให้นายทะเบียนทราบตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนด ไม่เป็นโรงแรมนั้น มีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
สร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น รวมทั้งเผยแพร่และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ดังจะเห็นได้จากเหตุผล
ในการประกาศใช้กฎกระทรวงนี้และเมื่อผู้ประกอบกิจการแจ้งให้นายทะเบียนทราบแล้ว สถานที่พักดังกล่าวจะไม่อยู่ภายใต้
บังคับกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ซึ่งนายทะเบียนไม่จำต้องพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะสถานที่ตั้งตามที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนด
ประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551

ดังนั้น ในกรณีที่มีผู้มาแจ้งการประกอบกิจการสถานที่พักที่มีจำนวนห้องพักในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกัน
ไม่เกินสี่ห้อง และมีจำนวนผู้พักรวมกันทั้งหมดไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคล
อื่นใดโดยมีค่าตอบแทนอันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริมต่อนายทะเบียนตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนด
เมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ว่ามีรายละเอียดครบถ้วนตามแบบที่กำหนดไว้แล้ว นายทะเบียน
ย่อมมีหน้าที่ต้องออกใบรับแจ้งให้กับผู้แจ้งต่อไป สำหรับประเด็นที่มีข้อสงสัยว่า ถ้าผู้แจ้งได้กระทำการฝ่าฝืนโดยปลูกสร้าง
สถานท่ีพักในท่ีดินมือเปล่า (ภ.บ.ท. 5) หรือท่ีดินซ่ึงอยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิกับกรมธนารักษ์ หรือปลูกสร้างในคลองสาธารณประโยชน์
ทะเล เขตป่าไม้ เขตอุทยานแห่งชาติ หรือแดนกรรมสิทธิ์ของเอกชนรายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต การที่นายทะเบียนออกใบรับแจ้ง
ให้อาจนำไปสู่การยอมรับการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและผู้รับแจ้งต้องรับผิดนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5)
เห็นว่า การรับแจ้งตามข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรมฯ เป็นเพียงการยกเว้น
ให้สถานที่พักดังกล่าวไม่เป็นโรงแรมเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าเป็นการยอมรับสิทธิในการเข้าไปก่อสร้างสถานที่พักในที่ดินของ
รัฐหรือของบุคคลอื่นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และหากมีการฝ่าฝืนกฎหมายเฉพาะใดก็จะต้องมีการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายนั้นต่อไป จึงไม่เป็นเหตุให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งต้องรับผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด
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                                                                                เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กันยายน 2553                    
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คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในปัจจุบันดีขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น และช่วยทำให้ข้อจำกัดบางอย่าง
หมดไป นวัตกรรมรอบโลกฉบับนี ้จะขอเอาใจผู ้ท ี ่ช ื ่นชอบการทำอาหาร
แต่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ โดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ประเภทเตาประกอบอาหาร
ด้วยแล้วนั้น การจะตัดสินใจว่าควรซื้อเตาแบบใดชนิดใด ปัจจัยหนึ่งในนั้นคือ
เรื่องของขนาด เพราะเตาประกอบอาหารส่วนมากมีขนาดค่อนข้างใหญ่และ
ต้องวางอยู่แบบถาวร ทำให้สูญเสียพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงภายในห้องครัวไป อย่างไรก็ตาม
ปัญหาเหล่านี้กำลังจะหมดไปเพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ทำให้มีผู้คิดค้นเตาประกอบอาหารท่ีจะช่วยทำให้พ้ืนท่ีการใช้งานมีประโยชน์เพ่ิมมากข้ึน
โดยในที่นี้จะขอเรียกว่า “เตาไฟฟ้าอเนกประสงค์”

เตาไฟฟ้าอเนกประสงค์ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองผู้ใช้งาน
ที ่ไม่มีพื ้นที ่ใช้สอยในครัวมากนัก โดยเตาไฟฟ้าดังกล่าวประกอบไปด้วย
แผงควบคุมการทำงานและแผ่นทำความร้อนซึ ่งทำด้วยซิลิโคนชนิดพิเศษ
ที ่สามารถทนความร้อนได้สูงและไม่ละลายเมื ่อโดนความร้อน นอกจาก
คุณสมบัติดังกล่าวนั้น สิ่งที่พิเศษอย่างมากสำหรับเตาไฟฟ้าอเนกประสงค์คือ
แผ่นทำความร้อนสามารถม้วนเก็บได้เมื่อไม่ต้องการใช้และจะเปลี่ยนพื้นที่
บริเวณดังกล่าวให้เป็นพื้นที่ใช้งานอย่างอื่นตามความเหมาะสม เช่น ใช้สำหรับ
เตรียมอาหารประเภทอืน่หรือเอาไว้วางส่ิงของ นอกจากน้ี แผ่นความร้อนดังกล่าว
จะเกิดปฏิกิริยาความร้อนเฉพาะเมื ่อได้สัมผัสกับวัสดุที ่เป็นโลหะเท่านั ้น
จึงมีความปลอดภัยในการใช้งานสูง และสำหรับแผงควบคุมที่ตัวเครื่องนั้น
ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อควบคุมการใช้งานเท่านั้น แต่ยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ
เครือข่าย Internet และเช่ือมต่อกับข้อมูลสูตรอาหารชนิดต่าง ๆ ของทางบริษัทผู้ผลิต
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ด้วย

