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สลค.สาร ฉบับเดือนเมษายน 2553 นี้เป็นฉบับพิเศษประจำไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2553 ตามสัญญา
ท่ีว่าจะมาด้วยรูปแบบท่ีแปลกตาและสาระทีม่ากกว่าฉบับธรรมดารายเดือน

เปิดเล่มด้วยบทความพิเศษ เรื่อง “ธรรมาภิบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรี” โดยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ  เครืองาม
ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรี 6 คณะ และร่วมทำงานกับนายกรัฐมนตรีถึง 4 ท่าน ในช่วงปี

พ.ศ. 2536 ถึงปี พ.ศ. 2548 บทความชิ้นนี้จึงไม่ธรรมดา และแน่นอนว่าย่อมเกี่ยวพันกับ “ต้นธรรมาภิบาลของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี”
ที่เลือกนำมาขึ้นเป็นปกฉบับนี้ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่โดยตรงในการสนับสนุนให้กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ซ่ึงปัจจุบันไม่เพียงแต่ให้กระบวนการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ราบร่ืน เท่าน้ัน หากแต่ต้องสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลด้วย

คอลัมน์อ่ืนในเล่มยังคงคำนึงถึงสาระประโยชน์ท่ีท่านผู้อ่านจะพึงได้รับเช่นเดิม
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ทุกวันนี้พูดถึง “ธรรมาภิบาล” กันมาก เจตนาต้องการให้ตรงกับ Good Governance
ของฝรั่ง ซึ่งอธิบายกันว่าประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม
จากผู้เกี่ยวข้อง หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม บางครั้งก็เพิ่มหลักความคุ้มค่า คุ้มทุน และ
หลักการประเมินผลอีกด้วย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ เรียกธรรมาภิบาลว่า “หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที ่ดี” ซึ ่งก็ฟังเพราะดี ง่ายดี จำง่าย เรียกง่ายกว่าที ่เคยมีคนบัญญัติว่า
สุประศาสนการ แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ดูจะรักพี่เสียดายน้อง
จึงกวาดเอามาหมด มาตรา 78 (4) เรียกว่าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในขณะที่
มาตรา 84 (2) เรียกว่าหลักธรรมาภิบาล แต่มาตรา 74 วรรคหนึ่ง เรียกว่าหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นี่ถ้าแก้รัฐธรรมนูญหนหน้า คงมีคนเพิ่มคำว่าหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลแน่เลย !

วงการใด ๆ ต่างเรียกร้องถามหาธรรมาภิบาลทั้งนั้น ใครอย่ามาถามว่าตกลงจะใช้คำนี้
แล้วหรือ เอาเป็นว่าสะดวกอะไรก็ใช้อย่างนั ้นก็แล้วกัน เรียกอย่างนี ้ดูจะสั ้นดีในเอกสาร
งบประมาณของสำนักงบประมาณที่เอาเข้าสภาฯ ก็ใช้ว่าการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล

â´Â ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂì ´Ã.ÇÔÉ³Ø  à¤Ã×Í§ÒÁ
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การที่ทุกวงการถามหาหลักธรรมาภิบาลเพราะจะช่วยเป็นกรอบ เป็นแนวทาง
ให้การประกอบกิจการของวงการน้ัน ๆ อยู่ในร่องในรอย น่าไว้วางใจและดูเป็นประชาธิปไตยดี
เพราะธรรมาภิบาลรวมเอาหัวใจพระเจ้ามาไว้หมดอย่างกับคาถาชินบัญชร แค่หลักนิติธรรม
คือทำอะไรให้ถูกกฎหมายเข้าไว้ก็เหลือกินแล้ว ยังจะต้องโปร่งใสอีก มีส่วนร่วมอีก รับผิดชอบอีก
ชีวตินีจ้ะเอาอะไรมากไปกวา่นี ้ !

วงการธุรกิจก็เรียกร้องธรรมาภิบาล แต่ไปเรียกว่า “บรรษัทภิบาล” (corporate
governance) แม้ฟังดูยังกับแขกยามเฝ้าบริษัท เร็ว ๆ นี้วงการมหาวิทยาลัยก็ระดมความคิด
เรียกหา “ศึกษาภิบาล” หรือ “อุดมศึกษาภิบาล” นึกถึงตอนผมยงัมีตำแหนง่แห่งหนเคยไปตรวจวดั
เจ้าอาวาสรูปหนึ่งมาเรียกร้องว่าควรมีกฎเกณฑ์การปกครองวัดที่ดีบ้าง ท่านตั้งชื่อมาเสร็จสรรพ
วา่ “อารามภบิาล”

คณะรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารสำคัญของประเทศ รัฐธรรมนูญมาตรา 171 กำหนด job
discription ว่า “มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน” มาตรา 178 บัญญัติว่า “ในการบริหารราชการ
แผ่นดิน รัฐมนตรีต้องดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได้
แถลงไว้ตามมาตรา 176 และต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในหน้าที ่ของตน รวมทั้ง
ต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี”

มาตรา 3 วรรคสอง ยังสร้างกำแพงล้อมรอบคณะรัฐมนตรีอีกข้อว่า “การปฏิบัติหน้าที่
ของ ...คณะรัฐมนตรี...ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม” และแม้แต่มาตรา 74 มาตรา 78 และ
มาตรา 84 ที่ใช้ศัพท์สลับไปสลับมาไม่รู้จะเอาอย่างไรแน่ดังที่ยกมาข้างต้น เมื่อกล่าวถึงหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมาภิบาล และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เขาก็กำหนดว่าเป็นหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ก็เป็นข้าราชการการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องปฏิบัติตามสารพัดหลักทั้งหลายที่ว่าด้วย

การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลทำได้สองข้ันตอนคือ ตอนอยู่เป็นคน ๆ ในหน่วยงานสังกัด
ของตน และตอนมานัง่ประชมุกนัเปน็คณะรฐัมนตรี

ผมอยากจะพูดถึงขั้นตอนที่สองซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญ เพราะการประชุมคณะรัฐมนตรี
เป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความรับผิดชอบร่วมกัน และสามารถมีประกาศิตจางซูเหลียง
ให้ข้าราชการและผู้คนทั้งหลายปฏิบัติตามได้ เรียกว่า “มติคณะรัฐมนตรี”
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ปกติแล้วถ้าเรื่องใดที่รัฐมนตรีตัดสินใจเองได้ หรือทำได้เองแล้วไม่มีใครอยากนำเสนอ
เข้ามาในคณะรัฐมนตรีให้เป็นที่เอิกเกริกหรอก คงเป็นว่ามากหมอก็มากความนั่นแหละ ดีไม่ดี
เพื่อนขอเอี่ยวขอพ่วงด้วยจะไปกันใหญ่ แต่ที่ต้องเสนอเข้ามาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะ
ทำเองไมไ่ด้ เน่ืองจาก

1. กฎหมายกำหนดว่าต้องนำเข้าคณะรัฐมนตรี
2. มีระเบียบกำหนดว่าต้องนำเข้าคณะรัฐมนตรี
3. มีมติคณะรัฐมนตรีระบุว่าต้องนำเข้าคณะรัฐมนตรี
4. นายกรัฐมนตรีสั่งการว่าให้นำเข้าคณะรัฐมนตรี
พน้จากนีแ้ลว้ไมต่อ้งนำเขา้คณะรฐัมนตร ีลำพงัเรือ่งทีต่อ้งนำเขา้แหงแซะชนดิเลีย่งไมไ่ด้

ก็มีมโหฬารพันลึกพออยู่แล้ว ถ้าต้องเอาเร่ืองไม่เป็นเร่ือง หรือเร่ืองท่ีไม่อยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรี
เข้ามาอีก เห็นจะต้องประชุมกันสัปดาห์ละสามหนทกุวันอังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ เผลอ ๆ วันอาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องตามตัวมาประชุมเพิ่มด้วยซ้ำ คำถามมีว่าก็ในเมื่อถ้าแม้นพี่นี้เลือกได้
ดังใจพี่ แล้วทำไมถึงจะมีการเสนอเรื่องนอกจากกฎเกณฑ์มาเข้าคณะรัฐมนตรีอีก ผมเคยสังเกต
เห็นว่าเกิดจากเหตุดังนี้

1. อยากเสนอผลงานของตัวเองว่าได้ทำอะไรมาบ้างหรืออยากป่าวประกาศว่าฉัน
จะทำอะไรบ้าง เพราะผู ้คนสนใจเรื ่องเข้าคณะรัฐมนตรีมากกว่าเรื ่องภายในของกระทรวง
ประชุมเสร็จ โฆษกรัฐบาลยังจะช่วยแถลงให้อีก

2. ไม่อยากรับผิดชอบเอง แต่อยากดึงคณะรัฐมนตรีทั้งคณะลงมาร่วมรับผิดชอบด้วย
เรื ่องพวกนี้มักไม่ชอบมาพากล บางทีมีผลประโยชน์ทับซ้อน บางทีผิดกฎหมาย ถ้าทำเอง
ตัดสินใจเองก็กลัวคนจะว่า เลยผลักดันเข้าคณะรัฐมนตรีให้ลงมาช่วยตีตราประทับรองรับ
ความถูกต้อง

3. มีบ้างเหมือนกันที่ไม่มีลับลมคมในอะไรหรอก แต่อาศัยว่าคมมันทื่อ คิดไม่ตก
ว่าควรทำอย่างไรดี จึงหวังพึ่งสติปัญญาอันแหลมคมของคณะรัฐมนตรีช่วยคิดให้

ทั ้งสามประเภทนี ้ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีต้องไม่นำเข้าที ่ประชุมไม่ใช่เพราะ
ประหยัดเวลา หรือประหยัดค่าอาหารกลางวัน แต่เพื่อประหยัดความรับผิดชอบของรัฐบาล
เรื ่องประเภทที่สามอาจดูจำเป็นและเหมาะสมอยู่บ้าง แต่ควรหารือกับนายกรัฐมนตรีก่อน
ให้นายกรฐัมนตรีเป็นคนส่ังการ จะได้จัดเข้าเป็นเร่ืองเข้าคณะรฐัมนตรี ชนิดท่ีส่ีคือ “นายกรฐัมนตรี
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สั่งการว่าให้นำเข้าคณะรัฐมนตรี” แต่นายกรัฐมนตรี ก็ควรใจแข็ง ไม่สั่งการบ่อย ๆ บางครั้ง
ถ้ากระทรวงคิดไม่ออกก็ควรไประดมความคิดในวงเล็ก หรือหารือหน่วยงานจะดีกว่า เช่น
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา สำนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานอัยการสูงสุด วิปรัฐบาล เป็นต้น สมัยผมเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเคยมีกรณี
รัฐมนตรีจะนำเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการ ซี 9 เรื่องการประมูลทำงานบางอย่างอันอยู่ในอำนาจ
ของกระทรวงมาเขา้คณะรฐัมนตรี สมัยอาจารยบ์วรศักด์ิ  อุวรรณโณ เป็นเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
เคยมีการขอนำเรื ่องสัญญาที่นายกรัฐมนตรีมีส่วนได้ส่วนเสียมาเข้าคณะรัฐมนตรี บางครั้ง
พอบอกปัดไปก็มีเรื่องต่อว่าต่อขานอย่างโน้นอย่างนี้เหมือนกัน

ธรรมาภิบาลสำคัญของการประชุมคณะรัฐมนตรีคือการทำให้ทุกอย่างชอบด้วย
กฎหมาย โปร่งใส มีส่วนร่วม มีความรับผิดรับชอบ คุ้มค่า คุ้มทุน มีคุณธรรม และ
ประเมินผลสัมฤทธิไ์ด้ ปัญหาท่ีมีเกิดเนือง ๆ คือ

1. คณะรัฐมนตรีเข้าประชุมน้อย ที่จริงเรื่องนี้ไม่สู้เป็นปัญหา โดยทั่วไปก็เข้าประชุม
หนาแน่นดี เว้นแต่จะเจอประเภทม็อบบุกถึงหน้าประตูห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งยังไม่เคยมี
ไม่เหมือนการประชุมสภาฯ แต่ที ่มีอยู ่บ้างคือพอประชุมไปสักพักจะค่อย ๆ ทยอยเดินออก
แม้จะไม่ใช่วอล์กเอาต์ก็เถอะ ออกไปนั ่งจิบกาแฟบ้าง อ่านหนังสือพิมพ์บ้าง คุยกันบ้าง
ไปเปิดงานปิดงานบ้าง แต่ท่ีสำคัญคือ ต้ังแต่มีคดีเกิดข้ึนหลายเร่ืองว่าใครอยู่ในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี
จะต้องร่วมกันรับผิดชอบ อาจจะมีเณรน้อยเจ้าปัญญาเดินออกในบางวาระประชุม แล้วสร้าง
พยานหลกัฐานวา่ระหวา่งพจิารณาเรือ่งนัน้เรือ่งนี ้ ไม่อยูน่ะจะ๊ ! ตอ่ไปอาจเหลอืแตน่ายกรฐัมนตรี
กับเลขานุการอยู่สองคน