จะเห็นได้ว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้เรื่องต่าง ๆ
ท่ีไม่น่าเป็นไปได้กลับเป็นไปได้อย่างง่ายดาย อีกท้ังการพัฒนาของเทคโนโลยีเหล่าน้ี
ยังมีส่วนช่วยทำให้วิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่สะดวกสบายข้ึน เตาไฟฟ้าอเนกประสงค์
นับเป็นอีกทางเลือกหนึ ่งสำหรับผู ้ท ี ่ช ื ่นชอบการทำอาหารแต่มีข ้อจำกัด
ด้านสถานที่ คงต้องลองติดตามกันดูว่าเตาไฟฟ้าดังกล่าวจะได้รับความนิยม
มากน้อยเพียงใด

ที่มา
http://www.tuvie.com/upgrade-your-kitchen-with-electrolux-invico/
http://www.yankodesign.com/2010/08/16/rolling-out-with-heat/

นวัตกรรมรอบโลก

TATSU
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ห้ิงหนงัสือ แห่ง
Simple-ology

หนังสือ ศาสตร์แห่งความง่าย : Simple-ology เป็นหนังสือ
ที่จะทำให้รู้ว่าแค่เปลี่ยนมุมความคิด ความสำเร็จในชีวิตก็เป็นเรื่องง่าย
เขียนโดย Mark Joyner และแปลเป็นภาษาไทยโดยรชันี  เอนกพีระศักด์ิ

หนังสือเล่มน้ีจะช่วยแนะแนวทางในการมองโลกและการดำรงชวิีต
จะช่วยเปลี่ยนมุมมองจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสามารถใช้เป็น
คู่มือที่จะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน คู่มือนี้จะอธิบายให้รับรู้ความเป็นไป
ของโลก ช่วยให้เรียนรู ้วิธีการที่จะฝึกสมองใช้พลังความคิดเพื่อให้ได้
สิ่งที่ต้องการในชีวิต ได้เรียนรู้วิธีป้องกันความเข้าใจผิดและความขัดแย้ง
ที ่จะเกิดขึ ้น รวมทั ้งรู ้ว ิธ ีที ่จะเข้าไปจัดการกับพฤติกรรมของมนุษย์
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หมวด ได้แก่
ท่ีหลบภัย (The Asylum) กำแพงท่ีมองไม่เห็น (Invisible Walls) ความเป็นจริง
ที่จัดการได้ (Disposable Reality) และศาสตร์แห่งความง่าย ให้คุณได้
ในสิ่งที่ต้องการ นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังช่วยเปลี่ยนมุมมองของชีวิต
จากการกระทำที่ยาก ๆ ให้มุ่งความสนใจไปที่การกระทำง่าย ๆ ซึ่งจะนำ
ไปสู่สิ่งที่ต้องการและความสำเร็จของชีวิต

ประวัติผูเ้ขียน

Mark Joyner เป็นนักเขียนชาวนิวซีแลนด์ที่มีชื ่อเสียง
เป็นนักเขียนหนังสือที ่ติดอันดับหนังสือขายดี ในอดีตเคยเป็น
ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท Aesop สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทางด้านจิตวิทยา มีผลงานการเขียนที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
ได้แก่ MindControlMarketing.com และเป็นผู้ที่บุกเบิก e-book
และ e-commerce

แนะนำโดย สุภาวด ี เลศิสถติย์
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ไปไหนไปกัน

กันย์นี

ไปไหนไปกันฉบับเดือนตุลาคมน้ี ขอแนะนำทะเลและโถงถ้ำแห่งเทือกเขาริมอ่าวไทย “อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด”
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่งผสมผสานหมู่เกาะในทะเลแห่งแรกของไทย
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหินสลับซับซ้อนเรียงรายตามแนวทิศเหนือ-ใต้ ทอดขนานไปกับชายฝั ่งทะเล
และมีเกาะน้อยใหญ่ซึ่งล้วนมีหินงอกหินย้อยที่งดงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

อุทยานแหง่ชาติเขาสามรอ้ยยอด ห่างจากกรงุเทพมหานครประมาณ 171 กิโลเมตร สถานทีท่่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ
ได้แก่ ถ้ำพระยานคร พระท่ีน่ังคูหาคฤหาสน์ ถ้ำแก้ว ถ้ำไทร คลองเขาแดง จุดชมวิวเขาแดง ทุ่งสามร้อยยอด หาดสามพระยา
หาดแหลมศาลา และพืชพรรณไม้เช่น สนทะเล โพทะเล กระทิง ผักบุ้งทะเล จันทร์ผา รวมทั้งสัตว์ป่านานาชนิด
เช่น นกนางนวลแกลบเล็ก นกหัวโตมลายู และค่างแว่น ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีจะเป็นช่วงที่
เหมาะสำหรับการมาเยี่ยมชมนก ณ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมากที่สุด

ท่ีมา  www.dnp.go.th
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แสงส่องปัญญา

เป็นรัตนะของคนท้ังหลาย

อะไรหนอ ยังประโยชน์ให้สำเร็จจนกระท่ังชรา
อะไรหนอ ต้ังม่ันแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จ
อะไรหนอ เป็นรัตนะของคนท้ังหลาย

อะไรหนอ โจรลักไปไม่ได้.
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า   

ศีลยังประโยชน์ให้สำเร็จจนกระท่ังชรา
ศรัทธาต้ังม่ันแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จ
ปัญญาเป็นรัตนะของคนท้ังหลาย

บุญอันโจรลักไปไม่ได้.

เหตุให้อายุยืน 5 ประการ

ธรรม 5 ประการน้ี เป็นเหตุให้อายุยืน คือ
บุคคลเป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเอง 1

รู้จักประมาณในส่ิงท่ีสบาย 1
บริโภคส่ิงท่ีย่อยง่าย 1

เป็นผู้เท่ียวในกาลสมควร 1
เป็นผู้ประพฤติประเสริฐ 1
ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย

ธรรม 5 ประการน้ีแล เป็นเหตุให้อายุยืน