อนึ่ง สมัยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่มีองค์ประชุม ในความเป็นจริงก็ไม่เคย
ประชุมกันสี่ซ้าห้าคน แต ่เวลานี้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดไว้ชัดเจนว่าคณะรัฐมนตรี
มีองค์ประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม เว้นแต่ในเวลาฉุกเฉิน มีเหตุจำเป็นไม่อาจตามตัวกันมาได้
เช่น จะต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน ก็ให้ประชุมได้เท่าที่พอตามตัวได้

2. เรื่องที่เสนอเข้าวาระการประชุมมีมากเกินไปจนไม่สามารถพิจารณาโดยละเอียด
รอบคอบได้ การมีระบบคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีแม้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องมี
ตายตัว แต่จะช่วยให้เรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นระเบียบแบบแผนมากขึ้น
เพราะมีการกลั่นกรอง มีการรับฟังความเห็นหลากหลายและละเอียดกว่าประชุมคณะรัฐมนตรี
จุดอ่อนคือระบบคณะกรรมการกลั ่นกรองฯ ของเรามีข้าราชการประจำร่วมเป็นกรรมการ
มากเกินไป บางครั ้งกลายเป็นการพิจารณาโดยข้าราชการประจำซึ ่งถ้าไม่ผลัดกันเกาหลัง

¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅÊÓ¤Ñ-
¢Í§¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ

¤×Í ¡ÒÃ·ÓãËé·Ø¡ÍÂèÒ§
ªÍº é́ÇÂ¡®ËÁÒÂ
â»Ãè§ãÊ ÁÕÊèÇ¹ÃèÇÁ

ÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ố ÃÑºªÍº
¤ØéÁ¤èÒ ¤ØéÁ·Ø¹ ÁÕ¤Ø³¸ÃÃÁ
áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼ÅÊÑÁÄ· Ô̧ììä é́

“

”

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
“มาตรา 8 การประชุมคณะรัฐมนตรี ในกรณีปกติให้ดําเนินการได้เมื ่อมีรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนคณะรัฐมนตรีทั้งหมดที่มีอยู่
ในกรณีจําเป็นเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สําคัญของประเทศ หรือมีกรณีฉุกเฉิน หรือเพื่อประโยชน์

ในการรักษาความลับ นายกรัฐมนตรีอาจพิจารณาเรื่องใดกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตามที่นายกรัฐมนตรีเห็นสมควร
เพื ่อมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื ่องนั ้นได้ และเมื ่อมีการประชุมเป็นกรณีปกติให้นายกรัฐมนตรีแจ้งให้
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบมติของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย...”
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ก็ขัดคอขัดแย้งขัดขากันเอง บางครั ้งข้าราชการประจำชั ้นผู ้ใหญ่ไม่มาเอง แต่มอบหมาย
ลงไปจนถึงระดับคนรอจะเป็นผู้อำนวยการกอง

3. การเสนอเรือ่งเปน็วาระจรคอืการบอ่นทำลายหลกัธรรมาภบิาล เพราะไมเ่ปิดโอกาส
ให้ผู้เข้าประชุมเตรียมตัวก่อน บางครั้งเจ้ากระทรวงผู้เกี่ยวข้องไม่ทราบว่าจะมีการนำเรื่องนั้น
เข้าประชุมจึงไม่มาประชุม หรือมาแต่ก็ทักท้วงไม่ได้เพราะไม่ได้เตรียมตัว ลักษณะจึงเหมือน
การมัดมือชกยังไม่พอ ยังจะลากไปคุกร่วมกันอีกด้วยถ้าเรื่องนั้นผิดกฎหมาย

ข้อนี้มิได้หมายความว่าการมีวาระจรจะมีไม่ได้เลยที่จริงมีได้ถ้าเป็นเรื่อง
เล็กน้อย เร่ืองไม่สำคัญ เร่ืองท่ีมีระเบียบปฏิบัติปกติท่ีนำเข้ามาเป็นแต่เพียงพิธีการเท่าน้ัน
ข้อยกเว้นอื่นถ้าจะมีอีกก็คือเรื่องลับ และเรื่องฉุกเฉินเร่งด่วน แต่ต้องระวังว่าแม้จะลับ
หรือฉุกเฉินก็ต้องไม่ใช่เรื่องขออนุมัติโครงการ หรือของบประมาณจำนวนมาก ๆ ข้อสำคัญคือ
แม้จะจรแต่ก็ควรให้ผู้เก่ียวข้องมีโอกาสรับรู้และเตรียมตัวเสนอความเหน็ในท่ีประชุม อย่าให้เป็นการ
ปิดประตูตีแมว

4. ข้อมูลประกอบการพิจารณาน้อยไป ข้อนี้เป็นความรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ในยุคปัจจุบันการวิเคราะห์ในข้อกฎหมาย เศรษฐกิจ
ผลกระทบทางการเมือง สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ของประชาชน โบราณประเพณี วัฒนธรรม
กลายเป็นสิ ่งจำเป็นสุดยอด หน่วยงานผู ้เสนอเร ื ่องจึงควรเตรียมการในส่วนนี ้ แจ้งให้
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบอีกครั ้ง ในกรณีที ่มีการสอบถามขอความเห็นไป
ผู้ถูกถามก็ควรเร่งตอบกลับมา ผมเคยสังเกตว่าถ้าถามไปที่หน่วยใดแล้วหน่วยนั้นเห็นชอบ
มักจะรีบตอบกลับมา แต่ถ้าไม่เห็นชอบมักจะไม่กล้าตอบ บัดนี ้มีพระราชกฤษฎีกาแล้วว่า
ถ้าถามไปแล้วไม่ตอบมาในกำหนดถือว่าเห็นชอบ พวกอย่างนี้ต้องนำหลักกฎหมายปิดปากมาใช้
เว้นแต่จะขอมาตอบด้วยวาจาในที่ประชุม ไม่กลัวสายตา 36 คู่จับจ้อง เพราะนึกว่าตัวโหงวเฮ้งดี
ก็แล้วไป !

5. ประธานไม่เปิดโอกาสให้พูด นายกรัฐมนตรีก็อาจเหมือนประธานทั ้งหลาย
ในที่ประชุมคืออาจเบื่อ รำคาญ หมั่นไส้ผู้เข้าประชุมได้เหมือนกัน เราจึงมีประธานที่ชอบตัดบท
ชอบขัดคอ ชอบเกทับบลัฟแหลกจนรัฐมนตรีไม่กล้าพูดหรือเบื่อจะพูด นายกรัฐมนตรีบางคน
ทนฟังใครพูดยาว ๆ ไม่ได้ บางทีพูดสั้น ๆ ก็ไม่ยอมทน  แต่นายกรัฐมนตรีบางคนก็พยายาม
ระดมการมีส่วนร่วม เขาไม่พูดแล้วเชียวก็พยายามเชียร์แถมขอร้องให้ออกความเห็น บางท่าน
ถือหลักว่าในรัฐบาลมีกี่พรรค ทุกพรรคต้องมีคนพูด ไม่งั้นจะเอาไปพูดข้างนอก

“¡ÒÃàÊ¹ÍàÃ×èÍ§à»ç¹ÇÒÃÐ¨Ã
¤×Í¡ÒÃºèÍ¹·ÓÅÒÂ
ËÅÑ¡¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ

”

“มาตรา 9 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ในกรณีปกติ ตามมาตรา 8 วรรคหน่ึง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ต้องจัดส่งวาระการประชุมพร้อมด้วยเอกสารที่เกี ่ยวข้องให้คณะรัฐมนตรีทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน
ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี เว้นแต่กรณีมีความจําเป็นเร่งด่วนนายกรัฐมนตรีจะอนุมัติให้เสนอโดยไม่ต้อง
ส่งวาระการประชุมล่วงหน้าก็ได้ แต่ในกรณีที่เป็นเรื่องที่มีผลให้มีการอนุมัติงบประมาณ นายกรัฐมนตรีจะอนุมัติ
ดังกล่าวได้ต่อเมื่อเป็นกรณีฉุกเฉินและมีความจําเป็นเพื่อรักษาประโยชน์สําคัญของประเทศหรือประชาชน

การส่งวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”
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6. คณะรัฐมนตรีประกอบด้วยผู้คนมากเกินไป เวลานี้ดีเท่าไรที่ไม่ให้เกิน 36 คน
สมยักอ่นไมเ่กนิ 49 คน ถา้ทกุคนพดูคนละสามนาทกีจ็ะตกเรือ่งละชัว่โมงครึง่ ซ่ึงไมใ่ชว่า่ไมเ่คยมี
เคยสังเกตว่าเรื ่องยาก ๆ ล่ะก็ไม่ใคร่มีคนพูด เรื ่องเปลืองตัวล่ะก็ไม่ใคร่มีคนออกความเห็น
สู้เก็บเอาไปพูดเงียบ ๆ กับหนังสือพิมพ์ไม่ได้ แต่ถ้าเป็นเร่ืองง่าย ๆ ล่ะพูดกันนัก พูดกันจัง

7. ความสามารถของรัฐมนตรีมีข้อจำกัด การเลือกคนมาเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่ว่าจะได้
คนเก่งที่สุดของแต่ละพรรคมาร่วมรัฐบาล บ่อยครั้งที่มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษที่จะต้องเลือก
บางคนเข้าไปร่วมรัฐบาล โอกาสที่จะช่วยกันระดมสมอง ระดมความคิดจึงทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร

8. บ่อยครัง้ทีไ่ม่มีการรกัษาความลบัในทีป่ระชมุ ใครพดูอะไรสหีนา้ทา่ทางเปน็อยา่งไร
มักเล็ดลอดร่ัวไหลออกมาหมด เร่ืองน้ีไม่เก่ียวกับการสร้างความโปรง่ใสเพราะในหอ้งคณะรฐัมนตรี
นั่งกันอยู่ตั้งร้อยคน อย่างไรก็โปร่งใส แต่เกี่ยวกับว่าทำอย่างไรจึงจะให้ที่ประชุมมีความมั่นใจ
ในการทำหน้าท่ีไม่ตกอยู่ใต้แรงกดดันใด ๆ การประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ใช่เอเอฟหรือเดอะสตาร์น่ีครับ
จะได้ยอมให้มีคนไปกรี๊ด ๆ อยู่หน้าที่ประชุม แล้วก็ไม่ใช่การเจรจากับม็อบด้วยจะได้ถ่ายทอดสด
ใหค้นชืน่ชมโสมนสักันทัง้เมอืง

รวมความแลว้ การประชุมคณะรัฐมนตรีต้องมีธรรมาภิบาลและธรรมาภิบาลน้ีต้อง
เกิดจากทุกฝ่ายร่วมกันตั้งแต่หน่วยงานผู้เสนอเรื่อง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หน่วยงานที่ถูกขอความเห็น รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี จนถึงพรรคการเมืองที่ช่วยคัดคน
มีธรรมาภิบาลเข้าไปเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่ต้น
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United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific:
UNESCAP  ได้ให้นิยามคำวา่ ธรรมาภิบาล (Good Governance) ว่ามีองค์ประกอบ 8 ประการ
ดังนี้ การมีส่วนร่วม (Participation) นิติธรรม (Rule of Law) ความโปร่งใส (Transparency)
การตอบสนอง (Responsiveness) การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ความเสมอภาค/
ความเท่ียงธรรมและไม่ละเลยบุคคลกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดออกไปจากสังคม (Equity and Inclusiveness)
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) และภาระรับผิดชอบ
(Accountability) ต่อมาในปี ค.ศ. 1997 United Nations Development Programme: UNDP
ได้ทบทวนและให้นิยามใหม่ว ่าเป็นเร ื ่องของการใช้อำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
การบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อจัดการกิจการของประเทศชาติบ้านเมือง รวมทั้งยังได้กำหนด
คุณลักษณะของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลซึ่งได้นำเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับ
การพฒันามนษุยเ์ขา้มารวมไวด้ว้ย รวม 9 ประการ ดงันี้

1. การมีส่วนร่วม (Participation) ชายและหญิงทุกคนควรมีสิทธิมีเสียงในการ
ตัดสินใจทั้งโดยทางตรงหรือผ่านทางสถาบันตัวแทนอันชอบธรรมของตน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วม
ท่ีเปิดกวา้งน้ันต้องต้ังอิงอยู่บนพ้ืนฐานของการมเีสรีภาพในการรวมกลุม่และการแสดงความคดิเหน็
รวมถึงการสามารถเข้ามีส่วนร่วมอย่างมีเหตุผลในเชิงสร้างสรรค์

2. นิติธรรม (Rule of Law) กรอบตัวบทกฎหมายต้องมีความเป็นธรรม และไม่มี
การเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน

3. ความโปร่งใส (Transparency) ต้องอยู่บนพื้นฐานของการไหลเวียนอย่างเสรี
ของข้อมูลข่าวสาร บุคคลที่มีความสนใจเกี่ยวข้องจะต้องสามารถเข้าถึงสถาบัน กระบวนการ
และข้อมูลข่าวสารได้โดยตรง ทั้งนี ้การได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนั้นต้องมีความเพียงพอ
ต่อการทำความเข้าใจและการติดตามประเมินสถานการณ์

4. การตอบสนอง (Responsiveness) สถาบันและกระบวนการดำเนินงานต้อง
พยายามดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

5. การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus-Oriented) มีการประสานความแตกต่าง
ในผลประโยชน์ของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อหาข้อยุติร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น
นโยบายและกระบวนการขั้นตอนใด ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

6. ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity) ชายและหญิงทุกคนต้องมีโอกาส
ในการปรับปรุงสถานะหรือรักษาระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตน

7. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) สถาบันและ
กระบวนการต้องสร้างผลสัมฤทธิ์ที่ตรงต่อความต้องการ และขณะเดียวกันก็ต้องใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

8. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้มีอำนาจตัดสินใจ ไม่ว่าจะอยู่ในภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคมก็ตาม ต้องมีภาระรับผิดชอบต่อสาธารณชนทั่วไป
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถาบันของตน

9. วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Vision) ผู้นำและบรรดาสาธารณชนต้องมี
มุมมองที่เปิดกว้างและเล็งการณ์ไกลเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองและการพัฒนามนุษย์
(สังคม) รวมถึงมีจิตสำนึกว่าอะไรคือความต้องการจำเป็นต่อการพัฒนาดังกล่าว ตลอดจน
มีความเข้าใจในความสลับซับซ้อนของบริบททางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคมซึ่งเป็น
สิ่งที่อยู่ในแต่ละประเด็นนั้น
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“การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ตามความหมายของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมายถึง การบริหารราชการ
เพือ่บรรลุเป้าหมาย ดังตอ่ไปน้ี

1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ซ่ึงได้แก่ การบริหารราชการทีส่ามารถตอบสนอง
(responsiveness) ต่อความต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก
(positive impact) ต่อการพฒันาชวิีตของประชาชน

2. เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ซ่ึงได้แก่ การบริหารเพ่ือให้ได้รับผลลัพธ์ (outcome)
ตรงตามวตัถุประสงค์ (objective) ท่ีวางไว ้ โดยมีการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ (result-based
management) และการจัดทำข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในทุกระดับ

3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่ การบริหาร
ท่ีจะต้องพิจารณาในเชงิเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยนำเขา้ (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ท่ีเกิดข้ึน
โดยมีการทำ cost-benefit analysis ให้สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความคุ้มค่า
ของแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งจัดระบบการวางเป้าหมาย
การทำงานและวดัผลงานของแตล่ะบคุคล (individual scorecards) ทีเ่ชือ่มโยงกบัระดบัองคก์าร
 (organization scorecards)

4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ซึ่งได้แก่ การกำหนดระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) และจัดให้มีการ
กระจายอำนาจการตัดสินใจ (empowerment) เพื่อให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัว
กับประชาชน รวมท้ังการปฏิบัติงานในรปู one–stop service

5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ซ่ึงได้แก่ การทบทวน
และปรับปรุงกระบวนการ และขั้นตอนทำงานใหม่อยู่เสมอ (process redesign) ซึ่งจำเป็น
ต้องทบทวนลำดับความสำคัญและความจำเป็นของแผนงานและโครงการทุกระยะ (program
evaluation) การยุบเลิกส่วนราชการที่ไม่จำเป็นและการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ต่าง ๆ
ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์อยู่เสมอ

6. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
ซ่ึงไดแ้ก่ การปฏบัิติราชการทีมุ่่งเนน้ถึงความตอ้งการและความพงึพอใจของประชาชน ผู้รับบริการ
เป็นหลัก โดยมีการสำรวจความต้องการของประชาชน (citizen survey) และความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ (customer survey) ในหลากหลายวิธีและเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการต่อไป

7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบและ
วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมตนเอง (internal control) ซึ่งจะทำให้สามารถ
ผลักดันการปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดของธนาคารโลกที่นำมาใช้ในการกำหนดนโยบายการให้กู้เงินแก่ประเทศ
ในซีกโลกใต้ตั ้งแต่ทศวรรษที่ 1980 เพื ่อแก้ไขปัญหาการไร้ประสิทธิภาพและการคอร์รัปชันในประเทศกำลังพัฒนา
โดยเฉพาะประเทศในแถบละตินอเมริกาและแอฟริกาที ่มีปัญหาในการบริหารงานจนทำให้เกิดปัญหา เนื ่องจาก
กู้เงินธนาคารโลกไปแล้วไม่สามารถหาเงินมาชำระคืนได้

   »Õ 2540»Õ 2540»Õ 2540»Õ 2540»Õ 2540

ประเทศไทยมีความตื่นตัวสนใจเรื่องธรรมาภิบาลอย่างมาก โดยเฉพาะหลังวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในปี 2539 และการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในปี 2540 เนื่องจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว
มุ่งเน้นการพัฒนาการเมืองไทยที่สัมพันธ์กับหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยสำคัญคือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของภาคประชาชน ตลอดจนการตรวจสอบการทำงานของรัฐ โดยประชาชนและองค์กรที่เกี ่ยวข้อง นอกจากนี้ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ยังได้กำหนดแนวคิดในการพัฒนาประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อเสริมสร้างการใช้หลักนิติธรรมในการบริหารรัฐกิจ การจัดการการพัฒนาและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของทุกภาคส่วน
ของสังคมให้มากยิ่งขึ ้น สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการ
การพัฒนาประเทศ เพิ่มพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของภาครัฐในการบริหารรัฐกิจและการจัดการการพัฒนาประเทศ
และสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่องในงานบริหารรัฐกิจและการจัดการพัฒนาประเทศทั้งในด้านนโยบายและการปฏิบัติ

   »Õ 2542»Õ 2542»Õ 2542»Õ 2542»Õ 2542

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
พ.ศ. 2542 (ระเบียบดังกล่าวได้ยกเลิกแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2546) โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างกฎเกณฑ์และกลไกที่ดีในการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปรับปรุงระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนให้รวดเร็ว ชัดเจน
และเป็นธรรม ขยายโอกาสของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง เพื่อร่วมกับ
ภาครัฐในการตัดสินใจและแก้ปัญหาส่วนรวม ขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบและการหลีกเลี ่ยงกฎหมายเพื ่อแสวงหา
ประโยชน์ใส่ตนหรือกิจการที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้เกิดสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมร่วมกัน
ทั้งนี้ ระเบียบฯ ดังกล่าวมุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐดำเนินงานตามภาระหน้าที่ โดยยึดหลักการพื้นฐาน 6 ประการ ได้แก่
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

พัฒนาการธรรมาภิบาลในประเทศไทย
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   »Õ 2545»Õ 2545»Õ 2545»Õ 2545»Õ 2545

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการ โดยบัญญัติให้ “การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น
การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน” และ “ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที ่ด ี โดยเฉพาะอย่างยิ ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู ้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน
การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ” และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) ได้กำหนดแนวทางการพฒันาเพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ
ปราศจากการทุจริต บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคม

   »Õ 2546»Õ 2546»Õ 2546»Õ 2546»Õ 2546

ได้มีการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสรา้งระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี
พ.ศ. 2542  และออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื ่อ 1) การบริหารราชการที ่เป็นไปเพื ่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน 2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ 3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐ 4) ไม่มีขั ้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อ
สถานการณ์ 6) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ  และ 7) มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ
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คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 เห็นชอบวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและหน่วยงานภาคราชการ รวมถึงตัวข้าราชการและเจ้าหน้าที ่ในทุกระดับ โดยเฉพาะ
การใช้อำนาจรัฐและการใชจ่้ายเงนิแผ่นดิน ท้ังน้ี ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตรใ์นการขบัเคล่ือน คือ 1) การสร้างกลุ่มผู้นำและผลกัดัน
ให้เกิดองค์การแห่งสุจริตธรรม 2) การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ วัฒนธรรม ค่านิยม และการพฒันาข้าราชการ 3) การให้คำปรึกษา
แนะนำ และการจัดการความรู้เพื ่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 4) การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล
ให้เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
6) การวัดผลและตรวจสอบด้านจริยธรรม และ 7) การวางระบบสนับสนุนและปัจจัยพื้นฐานด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล

               »Õ 2550»Õ 2550»Õ 2550»Õ 2550»Õ 2550

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2550 ก็ได้มีการกล่าวถึงหลักธรรมาภิบาลอยู่หลายมาตรา เช่น หมวด 4 หน้าที่
ของชนชาวไทย มาตรา 74 กำหนดให้ “บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรอืเจา้หนา้ทีอ่ื่นของรฐัมหีนา้ทีด่ำเนนิการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายเพือ่รักษาประโยชนส่์วนรวม อำนวยความสะดวก และใหบ้ริการ
แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้อง
กบัประชาชน”

               »Õ 2552»Õ 2552»Õ 2552»Õ 2552»Õ 2552

ธรรมาภบิาลเริม่เขา้มามบีทบาทในระดบัหนว่ยงานจนกระทัง่ระดบัตวับุคคลมากขึน้ เหน็ไดจ้ากรฐัธรรมนญู มาตรา 279
ที ่กำหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที ่ของรัฐให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้นอันเป็นที่มาของประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือนที่สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำขึ้น
ซึ ่งในประมวลนี ้ผ ู ้ดำรงตำแหน่งข ้าราชการพลเร ือนทุกตำแหน่งมีหน้าที ่ดำเน ินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 78 และมาตรา 79 ซึ่งมุ่งพัฒนาข้าราชการ
ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ ได้กำหนดให้ส่วนราชการมีข้อบังคับ
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ เพื่อเป็นมาตรฐานพฤติกรรมอันดีของข้าราชการอีกด้วย

นอกจากนี้ แต่ละส่วนราชการจะต้องมีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที ่ดีซึ ่งเป็นการกำหนดนโยบาย
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื ่อเป็นแนวทางปฏิบัติในระดับองค์การ ซึ ่งแตกต่างจากประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ
ซึ่งกำหนดแนวทางปฏิบัติระดับบุคคล ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้มีความเชื่อมโยงกัน และส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลขึ้น
ในระบบราชการในที่สุด
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การส่งเสริมธรรมาภิบาลของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เร่ิมต้นเม่ือใดน้ัน คงไม่สามารถระบุได้ชัดเจน เน่ืองจากการดำเนินการ
พัฒนาองคก์รของสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรีท่ีผ่านมาหลายเรือ่ง
สอดคลอ้งกบัหลักการตา่ง ๆ ของธรรมาภบิาล เช่น การลดขัน้ตอน
การทำงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปรับโครงสร้าง
ให้เหมาะแก่การปฏิบัติภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของ
คณะรัฐมนตรีและส่วนราชการ อย่างไรก็ตาม หากจะศึกษา
พัฒนาการในเรื ่องการส่งเสริมธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบแล้ว
สามารถแบง่ช่วงเวลาออกเปน็ 3 ระยะ ดังน้ี

1. ระยะก่อนปี 2540 เป็นช่วงที่ระบบราชการไทย
ยังไม่ได้มีการส่งเสริมธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ กล่าวคือไม่มี
การออกระเบียบหรือตรากฎหมายให้ส่วนราชการปฏิบัติตาม
อย่างชัดเจน แม้ว่าแนวคิดเรื ่องธรรมาภิบาลจะปรากฏชัดเจน
ในโลกตะวันตกในช่วงปี 2532 และแพร่ขยายมายังโลกตะวันออก
และประเทศไทยผา่นความสมัพนัธก์บัองคก์ารระหวา่งประเทศ เชน่
ธนาคารโลก (World Bank) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
(International Monetary Fund: IMF) และองค์การพัฒนาแห่ง

เรยีบเรยีงโดย อ้อนฟา้

สหประชาชาติ (United Nations Development Programme:
UNDP) ที ่กำหนดให้ประเทศที ่ร ับความช่วยเหลือต้องปฏิบัติ
ตามกรอบการบริหารจัดการที ่กำหนด ซึ ่งกรอบการบริหาร
จัดการทีว่่าน้ันก็คือหลักธรรมาภบิาล (Good Governance) น่ันเอง
ดังนั ้น หน่วยงานภาครัฐที ่ได้ร ับความช่วยเหลือทางการเง ิน
จากองค์การระหว่างประเทศเหล่านี ้จ ึงมีโอกาสที ่จะรู ้จ ักกับ
หลักธรรมาภิบาลก่อนหน่วยงานอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม หน่วยงาน
ของรัฐต่าง ๆ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาให้องค์การสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ประสิทธผิล ปราศจากการทจุริตเพือ่ให้เป็น
ที่น่าเชื่อถือแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะว่าไปแล้วการดำเนินการเหล่านี้
ก็สอดคล้องกับหลักการย่อยบางข้อในหลักธรรมาภิบาลนั่นเอง
ในส่วนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็เช่นเดียวกัน ในช่วง
ก่อนปี 2542 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็มุ่งเน้นการพัฒนา
องค์กรในลักษณะดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากการกำหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กรในช่วงก่อนปี 2542 จะมุ่งเน้น
เฉพาะการสนับสนุนการทำงานของคณะรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาการการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ธรรมาภิบาลสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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2. ระยะปี 2540–2550 เป็นช่วงท่ีแนวคิดเร่ืองธรรมาภิบาล
เริ ่มเป็นที่รู ้จักและเผยแพร่ในสังคมไทย และระบบราชการไทย
มีการส่งเสริมธรรมาภิบาลอย่างชัดเจนดังจะเห็นได้จาก

- ในปี 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติมาตราต่าง ๆ ที ่ส ัมพันธ์ก ับ
หลักธรรมาภิบาลในเรื่องของการมีส่วนร่วมให้ประชาชนตัดสินใจ
การตรวจสอบการดำเนินการของภาครัฐ การสร้างระบบการบริหารงาน
ของรัฐให้มีความยุติธรรมและเป็นที่น่าเชื ่อถือ เพื ่อนำไปสู่การ
ลดปัญหาการทุจริต นอกจากนั้น ในปลายปี 2540 ภายหลังจาก
ท ี ่ประเทศประสบว ิกฤตเศรษฐก ิจคร ั ้ ง ใหญ ่และนำมาซ ึ ่ ง
การขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
ซึ่งรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี นายชวน  หลีกภัย ต้องรับเงื ่อนไข
“การจัดการที่ดี” ที่มาพร้อมกับความช่วยเหลือในครั้งนั้น จึงเป็น
เหมือนโอกาสที่หน่วยงานภาครัฐของไทยได้นำหลักธรรมาภิบาล
มาใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

- ในปี 2542 ได้มีการออกประกาศระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ซ่ึงนับเป็นความพยายามสร้างธรรมาภิบาล
ในสังคมอย่างเป็นระบบเป็นครั ้งแรก โดยในระเบียบนี ้ได้ระบุ
หลักพื ้นฐานให้ส่วนราชการดำเนินการไว้ 6 ประการ ได้แก่
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรง่ใส หลักความมีส่วนร่วม
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

- ในปี 2545 ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 โดยในมาตรา 3/1
วรรคหนึ่ง บัญญัติให้การปฏิบัติหน้าที ่ของส่วนราชการต้องใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- ในปี 2546 ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี พ.ศ. 2546
ซ่ึงได้นำหลักธรรมาภิบาลมาแปลงสูก่ารปฏิบัติของหน่วยงานภาครฐั
โดยนำแนวคิดในเรื ่องระบบการบริหารงานมาเป็นหลัก ตั้งแต่

การวางแผน การปฏิบัติ จนถึงการประเมิน พระราชกฤษฎีกา
ฉบับนี้จึงได้ระบุถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ต้องปฏิบัติ เช่น การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การให้ความสำคัญต่อการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน การประเมนิผลการปฏบัิติราชการ เป็นตน้

ทั ้งนี ้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้เร ิ ่มส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีธรรมาภิบาล
ยิ่งขึ้น โดยปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายข้างต้น ไม่ว่าจะเป็น
การลดขั ้นตอนการทำงาน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื ่อเน้น
ความโปร่งใส การวางระบบประเมินผลงาน รวมทั ้งได้มีการ
นำเรื ่องการปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดีมา
กำหนดในวิสัยทัศน์ขององค์กรครั ้งแรกในปี 2546 ซึ ่งระบุว่า
“สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์อำนวยการกลาง
ของคณะรัฐมนตรีในการประสานการบริหารราชการแผ่นดินด้วย
ความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันการณ์ และเป็นกลาง
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเป็นแบบอย่าง
แก่หน่วยงานทั่วไป” และในยุทธศาสตร์ขององค์กรตั้งแต่ปี 2547
เป็นต้นมา ดังจะเห็นได้จากยุทธศาสตร์ข้อท่ี 2 ของแผนสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีปีงบประมาณ 2547–2550 ได้ระบุว ่า “สำนัก
เลขาธ ิการคณะร ัฐมนตรีจะเสร ิมสร ้างสมรรถนะขององค ์กร
ด้วยหลักการบร ิหารจ ัดการที ่สอดคล้องกับหลักการบร ิหาร
กิจการบ้านเมืองที ่ดี” อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมธรรมาภิบาล
ในระยะนี้จะมีความชัดเจนขึ้นบ้างในแง่ของการกำหนดในวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์องค์กรแล้วก็ตาม แต่การผลักดันยังขาดการ
จัดการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือแต่ละสำนักหรือหน่วยงาน
ภายในต่างมุ ่งดำเนินการต่าง ๆ ตามกรอบหน้าที ่ของตนให้
สอดคล้องกับเงื ่อนไขและหลักการที ่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี พ.ศ. 2546
กำหนดโดยไม่ได้มีการบูรณาการในภาพรวมของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
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3. ตั้งแต่ปี 2551 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้
ดำเนินการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีอย่างเป็นระบบที่ชัดเจนเป็นครั้งแรกในปี 2551 โดยได้มีคำสั่ง
สำนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี 23/2552 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2552
แต่งตั ้งคณะกรรมการส่งเสริมการกำกับดูแลองค์กรที ่ดี ซึ ่งมี
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นประธาน มีหน้าที ่กำหนดนโยบาย
กำกบัดูแลองคก์รทีดี่ของสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีกำกบัดูแล/
ส่งเสริมให้ดำเนินการตามนโยบายฯ กำกับดูแลการบริหารระบบ
ควบคุมภายในและความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ประสานราชการ
ใสสะอาด รวมทั ้งกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทั ้งนี ้
คณะกรรมการส ่งเสร ิมการกำก ับดูแลองค์กรท ี ่ด ีได ้แต ่งต ั ้ง
คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีขึ ้นด้วย มีหน้าที ่จัดทำนโยบายการกำกับดูแล

แผนภาพที ่ 1 นโยบายการกำกบัดูแลองคก์ารทีดี่ของสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี

องค์กรที ่ดีของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประชาสัมพันธ์
และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายฯ รวมทั้งจัดกิจกรรม
เผยแพร่ รณรงค์ ส่งเสริมให้บุคลากรมีค่านิยมการยึดหลัก
ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานในองค์กร
ทั้งนี้ผลการดำเนินการที่สำคัญของคณะทำงาน ได้แก่

3.1 นโยบายการกำกบัดูแลองค์การท่ีดี เป็นกรอบ
แนวทางการทำงานในภาพรวมขององค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
โดยมีนโยบายย่อย 4 ด้าน ได้แก่ นโยบายด้านรัฐ สังคม และ
สิ ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู ้ร ับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายด้านองค์การ และนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน โดยมีมาตรการ/
โครงการตามแผนการดำเน ินการประจำปี 2552-2553 รวม
62 มาตรการ/โครงการ

นโยบายด้านรัฐ สังคม
และส่ิงแวดล้อม

> มุ่งม่ันท่ีจะสนับสนุนนโยบายและการบรหิารงานของรฐับนพ้ืนฐานของการรกัษาผลประโยชน์
ของสังคมและประชาชน

> ให้ความสำคัญต่อการตอบแทนสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

นโยบายด้านผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายด้านองค์การ

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน

11111

22222

44444

33333

> เสริมสร้างวัฒนธรรมในการให้บริการแก่ผู้รับบริการและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยคำนึงถึงความเสมอภาคและเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

> มุ่งม่ันในการให้บริการท่ีมีคุณภาพและเช่ือถือได้ ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
> เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานของ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

> มุ ่งมั ่นให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานที ่มีมาตรฐานการทำงานและ
มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในทุกสภาวการณ์

> ส ่งเสร ิมให ้การปฏ ิบ ัต ิงานของสำน ักเลขาธ ิการคณะร ัฐมนตร ี เป ็นไปตามหล ัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance)

> สนับสนุนให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัย
ในการทำงาน

> ตระหนักถึงคุณค่าและให้ความสำคัญต่อการสรรหา รักษา และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สร้างความก้าวหน้าและคุณภาพชีวิตในการทำงานแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

> มุ่งเนน้การปฏบัิติงานทีมี่คณุภาพและเปน็มอือาชพีเพือ่ใหผู้้รับบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสยี
เกิดความเชือ่ม่ัน และส่งเสริมให้บุคลากรของสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรีมีการพฒันางาน
อย่างต่อเน่ือง

> ส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
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3.2 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นกรอบแนวทางการประพฤติ
และปฏิบัติตนของบุคลากรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และ
เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 มาตรา 78 กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ โดยได้
กำหนดจรรยาไว้ 5 หลัก ได้แก่ (1) การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่
ถูกต้อง (2) ซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ (3) โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ (4) ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม (5) มุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน

แผนภาพที ่ 2 สรุปสาระสำคญัของขอ้บังคับว่าด้วยจรรยาขา้ราชการ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ยึดม่ันและยนืหยดั
ในส่ิงท่ีถูกต้อง

มุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน

ไม่เลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม

โปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้

ซื่อสัตย์สุจริต
และรับผิดชอบ

- ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว  และมีมาตรฐาน
- พัฒนาคุณภาพของงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
- พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
- ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ด้วยการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี
- ปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้ทรัพยากรของราชการอยา่งมีประสิทธิภาพ

ยึดถือความถูกต้องตามหลักกฎหมาย
กฎเกณฑ์ มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย
หลักคุณธรรม และหลักวิชาการ

ปฏิบัติหน้าท่ีบนพ้ืนฐาน
ของความเสมอภาค เป็นธรรม
โดยปราศจากความรูสึ้กส่วนตัว

- แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งโดยยึดถือ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

- กล้าปฏิเสธต่อข้อเสนอหรือผลประโยชน์
ท่ีไม่ถูกต้อง

- กล้าเปิดเผย แจ้งเหตุ หรือร้องเรียน
เม่ือพบเห็นการกระทำความผิด

- ดำรงตนให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าท่ี
โดยรักษาความเป็นกลางทางการเมือง

- ปฏิเสธระบบอุปถัมภ์โดยไม่กระทำการใด
เพ่ือเป็นการช่วยเหลือหรือเลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม

- ปฏิบัติหน้าท่ีและให้บริการ
ด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ
เอ้ืออาทรต่อผู้รับบริการอย่างเท่าเทียม

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยการทุ่มเทสติปัญญา
ใช้ทักษะ และสมรรถนะของตน
อย่างเต็มความสามารถ

เปิดเผยหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงาน
และนำข้อมูลข่าวสารของราชการไปใช้
ในทางท่ีเป็นประโยชน์และถูกต้อง
ตามกรอบท่ีกฎหมายกำหนดไว้

ปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบาย
หลักเกณฑ์ ข้ันตอน
และมาตรฐานการทำงาน
ท่ีกำหนดไว้

- ปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้ดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจด้วยความสจุริตใจ

- ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้รับบริการ
ด้วยความสุจริตใจ ตรงไปตรงมา

- ไม่เบียดบังเวลาราชการ/นำส่ิงของราชการ
ไปใช้เพ่ือผลประโยชน์ต่อตนเอง

- ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต
เท่ียงตรง ไม่มุ่งหวังหรือแสวงหาประโยชน์
อันมิควรได้
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3.3 แผนธรรมาภ ิบาลสำน ั ก เลขาธ ิ การ
คณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรและบุคลากรดำเนินการด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทจุริตมาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 โดยได้จัดต้ัง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด และจัดทำแผนปฏิบัติการสร้าง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใสสะอาดประจำปี เพื ่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปฏิบัติงาน
ด้วยความซื ่อสัตย์ สุจริต ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
สำนักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ
(สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ประสานให้ส่วนราชการจัดทำแผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานขึ้น คณะทำงานส่งเสริม
ธรรมาภิบาลฯ ได้พิจารณาเห็นว่า ทั้งแผนปฏิบัติการสร้างสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีใสสะอาดและแผนปฏิบัติการการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกันคือ การสร้างระบบงาน
ที่ปลอดจากโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและการส่งเสริมบุคลากร
ให้มีจิตสำนึกและความรู้ ความเข้าใจในการทำงานโดยปราศจาก

การทุจริต ขณะเดียวกันสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็มุ่งที่จะ
ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ซึ ่งม ีเป ้าหมายที ่ครอบคลุมเร ื ่องการสร ้างราชการใสสะอาด
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงได้บูรณาการ
แผนทั้งสองข้างต้นเข้าด้วยกันเป็น “แผนธรรมาภิบาลสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี” เพื่อใช้เป็นแนวทางส่งเสริมให้องค์กร
และบุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลได้ดียิ่งขึ้น
รวมท ั ้ งใช ้ เป ็นแผนปฏ ิบ ัต ิการสร ้างราชการใสสะอาดและ
แผนปฏิบ ัต ิการการป ้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิตด ้วย
แผนดังกล่าวเป็นแนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
ในแต่ละปีเพื่อผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์กร เช่น การสร้าง
ความตระหนกั ความรู ้ความเขา้ใจ ผ่านการจดับรรยายและเสวนา
เกี่ยวกับการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล การเผยแพร่ผ่านบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ รายการเสียงตามสาย website ธรรมาภิบาล
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวมทั ้งการจัดกิจกรรมสัปดาห์
ส่งเสริมธรรมาภิบาลของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กลยุทธ์ตามแผนธรรมาภิบาล
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1. การสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรม
ธรรมาภิบาล

2. การสร้างภูมิคุ้มกันธรรมาภิบาล

3. การจัดการในกรณีมีแนวโน้ม
หรือมีการกระทำที่ขัดต่อ
หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ตามแผนสรา้ง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใสสะอาด

1. การส่งเสริมจิตสำนึกราชการ
ใสสะอาด

2. การป้องกันพฤติกรรมที่อาจเป็น
ภัยต่อการนำไปสู่ประเทศไทย
ใสสะอาด

3. การจัดการกรณีทุจริตและ
คอร์รัปชันที่เกิดขึ้นหรือกำลัง
เกิดขึ้น

ยุทธศาสตร์ตามแผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

1. เสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยมให้หน่วยงาน
ภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

4. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ

แผนภาพที่ 3 การบูรณาการยุทธศาสตร์ของแผนสร้างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใสสะอาด
และแผนปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติไว้ในแผนธรรมาภบิาล

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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จะเห็นว่าในช่วงปี 2551-2552 สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้ส่งเสริมธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ ตั ้งแต่
การกำหนดหลักปฏิบัติที ่ชัดเจน ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแล
องค์การที่ดี และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ การกำหนด
แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลในแผนธรรมาภิบาลสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี รวมทั ้งการสื ่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
อย่างเป็นระบบ เช่น พิธีลงนามของผู้บริหารและบุคลากรสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีในนโยบายการกำกับดูแลองค์การที ่ดี
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2552 การดำเนินการสื่อสารผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บอร์ดประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริม
ธรรมาภิบาล เสียงตามสาย การบรรยายและเสวนา

สำนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรีได้มีการสำรวจความคดิเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โดยครั้งที่ 1 ได้สำรวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำนโยบายฯ ระหว่างวันที่ 10-29
มิถุนายน 2552 และครั้งที่ 2 สำรวจเพื่อประเมินระดับความเข้าใจ
ในนโยบายฯ ระหว่างวันท่ี 15-21 กันยายน 2552

ระดับความคิดเห็น (%)

หลักนิติ
ธรรม

หลักคุณ
ธรรม

หลักควา
มโปร่งใส

หลักกา
รมีส่วน

ร่วม

หลักคว
ามรับผิด

ชอบ
หลักคว

ามคุ้มค่
า

30

25

20

15

10

5

0

29.92%

19.69%

15.75% 14.17%
17.32%

3.15%

แผนภาพที ่ 4 ผลสำรวจความคดิเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล
ท่ีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรให้ความสำคัญ ในช่วง 10-29 มิถุนายน 2552
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จากการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้นจะเห็นว่า การส่งเสริม
ธรรมาภิบาลที่ผ่านมาเริ่มต้นจากการกำหนดหลักและแนวปฏิบัติ
ต ่าง ๆ จนกระทั ่งได้มีการสื ่อสารเผยแพร่ในระดับหนึ ่งแล้ว
แต่เนื ่องจากผลการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรส่วนใหญ่
เมื ่อวันที ่ 15-21 กันยายน 2552 ชี ้ให้เห็นว่าสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีมีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปานกลาง ท้ัง ๆ ท่ีตระหนักว่า
หลักธรรมาภิบาลมีความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ดังนั ้น สิ่งที ่
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรต้องดำเนินการในระยะต่อไป
คือ การผลักดันให้หลักและแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้นมานั้นบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมให้ปรากฏในการทำงานของสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และในระยะต่อไปข้างหน้าหากสามารถผลักดันให้ธรรมาภิบาล
เป็นส่วนหนึ ่งในชีว ิตประจำวันของบุคลากรสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอย่างทั่วถึงแล้ว ธรรมาภิบาลก็จะกลายเป็นค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กรซึ่งจะมีความยั่งยืนในองค์กรอันเป็นเป้าหมาย
สุดท้ายของการส่งเสริมในเรื่องนี้ในที่สุด

ผลการสำรวจในช่วง 10–29 มิถุนายน 2552 พบว่าบุคลากรของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นว่า
หลักธรรมาภิบาลที่ควรนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเรียงตามลำดับความสำคัญ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า ทั้งนี้บุคลากรส่วนใหญ่เสนอแนะ
ให้มีการผลักดันในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลอย่างชัดเจน รวมทั้งควรให้มีการติดตามและประเมินผลด้วย

ผลการสำรวจในช่วง 15–21 กันยายน 2552 พบว่าบุคลากรของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระดับการรับรู้
ในนโยบายการกำกับดูแลองค์การที ่ดีถึงร้อยละ 89.38 และสื ่อที ่บุคลากรเข้าถึงมากที ่สุดตามลำดับ ได้แก่ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ รายการเสียงตามสาย และการจัดกิจกรรมรณรงค์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบุคลากรส่วนใหญ่จะตระหนัก
ว่าหลักธรรมาภิบาลมีความจำเป็นต่อการทำงาน แต่ก็เห็นว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับ
ปานกลาง

ÀÒ¾¡Ô̈ ¡ÃÃÁÊÑ»´ÒËìÊè§àÊÃÔÁ¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ
¢Í§ÊÓ¹Ñ¡àÅ¢Ò Ô̧¡ÒÃ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ
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ในสถานการณ์ปัจจุบันผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน
ของคณะรัฐมนตรีและประสานงานกับรัฐสภามีบทบาทสำคัญ
ถ้าท่านทำงานอย่างทุ่มเทด้วยความเป็นมืออาชีพ ท่านจะช่วยให้
การแก้ปัญหาของประเทศนี้เป็นไปด้วยความราบรื่น และสามารถ
บรรลุผลสำเร็จด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น

ถ้าถามว่า ความคาดหวังของคณะรัฐมนตรีในการ
ประสานงานของผู้ประสานงานฯ น้ีเป็นอย่างไร ในขณะท่ีผมยังไม่ได้
พูดคุยสอบถามกับรัฐมนตรีท่านอื่น วันนี้ผมจึงจะขอตอบโดย
เอาตัวเองเป็นที ่ต ั ้ง ความทุกข์ของผมก็คือในช่วงระยะเวลา

¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§¢Í§¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕã¹¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§¢Í§¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕã¹¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§¢Í§¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕã¹¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§¢Í§¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕã¹¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§¢Í§¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕã¹¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹
¢Í§¼Ùé»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕáÅÐÃÑ°ÊÀÒ (»¤Ã.)¢Í§¼Ùé»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕáÅÐÃÑ°ÊÀÒ (»¤Ã.)¢Í§¼Ùé»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕáÅÐÃÑ°ÊÀÒ (»¤Ã.)¢Í§¼Ùé»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕáÅÐÃÑ°ÊÀÒ (»¤Ã.)¢Í§¼Ùé»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕáÅÐÃÑ°ÊÀÒ (»¤Ã.)11111

1 คดัตดัตอนและเรยีบเรยีงจากเอกสารสรปุการสมัมนาเพือ่พฒันาระบบผูป้ระสานงานคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภา เมือ่วนัที ่ 25 กมุภาพนัธ ์ 2552
ณ โรงแรมรอยลั ปร๊ินเซส กรงุเทพมหานคร

ที่มีจำกัด และรัฐบาลมีภาระที่จะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
มากมาย ผมหวังพึ่งข้าราชการประจำที่เป็นมืออาชีพ ผมหวังว่า
ข้อมูลทั้งหลายที่เตรียมให้ผมจะสมบูรณ์ผมเชื่อถือได้ ผมอ้างอิงได้
หลายเรื่องหลายครั้งที่ผมไม่มีเวลาได้มีโอกาสเตรียมตัวมาก่อน
เพราะกว่าเอกสารที ่จำเป็นต้องใช้มาถึงผมก็ตอนที่ผมจะต้อง
ขึ ้นไปแถลงชี ้แจงในสภาแล้ว จะเป็นการตอบชี้แจงกระทู ้หรือ
ชี้แจงญัตติหรือเป็นข้อมูลสำหรับการอภิปรายก็ตาม ปรากฏว่า
หลายคร้ังอ่านไปได้หน้าสองหน้า ไม่กล้าอ่านต่อตามเอกสารน้ันแล้ว
เพราะเห็นแล้วว่าผิด เห็นแล้วว่าบกพร่อง เห็นแล้วว่าไม่ครบ

»¤Ã. µéÍ§à»ç¹¢éÒÃÒª¡ÒÃÁ×ÍÍÒªÕ¾»¤Ã. µéÍ§à»ç¹¢éÒÃÒª¡ÒÃÁ×ÍÍÒªÕ¾»¤Ã. µéÍ§à»ç¹¢éÒÃÒª¡ÒÃÁ×ÍÍÒªÕ¾»¤Ã. µéÍ§à»ç¹¢éÒÃÒª¡ÒÃÁ×ÍÍÒªÕ¾»¤Ã. µéÍ§à»ç¹¢éÒÃÒª¡ÒÃÁ×ÍÍÒªÕ¾

¹ÒÂÊØà·¾  à·×Í¡ÊØºÃÃ³¹ÒÂÊØà·¾  à·×Í¡ÊØºÃÃ³¹ÒÂÊØà·¾  à·×Í¡ÊØºÃÃ³¹ÒÂÊØà·¾  à·×Í¡ÊØºÃÃ³¹ÒÂÊØà·¾  à·×Í¡ÊØºÃÃ³
ÃÍ§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ
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¢éÍÁÙÅµéÍ§ÁÕ¤ÇÒÁ¶Ù¡µéÍ§ ¤Ãº¶éÇ¹ ÊÁºÙÃ³ì¢éÍÁÙÅµéÍ§ÁÕ¤ÇÒÁ¶Ù¡µéÍ§ ¤Ãº¶éÇ¹ ÊÁºÙÃ³ì¢éÍÁÙÅµéÍ§ÁÕ¤ÇÒÁ¶Ù¡µéÍ§ ¤Ãº¶éÇ¹ ÊÁºÙÃ³ì¢éÍÁÙÅµéÍ§ÁÕ¤ÇÒÁ¶Ù¡µéÍ§ ¤Ãº¶éÇ¹ ÊÁºÙÃ³ì¢éÍÁÙÅµéÍ§ÁÕ¤ÇÒÁ¶Ù¡µéÍ§ ¤Ãº¶éÇ¹ ÊÁºÙÃ³ì

เรื ่องเหล่านี้คือความคาดหวัง ผมหวังว่าเอกสารข้อมูล
ต้องครบ ต้องสมบูรณ์ ท่านทั้งหลายปฏิบัติราชการกันมาแต่ละคน
อาจจะ 20-30 ปี เป็นมืออาชีพ ท่านต้องเห็นว่าเอกสารที่เตรียม
ให้รัฐมนตรี ที่เตรียมให้นายกรัฐมนตรีมีความสมบูรณ์เพียบพร้อม
ทุกแงทุ่กมุมหรือไม่ มีความถกูต้องแม่นยำหรอืไม่ ผมขอยกตวัอย่าง
ให้ท่านฟังสักเร่ือง เม่ือไม่ก่ีวันมาน้ี ผมต้องตอบกระทูใ้นสภา เน้ือหา
ในกระทูเ้ป็นเร่ืองของคน 2 ฝ่ายท่ีขัดแย้งกัน มีฝ่ายหนึง่ถูกยิงเสียชีวิต
อีกฝ่ายหนึ่งก็กลายเป็นจำเลย คนที่ร่างคำตอบให้ผมตอบกระทู้นี้
เขาสลับฝ่ายกัน ผมอ่านแล้วไม่ทราบว่าตกลงใครเป็นผู ้ร ้าย
ใครเป็นพระเอก แล้วผมจะตอบได้อย่างไร โชคดีที่ผมพอทราบบ้าง
จำได้และเอะใจขึ้นมาจึงไม่ตอบ เลยทราบว่าคนยกร่างคำตอบ
กระทู ้สลับข้างกัน เอาโจทก์เป็นจำเลย เอาจำเลยเป็นโจทก์
นั่นก็เป็นปัญหา เวลาจะไปตอบกระทู้ทุกครั้งผมจึงรู้สึกเหนื่อยมาก
เพราะว่าต้องเอากระทู้มาอ่าน บางเรื่องผมอ่านเป็น 10 รอบแล้ว
ร่างคำตอบที่เขายกร่างให้ผมไม่กล้าตอบเพราะผมรู้ว่าตอบแล้ว
ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผมต้องเสาะหาข้อมูลเพิ ่มจาก
หน่วยงานต่าง ๆ การตอบกระทู้จะตอบให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้ต้อง
ได้ข้อมูลเพียบพร้อม เราจึงจะมีความมั่นใจที่จะลุกขึ้นพูดจาชี้แจง
ต่อสภาได้ เพราะส่ิงท่ีช้ีแจงต่อรัฐสภาในฐานะเปน็รองนายกรฐัมนตรี
น้ันจะมกีารบันทึกไว้ในเอกสารของสภาชัว่ลูกช่ัวหลาน ถ้าเราพดูผิด
ไม่ใช่เราโง่คนเดียว เพราะฉะนั้น ถ้าถามความคาดหวังของผม
คนที่เป็นผู้ที ่เตรียมข้อมูลเอกสารให้ต้องสมมติตัวเองว่าเป็นผม
แล้วก็คาดการณ์ได้ว่าถ้าเป็นผมแล้วผมต้องการคำตอบอะไรบ้าง
คำอธบิายอยา่งไรบ้าง ในแงมุ่มใดบ้าง จึงจะทำใหส้มบูรณ์ได้

C P L O

ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นตัวอย่างกรณีของการทำงานในสภา
ซึ ่งสำคัญ แต่บทบาทหน้าที ่ของท่านทั ้งหลายสำคัญกว่านั ้น
บทบาทหน้าที่ของท่านทั้งหลายคือผู้ที ่จะช่วยไปเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยราชการต่าง ๆ ให้ได้เรื ่องราวที่ถูกต้อง ที่เป็นจริง
ที ่แม่นยำแล้วนำเสนอนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีท้ังหลาย เพ่ือเป็นหลักฐานเปน็ข้อมูลพ้ืนฐานทีจ่ะใช้วินิจฉัย
ตัดสินใจได้ ผมเห็นหลายครั ้งว ่า เร ื ่องที ่เข ้าสู ่ท ี ่ประชุมของ
คณะรฐัมนตรไีม่สมบรูณ ์ รัฐมนตรหีลายคนไดข้อ้มูลผิด สมมตฐิาน
ที่เขาตั้งไว้ไปคนละทาง อย่างนี้ทำให้การประชุมในคณะรัฐมนตรี
ในเร่ืองน้ันแทนทีค่วรจะจบภายในเวลา 20 นาที บางเร่ืองกลายเปน็
ชั ่วโมงครึ ่ง อย่างนี ้ไม่เรียกว่ารวดเร็ว ที่น่ากลัวก็คือว่า บางที
ตัดสินใจผิด ท่านเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอยู่มาหลายรัฐบาลแล้ว
เห็นมาหมดแล้ว ต้องรู ้ว่ามติคณะรัฐมนตรีผิดหลายครั ้ง ที่ผิด
เพราะว่าตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่ผิดพลาด คือความคาดหวัง
ที่ผมคาดหวังจาก ปคร. ท่านทั้งหลายจะต้องช่วยป้องกัน
ตั้งแต่ต้นว่าข้อมูลที่จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีน้ัน
ต้องแม่นยำ ต้องถูกต้อง ตรงท่ีสุด ชัดท่ีสุด

ท่านไม่ต้องไปสนใจว่า คนอ่านคนรู ้ข้อมูลนี ้แล้วจะมี
ความรู้สึกอย่างไร จะคิดอย่างไร แต่ภาระของท่านคือท่านต้อง
ทำหน้าที่เป็นมืออาชีพ วิเคราะห์ตัวเลข วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์
สถานการณ์จริงให้ก่อน ผู้ตัดสินใจจะผิดหรือถูกเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นมืออาชีพอยู่ท่านต้องยืนยันในความแม่นยำ
ของเนื้อหาสาระของเรื ่องราวที่จะนำเข้าไปสู่การวินิจฉัยสั่งการ
หรือการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ผมคิดว่าตรงนี้คือหัวใจสำคัญ

“º·ºÒ·Ë¹éÒ·Õè¢Í§ »¤Ã.
·ÕèÊÓ¤Ñ-ÍÕ¡º·ºÒ·Ë¹Öè§¡ç¤×Í

¼Ùé·Õè̈ ÐªèÇÂä»àª×èÍÁâÂ§¢éÍÁÙÅÃÐËÇèÒ§
Ë¹èÇÂÃÒª¡ÒÃµèÒ§ æ ãËéä é́àÃ×èÍ§ÃÒÇ·Õè¶Ù¡µéÍ§

·Õèà»ç¹¨ÃÔ§ ·ÕèáÁè¹ÂÓ áÅéÇ¹ÓàÊ¹Í¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ
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¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÃèÇÁ¡Ñ¹¢Í§ »¤Ã. áÅÐ½èÒÂ¡ÒÃàÁ×Í§¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÃèÇÁ¡Ñ¹¢Í§ »¤Ã. áÅÐ½èÒÂ¡ÒÃàÁ×Í§¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÃèÇÁ¡Ñ¹¢Í§ »¤Ã. áÅÐ½èÒÂ¡ÒÃàÁ×Í§¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÃèÇÁ¡Ñ¹¢Í§ »¤Ã. áÅÐ½èÒÂ¡ÒÃàÁ×Í§¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÃèÇÁ¡Ñ¹¢Í§ »¤Ã. áÅÐ½èÒÂ¡ÒÃàÁ×Í§
ท่านทั้งหลายมีโอกาสดีที่จะทำหน้าที่นี้ให้สมบูรณ์ได้ อย่างผมหรือ
ท่านอื่นที่เป็นนักการเมืองเข้ามาช่วยงานรัฐบาลอาจจะไม่รู้จักกัน
หรือไม่รู้จักท่านมากอ่น แต่ท่านอยู่ในแวดวงเดยีวกันท่านรู้  ท่านรู้ว่า
ข้อมูลถ้ามาจากท่านนี้ จากหน่วยงานนี้จะมีความแน่นอนเชื่อถือได้
เรื ่องนี้ต้องไปถามคนนี้ถามคนอื่นอาจจะไม่แม่น ท่านรู้กันหมด
เพราะท่านอยู่ในราชการมาตลอด ใครมีฝีมือมากน้อยเพียงใด
ท่านเข้าใจกันหมด ท่านพบกันมาหลายเวทีแล้ว ท่านเคยพบปะ
สังสรรค์กันมาหลายหนแล้ว เพราะฉะนั ้น สิ ่งเหล่านั ้นช่วยได้
แต่สำหรับผู ้ที ่มาพร้อมกับตำแหน่งทางการเมือง หรือมาจาก
นักการเมืองนั้นไม่รู้เหนือรู้ใต้ บางทีเลือกฟังผิดคนก็อาจจะเสียหาย
มากขึ้นไปอีก ยิ่งถ้าไปฟังคนที่มีอคติ นำความรู้สึกส่วนตัวใส่เข้าไป
ในข้อมูลในเนื้อหาด้วย ยิ่งจะทำให้เสียหายใหญ่โต

ผมอยากเรียนให้ทราบว่า ในขณะที ่สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีคิดระบบ ปคร. ขึ้นมา จะมีความคาดหวังมากมาย
อย่างที่ผมพูดหรือไม่ก็ตาม แต่ว่าเมื่อมาถึงวันนี้ ถ้าท่านตั้งหัวข้อ
ถามผมว่า คณะรัฐมนตรีมีคาดหวังอย่างไร ผมตอบได้ว ่า
ผมคาดหวังว่า ท่าน ปคร. ทั้งหลายจะช่วยให้การทำงานของ
คณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ราบรื่น ถูกต้อง แม่นยำ
นั ่นคือความคาดหวัง นอกจากนี ้ ผมยังคาดหวังที ่จะเห็นว่า
ท่านทั้งหลายสามารถเป็นตัวแทนของข้าราชการที่พิสูจน์ให้เห็น
ความเปน็มอือาชพีของขา้ราชการจรงิ ๆ

ทา่น ปคร. แตล่ะทา่นอยูใ่นราชการมานานทา่นตอ้งทำใจ
ยอมรับว่าบ้านเมืองของเราต้องมีพวกท่านกับพวกผมที่จะต้องอยู่
ด้วยกัน ไม่ว่าจะรักชอบกันหรือไม่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องเป็นอย่างนี้
เป็นอยา่งอืน่ไปไม่ได้ เพราะฉะนัน้ เราตอ้งหาหนทางทีจ่ะอยูร่่วมกนั
และทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพให้ได้ ผมเข้าใจท่านซึ่งเป็น
ข้าราชการประจำ บางทีท่านเห็นผู้ที่มาจากการเมืองทำหลายอย่าง
ท่ีท่านทำไม่ได้ ผมเคยชวนข้าราชการหลายคนสมัครเป็นผู้แทนราษฎร
กับผม ผมพาไปเดินพบปะประชาชนได้อาทิตย์เดียวบอกว่า
ไม่ไหวแล้ว ไหว้ไม่ไหวเพราะต้องเดินไหว้ไปหมด เด็กเล็ก
คนหนุ่มคนสาว ความที่เคยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มามีแต่คนไหว้
ผมยกตัวอย่างเรื ่องนี ้มาก็เฉพาะที ่ท่านพอรับได้ ที่เขาทำแล้ว
ท่านรับไม่ได้มากกว่านี ้ ไม่ต้องยก อย่างนี ้เป็นต้น ผมเข้าใจ
แต่ในขณะเดียวกัน มีเพื่อนนักการเมืองของผมที่เห็นข้าราชการ
บางประเภท บางลักษณะซึ่งได้สละความเป็นตัวตนของข้าราชการ
ท่ีดีหมด ผมเคยเหน็ขา้ราชการคกุเขา่กราบนกัการเมอืง ผมอนาถใจ
อยากจะร้องไห้ เสียใจ ไม่อยากเห็นอย่างนั้นในชีวิต เราต้องอยู่
ด ้วยความเคารพซึ ่งกันและกันในวิชาชีพของแต่ละฝ่าย
แล้วก็ต้องทำงานกัน อย่างนี้บ้านเมืองเราจึงจะไปรอด
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     ผมอยากจะใหท่้านท้ังหลายไดศึ้กษานโยบายของรฐับาล
ที่ท่านนายกฯ อภิสิทธิ์ฯ ได้แถลงต่อรัฐสภา อยากให้ท่านทั้งหลาย
ได้ศึกษามาตรการ 9 ข้อ ที ่ท ่านนายกรัฐมนตรีมอบให้แก่
คณะรัฐมนตรี2 ได้ยึดถือเป็นแนวปฏบัิติ ดังน้ี

1. ให้น้อมนำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเมื่อวันที่คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้า
ถวายสัตย์ฯ ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะที่
ทรงเน้นเรื่องการให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อยและเพื่อความสุข
ของประชาชน

2. ให้ปฏิบัติงานบนหลักความซื่อสัตย์สุจริต โดย
รัฐมนตรีจะต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคลากรท่ีมาช่วยปฏิบัติงาน
ให้ปฏิบัติตามหลักนี้ด้วย

3. นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่จะแถลงต่อรัฐสภา
คือเป้าหมายร่วมกันของรัฐมนตรีทุกท่าน ดังนั้น การกำหนด
นโยบายของแตล่ะกระทรวงหรอืการแสดงความคดิเหน็ของรฐัมนตรี
ต่อสาธารณชนจะต้องให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อ
มิให้สังคมเกิดความสับสน

4. ภาวะวิกฤตในปัจจุบัน รัฐมนตรีจะต้องปฏิบัติงาน
ด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงและจะต้องอาศัยความร่วมมือกัน
ระหว่างกระทรวงต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา จึงขออย่าได้ยึดติด

ในเรื่องของพรรคการเมือง นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาวิกฤต
ต่าง ๆ จะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและต้องอาศัยกลไก
คณะกรรมการต่าง ๆ มาก จึงขอให้รัฐมนตรีให้ความสำคัญในการ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ด้วย

5. เน ื ่องจากหล ักการทำงานท ี ่สำค ัญข ้อหน ึ ่งของ
คณะรัฐมนตรีคือความรับผิดชอบต่อรัฐสภา รัฐมนตรีจึงควร
ให้ความสำคัญกับภารกิจด้านรัฐสภา โดยเฉพาะการตอบ
กระทู้ถามซึ่งเป็นกระทู้สดในวันพฤหัสบดี

6. เนื ่องจากรัฐมนตรีเป็นบุคคลสาธารณะที ่ย่อมอยู ่
ในความสนใจของประชาชน ดังน้ัน การปฏิบัติตนหรือปฏิบัติงาน
ของรัฐมนตรีทุกท่านขอให้มีความระมัดระวังและคำนึงถึง
ความรู้สึกของประชาชนด้วย

7. ในการทำงานของรัฐมนตรี ขอให้ให้ความสำคัญ
ในเรื ่องของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
เนื่องจากจะเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้การดำเนินการ
ของรัฐบาลประสบความสำเร็จ

8. ในระบอบประชาธิปไตย รัฐมนตรีในฐานะผู้บริหาร
ที่ดูแลผลประโยชน์ของประเทศมักจะถูกตรวจสอบโดยสาธารณชน
หรือกลไกต่าง ๆ ของสังคม ดังนั้น จึงควรพร้อมรับคำวิพากษ์
วิจารณ์และการตรวจสอบ

»¤Ã. µéÍ§à¢éÒã¨ã¹·ÔÈ·Ò§áÅÐ¹âÂºÒÂÃÑ°ºÒÅ»¤Ã. µéÍ§à¢éÒã¨ã¹·ÔÈ·Ò§áÅÐ¹âÂºÒÂÃÑ°ºÒÅ»¤Ã. µéÍ§à¢éÒã¨ã¹·ÔÈ·Ò§áÅÐ¹âÂºÒÂÃÑ°ºÒÅ»¤Ã. µéÍ§à¢éÒã¨ã¹·ÔÈ·Ò§áÅÐ¹âÂºÒÂÃÑ°ºÒÅ»¤Ã. µéÍ§à¢éÒã¨ã¹·ÔÈ·Ò§áÅÐ¹âÂºÒÂÃÑ°ºÒÅ
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9. ความรับผิดชอบทางการเมืองมีมาตรฐานสูงกว่า
ความรับผิดชอบทางกฎหมาย จึงไม่ควรยึดติดกับตำแหน่ง และ
ขอให้ตระหนักว่าประโยชน์ส่วนรวมย่อมอยู่เหนือประโยชน์
ของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแต่ละคนและถา้เม่ือใดท่ีท่านเห็นว่า
รัฐบาลเดินหลุดออกจากกรอบนั ้น ท่านมีสิทธิให้ความเห็น
ทักท้วงได้ หากทักท้วงกับคนอื่นไม่ได้ขอให้ท่านบอกผม ผมยินดี
ที ่จะได้รับฟังและผมรู ้ว ่า ถ้าท่านมองด้วยสายตาจากมุมมอง
ของท่าน ถ้าท่านเห็นว่าคนในรัฐบาลหรือคณะรัฐบาลหลุดแนวไปแล้ว
ผมให้ความเคารพ ผมให้ความเชื่อถือท่าน และผมถือว่าท่านไม่ใช่
บุคคลธรรมดา แต่เป็นบุคคลที ่ม ีความรู ้ม ีความเข้าใจแล้วก็
สามารถมองเหตุการณ์ มองปัญหาได้ทะลุได้ลึกซึ้ง ท่านทั้งหลาย
เป็นคนที่ผมให้ความเชื่อถือ และก็หวังที่ได้รับคำแนะนำ ข้อเสนอ
หรือความเหน็ท่ีแม่นยำ ท่ีถูกต้อง ท่ีเป็นจริง ในมุมมองของทา่น

ผมขอสรุปกับท่านทั้งหลายว่า ผมเชื่อว่า ถ้าเราได้พัฒนา
ไปด้วยกัน ระบบ วิธีการ ในการที่จะร่วมกันทำงาน ปคร. ที่สำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เพียรพยายามผลักดันมาก็จะเป็น
กลุ่มคนหรือกลไกที่มีคุณค่ามีความหมายสำหรับการพัฒนาและ
การแก้ไขวิกฤตการณ์ของประเทศ และผมมั ่นใจเหลือเกินว่า
ท่านท้ังหลายจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงท้ังต่อรัฐบาลและต่อประชาชน
ผมขอตั้งความหวังไว้เช่นนี้ และผมขออนุญาตติดตาม ตรวจสอบ
ดูว ่าเป็นไปอย่างนั ้นจริงหรือไม่ เหมือนกับที ่ผมเรียกร้องให้
ท่านทั้งหลายคอยติดตามตรวจสอบท่านนายกรัฐมนตรี ตัวผม
และคณะรัฐมนตรีของผม ขอให้เราได้ทำงานร่วมกันในลักษณะ
ของคนที่เคารพในความเป็นมืออาชีพของกันและกัน ผมเชื่อว่า
วันหนึ่งเราจะได้มานั ่งประชุมกันอย่างนี ้ แล้วนำประสบการณ์
ความหลัง 2-3 ปีที่เราทำงานร่วมกันมามาพูดคุยกันใหม่ คิดว่า
จะทำให้บรรยากาศสนุกสนานกว่านี ้ แล้วก็จะเป็นประโยชน์
สำหรับคนรุ่นต่อไปที่จะมาทำงานต่อจากเราด้วย

ขอให้ท่านทั ้งหลายได้ตระหนักว่า ผมคาดหวังจริง ๆ
และอยากเห็นความสำเร ็จของท่านทั ้งหลาย เพราะนอกจาก
จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในสมัยนี้แล้วจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
การทำงานของข้าราชการและนักการเมืองในวันข้างหน้าด้วย
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»¤Ã. ¤×ÍÍÐäÃ?»¤Ã. ¤×ÍÍÐäÃ?»¤Ã. ¤×ÍÍÐäÃ?»¤Ã. ¤×ÍÍÐäÃ?»¤Ã. ¤×ÍÍÐäÃ?
ปคร. คือ คนที่เป็นข้าราชการแบบมืออาชีพ เป็นข้าราชการประจำที ่มีความรู ้ความสามารถในเรื ่องของ

ส่วนราชการและเรื่องของระบบราชการมีความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง มีความแม่นยำในเนื้อหาสาระ
มีความชัดเจนในการนำเสนอข้อมูล

¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ-¢Í§ »¤Ã.¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ-¢Í§ »¤Ã.¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ-¢Í§ »¤Ã.¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ-¢Í§ »¤Ã.¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ-¢Í§ »¤Ã.
> ปคร. จะเป็นกลุ ่มคนหรือกลไกที ่มีคุณค่า มีความหมายสำหรับการพัฒนาและการแก้ไขวิกฤตการณ์ของประเทศ

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อรัฐบาลและต่อประชาชน
> ปคร. จะช่วยให้การแก้ปัญหาของประเทศนี้เป็นไปด้วยความราบร่ืน และสามารถบรรลุผลสำเร็จด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น
> ปคร. ไม่ใช่เป็นเพียงแค่บุคคลธรรมดา แต่เป็นบุคคลที่มีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็สามารถมองเหตุการณ์มองปัญหา

ได้ทะลุได้ลึกซึ้ง
> ผลจากการทำงานของ ปคร. จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการทำงานของข้าราชการและนักการเมือง

ในวันข้างหน้า

ÃÙé¨Ñ¡ÃÐºº »¤Ã.ÃÙé¨Ñ¡ÃÐºº »¤Ã.ÃÙé¨Ñ¡ÃÐºº »¤Ã.ÃÙé¨Ñ¡ÃÐºº »¤Ã.ÃÙé¨Ñ¡ÃÐºº »¤Ã.

ระบบผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาหรือที่เรียกว่า “ระบบ ปคร.” นั้นกำหนดขึ้นจากแนวคิดที่มุ่งให้
การประสานงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการทั้งหลายเป็นไปอย่างราบรื่น
ดังนั้นโดยหลักการแล้ว ปคร. จึงมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางของส่วนราชการนั้น ๆ ในการประสานงานกับทั้งหน่วยงานกลาง
ที ่ดูแลภารกิจคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาคือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร
และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ในการที ่จะทำให้ภารกิจคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภาที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการตนสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปลายปี 2546 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้จัดตั้งระบบ ปคร. ขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2546 ให้จัดตั้ง ปคร. ใน 8 หน่วยงาน และเพื่อให้ระบบการประสานงานมีความครอบคลุม
มากขึ้นไปถึงงานด้านภารกิจคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื ่อวันที ่ 11 พฤศจิกายน 2546 ให้รัฐมนตรีว่าการทุกกระทรวงและรองนายกรัฐมนตรีแต่งตั ้ง
ข้าราชการเพือ่ปฏิบัติหน้าท่ี ปคร. ด้วย

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 ได้มีการประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา พ.ศ. 2551 ในราชกิจจานุเบกษา โดยในระเบียบฯ ดังกล่าวได้กำหนดให้ส่วนราชการ ซึ่งได้แก่ กระทรวง
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการที ่อยู ่ในบังคับบัญชาขึ ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีผู ้ประสานงาน กำหนดหน้าที ่ของผู้ประสานงาน
ให้มีผู้ช่วยผู้ประสานงาน และกลุ่มประสานงาน รวมทั้งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน
นอกจากนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภายังได้แต่งตั ้ง ปคร. เพื ่อทำหน้าที ่
ประสานงานในส่วนของภารกิจรัฐสภาด้วย
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Banker Magazine นิตยสารชั ้นนำของประเทศอังกฤษ
ในกลุ่ม Financial Times ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1926 ได้มอบรางวัล
รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการคลังโลกแห่งปี 2010 และรางวัล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชียแห่งปี 2010 ให้นายกรณ์
จาติกวณิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทย  

¹ÒÂ¡Ã³ì ¨ÒµÔ¡Ç³Ôª¹ÒÂ¡Ã³ì ¨ÒµÔ¡Ç³Ôª¹ÒÂ¡Ã³ì ¨ÒµÔ¡Ç³Ôª¹ÒÂ¡Ã³ì ¨ÒµÔ¡Ç³Ôª¹ÒÂ¡Ã³ì ¨ÒµÔ¡Ç³Ôª

ÃÑ°Á¹µÃÕÇèÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ÅÑ§
ä é́ÃÑºÃÒ§ÇÑÅÃÑ°Á¹µÃÕ¤ÅÑ§âÅ¡áËè§»Õ 2010
áÅÐÃÑ°Á¹µÃÕ¤ÅÑ§àÍàªÕÂáËè§»Õ 2010

ผลการตัดสินมอบรางวัลมาจากความคิดเห็นภายในของผู้จัดทำนิตยสาร
ผลสำรวจความคิดเห็นจากนักวิเคราะห์ นายธนาคาร และนักเศรษฐศาสตร์
จากทั่วโลก โดยเกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโลก
ได้แก่ ความสามารถในการจัดการกับปัญหาวิกฤตการเงินได้ดี สไตล์การบริหารงาน
ที่ก้าวหน้า ความเป็นผู้นำที่มีความชัดเจน และผลงานที่ได้เอาชนะปัญหาอันท้าทาย
ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง

นายกรณ์ฯ ได้กล่าวว่าความท้าทายหลัก ๆ ในการทำงานของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังในปี พ.ศ. 2553 ได้แก่ การให้โอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับประชาชนทุกคน การพยายามเพิ่มประสิทธิภาพ
ของภาคธรุกจิ และการเพิม่ความรบัผิดชอบในภาครฐัทีส่ามารถตรวจสอบได ้ (Accountability) โดย

1. รัฐบาลจะต้องผลักดันและขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างภาษีโดยเฉพาะภาษีทรัพย์สินและที่ดินเพื่อเพิ่ม
ความโปร่งใสในการจัดเก็บและในความยุติธรรม

2. รัฐบาลจะต้องริเริ่มโครงการกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนกว่า 20 ล้านคน
ที่เป็นแรงงานนอกระบบ

3. รัฐบาลจะต้องพัฒนาโครงการสินเชื่อเพื่อรายย่อย (microfinance) เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่มรากหญ้า
สามารถเข้าถึงสู่แหล่งทุนได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการกู้ยืมนอกระบบอีกต่อไป

4. รัฐบาลจะต้องเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนการเงินของภาคธุรกิจผ่านการขับเคลื ่อนแผนพัฒนา
ตลาดทุนและแผนแม่บทพัฒนาสถาบันการเงินที่รัฐบาลได้นำเสนอไว้ในปี พ.ศ. 2552 รวมไปถึงการลดต้นทุนของภาคธุรกิจ
ทางด้านการขนส่งและพลังงาน

5. ร ัฐบาลจะต้องเสร ิมประสิทธ ิภาพของภาคร ัฐท ั ้งในแง ่ความโปร ่งใสและประส ิทธ ิภาพการเบ ิกจ ่าย
งบกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีมีมูลค่ารวมเกือบร้อยละ 5 ของเศรษฐกจิในปี พ.ศ. 2553

FINANCEFINANCEFINANCEFINANCEFINANCE
MINISTERMINISTERMINISTERMINISTERMINISTER
OF THE YEAROF THE YEAROF THE YEAROF THE YEAROF THE YEAR
20102010201020102010

FINANCE MINISTER OF THE YEAR 2010
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คณะกรรมการกองทนุเพ่ือสัตว์ป่าโลก (World Wildlife Fund-WWF)
มอบรางวัล J. Paul Getty Award for Conservation Leadership 2009
ให้แก่นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในฐานะนักการเมืองที่มีผลงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื ่องทั ้งในประเทศไทยและในระดับโลก อาทิ
การกู้ภัยพิบัติคลื่นสึนามิ นโยบายยกเลิกสัมปทานทำไม้ในเขตป่าชายเลน
การริเริ ่มตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้
การสนบัสนนุเทคโนโลยทีีท่นัสมยั (GIS/MIS) มาประยกุตใ์ช้ในการปฏบัิตงิาน
การริเริ่มโครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ
72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ การริเริ ่มโครงการพุทธอุทยานเพื ่อสร้าง
ความร่วมมือระหว่างพระสงฆ์กับหน่วยงาน ตลอดจนงานด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า
การตั้งเครือข่ายป้องกันลักลอบค้าสัตว์ป่าอาเซียน รวมทั้งงานแก้เชื่อมผืนป่า
อนุรักษ์เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งคนกับสัตว์

นายสุวิทย์ฯ กล่าวว่า “...ภารกิจสำคัญที่จะดำเนินการต่อจากนี้ คือ
การน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกติิ ์พระบรมราชนินีาถมาปฏบัิตใิหเ้หน็ผลทัง้เรือ่งการดแูลอนรัุกษแ์ละฟืน้ฟู
พื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทำลาย จัดหามาตรการดูแลและคุ้มครองสัตว์ป่า การบริหาร
จัดการน้ำอย่างบูรณาการเพื ่อให้ส ่งเสร ิมคุณภาพชีว ิตของประชาชน
และสิ่งแวดล้อมในประเทศ...

...สำหรับเงินรางวัลจะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที ่ศ ึกษาเร ื ่อง
การอนุรักษ์ เพราะทนุการศกึษาดา้นน้ียังไม่มากนัก ความสำเรจ็ในการทำงาน
ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมไม่ได้มาจากผมคนเดียว แต่เกิดจากความร่วมมือ
ของเจ้าหน้าที่ นักอนุรักษ์ NGO และชาวบ้านในพื้นที่อย่างต่อเนื่องในระยะ
5-6 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งสิ่งที่ทำมาก็ไม่เคยคิดว่าจะได้รางวัล แต่ถือเป็นกำลังใจ
ทีจ่ะตอ้งทำงานหนกัมากขึน้...”

ข้อมูลเก่ียวกับรางวัล J. Paul Getty

รางวัล J. Paul Getty ก่อต้ังข้ึนเม่ือปี 2517 ภายใต้
ชื่อรางวัล Getty โดย J. Paul Getty และในปี 2549
ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นรางวัล J. Paul Getty รางวัลนี้
เป็นรางวัลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับผู้นำด้านการ
อนุรักษ์ที่มีผลงานในการสร้างความเข้มแข็งในกิจกรรม
และการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์

รางวัลนี ้มีฐานะเทียบเท่ากับรางวัลโนเบลสาขา
การอนุรักษ์ มีขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผู้นำด้านการอนุรักษ์
ใน 3 สาขา ได้แก่ ผู้นำด้านการอนุรักษ์สาขานักการเมือง
ผู้นำด้านการอนุรักษ์สาขาวิทยาศาสตร์ และผู้นำด้าน
การอนุรักษ์สาขาผู้นำชุมชน

รางวลัน้ีมีเงินรางวลัมูลค่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ให้ผู ้ได้ร ับรางวัลนำไปมอบเป็นทุนในการศึกษาวิจัย
ให้แก่นักศึกษาที ่ศ ึกษาเกี ่ยวกับการอนุร ักษ์ โดย
ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติใช้ชื่อผู้ได้รับรางวัลในการ
ต้ังช่ือทุนการศกึษาร่วมกับ J. Paul Getty

¹ÒÂÊØÇÔ·Âì  ¤Ø³¡ÔµµÔ¹ÒÂÊØÇÔ·Âì  ¤Ø³¡ÔµµÔ¹ÒÂÊØÇÔ·Âì  ¤Ø³¡ÔµµÔ¹ÒÂÊØÇÔ·Âì  ¤Ø³¡ÔµµÔ¹ÒÂÊØÇÔ·Âì  ¤Ø³¡ÔµµÔ
ÃÑ°Á¹µÃÕÇèÒ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ
¨Ò¡»ÃÐà·Èä·Â ä é́ÃÑºÃÒ§ÇÑÅ J. Paul Getty Award

»ÃÐ¨Ó»Õ ¾.È. 2552 ÊÒ¢Ò¼Ùé¹Ó é́Ò¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡Éì

The J. Paul Getty Award for Conservation Leadership 2009
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ªÑé¹ÊÒÂÊÐ¾ÒÂªÑé¹ÊÒÂÊÐ¾ÒÂªÑé¹ÊÒÂÊÐ¾ÒÂªÑé¹ÊÒÂÊÐ¾ÒÂªÑé¹ÊÒÂÊÐ¾ÒÂ

ในแต่ละปีเมื ่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื ่องราชอิสริยาภรณ์ในโอกาสพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา วันที ่ 5 ธันวาคม แล้ว จะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู ้ได้ร ับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน ซึ่งที่ผ่านมาจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ
รับพระราชทานจากผู ้แทนพระองค์ โดยผู ้ได้รับพระราชทานชั ้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ชั ้นมหาวชิรมงกุฎ
และชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และผู้ได้รับพระราชทาน
ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย และชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์ เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกมุารี เพ่ือรับพระราชทาน การเตรยีมการและการปฏบัิติงานในพธีิดังกล่าวจึงเป็นภารกจิท่ีสำคัญประการหนึง่
ในการประสานงานกับราชการในพระองค์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ ่งรับผิดชอบโดยสำนักอาลักษณ์
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

<< อาลักษณ์หญิง >>

เรื่องเล่าชาวอาลักษณ์
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การเตรียมการและการปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานเครื ่องราชอิสริยาภรณ์ชั ้นสายสะพายที่ผ่านมา
ได้สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อย อย่างไรก็ตาม แม้การปฏิบัติงานดังกล่าวจะสำเร็จลงด้วยดี แต่สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้ตระหนักอยู่เสมอในการเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง อาทิ จำนวนของผู้เข้ารับพระราชทานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก
โดยมุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยไม่ผิดพลาด เพื่อถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุด และไม่พึงละเลยในเรื่อง
ของการถวายความปลอดภยั ในขณะทีผู้่เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานตอ้งได้รับความสะดวกตามสมควรอกีด้วย ซ่ึงในช่วง
1–2 ปีที่ผ่านมา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีการลงทะเบียนผู้เข้ารับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดระยะเวลาในการลงทะเบียน ซึ่งมีความถูกต้อง
และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีชุดทูลเกล้าฯ สตรีเพื่อความสะดวกต่อการถวายงานแด่พระบรมวงศ์ฝ่ายใน แต่ทั้งนี้
การปฏิบัติงานในภาพรวมและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินพิธีดังกล่าวยังคงมีอยู่บ้างและเมื่อครั้งที่กรมราชองครักษ์
ได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรมราชองครักษ์
สวนจิตรลดา เพื่อเตรียมการถวายความปลอดภัยในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจ
แทนพระองค ์พระราชทานพระราชวโรกาสและพระวโรกาสใหผู้้ได้รับพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ์ช้ันสายสะพาย
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2551 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปีที่ผ่านมา
เม่ือวันอาทติยท่ี์ 5 เมษายน 2552 และวนัพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2552 ณ ศาลาดสิุดาลยั สวนจติรลดา ท่ีประชุม
ได้เน้นย้ำเรื่องข้อพึงปฏิบัติ ข้อห้าม ข้อยกเว้นต่าง ๆ และขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับไปประสานงาน
กบัส่วนราชการ และองคก์รตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันัน้ สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรจึีงไดเ้ชญิผูแ้ทนจากทกุกระทรวง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักพระราชวัง สำนักราชเลขาธิการ กรมราชองครักษ์ กองกิจการในพระองค์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มาประชุมร่วมกันเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
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คณะรัฐมนตรี โดยมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม เพื ่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
และสามารถสื่อสารกับผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานให้ปฏิบัติตนในวันเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานได้อย่างถูกต้อง
โดยเฉพาะผู้ท่ีจะเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเป็นคร้ังแรก อันจะส่งผลให้พิธีพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้ันสายสะพาย
ประจำปีในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยิ่งขึ้น และจะช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ทำให้พิธีพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2552 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติยศ

จากการประชุมหารือดังกล่าว ที่ประชุมได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าฯ
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ผังการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน และรูปแบบบัตรประจำตัว
ผู้เข้าเฝ้าฯ ตามท่ีสำนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรีเสนอ เพ่ือขอให้ผู้แทนหนว่ยงานรบัไปช้ีแจงทำความเขา้ใจกับผู้เข้าเฝ้าฯ
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยศึกษาเอกสารดังกล่าว และซักซ้อม
การปฏิบัติเป็นการล่วงหน้า เพื ่อให้การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื ่องราชอิสริยาภรณ์เป็นไปโดยรวดเร็ว
ไม่มีการติดขัด

ทั้งนี้ ผู้แทนกรมราชองรักษ์ได้นำเสนอปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในพิธีพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุม โดยเน้นย้ำให้ผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุกท่าน
ถือปฏิบัติตามเอกสารข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าฯ อย่างเคร่งครัด เนื่องจากถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการ
รักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอให้งดผู้ติดตามเนื่องจากไม่มีสถานที่รองรับ ทั้งนี้ ในวันพิธีพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย กรมราชองครักษ์จะไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตัว
ของผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข้ามาในเขตสวนจิตรลดา

จากการอภิปรายถึงปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที ่ผ่านมา ที ่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังนี้

1. ให้แต่ละหน่วยงานรับไปปฏิบัติในการจัดรถยนต์ส่วนกลางให้แก่ผู ้เข ้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน
เครื ่องราชอิสริยาภรณ์ในสังกัด เพื ่อร่วมเดินทางไปเป็นหมู่คณะ เพื ่อลดภาระด้านการรักษาความปลอดภัย
และภาวะคับคั่งของการจราจรภายในและโดยรอบสวนจิตรลดา

2. ผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดควรขออนุมัติวันลาเพื่อเดินทางมาล่วงหน้า
ก่อน 1 วัน เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาเกี่ยวกับการนำสัมภาระและสิ่งมีค่าติดตัวมา เนื่องจากสำนักพระราชวังไม่มีสถานที่
เพียงพอสำหรับรองรับสัมภาระโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ
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3. ให้มีการซักซ้อมการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื ่องราชอิสริยาภรณ์ โดยให้แต่ละหน่วยงาน
จัดหาสถานที่และติดต่อมายังสำนักอาลักษณ์และเครื ่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อนัดหมายวันซักซ้อมภายในวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2553 ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 416–418 ส่วนหน่วยงานที่มีผู้เข้ารับพระราชทาน
จำนวนไมม่ากอาจรวมกนัหลาย ๆ หน่วยงาน และจัดหาสถานทีซั่กซ้อมร่วมกัน หรือหากไม่สะดวกในเรือ่งของสถานที่
ซักซ้อม อาจติดต่อขอเข้าร่วมซักซ้อมพร้อมกับหน่วยงานที่มีความสะดวกในเรื่องสถานที่ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ
หรือกระทรวงกลาโหม

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีที่ผ่านมา
มีผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานบางคนจำเป็นจะต้องเดินทางกลับต่างจังหวัดและได้จองบัตรโดยสารเครื่องบินหรือ
รถยนต์โดยสารเดินทางไว้ล่วงหน้า เมื่อได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้ว จึงรีบเดินทางกลับ ทำให้เกิด
ความไม่เรียบร้อย และเป็นการไม่บังควรที่ผู ้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานจะเดินทางกลับก่อน เนื ่องจากถือเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติท่ีผู้เข้าเฝ้าฯ ต้องอยู่ส่งเสด็จก่อน ท้ังน้ี ผู้แทนกรมราชองครกัษ์ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าจะไม่อนุญาต
ให้ผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานกลับก่อนที่พิธีจะเสร็จสิ้น จนกว่าผู้แทนพระองค์เสด็จฯ กลับแล้ว

ในการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2552 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกฎุราชกมุาร ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ให้ผู้ได้รับพระราชทานชัน้มหาปรมาภรณช้์างเผอืก จำนวน 355 ราย
ชั้นมหาวชิรมงกุฎ จำนวน 956 ราย และชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 2,537 ราย เข้าเฝ้าฯ แทนพระองค์เพื่อ
รับพระราชทาน ในวันเสาร์ท่ี 10 เมษายน 2553 และสมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัครราชกุมารี
โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ได้รับพระราชทานชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 3,851 ราย และชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ
จำนวน 15 ราย เข้าเฝ้าแทนพระองค์รับพระราชทาน และจากการเตรียมการจัดการประชุมดังกล่าวข้างต้น
ทำให้พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อย
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1. เมื่อผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ร ับบัตรประจำตัวผู ้เข ้าเฝ้าฯ
รับพระราชทานแล้ว ให้แยกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกให้ติดบริเวณอกเสื ้อเบื ้องซ้ายในวันที ่เข้าเฝ้าฯ
รับพระราชทานตลอดเวลาตั้งแต่เข้าเขตพระราชฐาน ส่วนที ่ 2 ให้เก็บไว้สำหรับมอบให้เจ้าหน้าที ่
เพื่อลงทะเบียน

2. ให้เดินทางไปถึงศาลาดุสิดาลัยตามเวลาที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนดเพื ่อ
ลงทะเบียนรายงานตัวโดยมอบบัตรประจำตัวผู ้เข้าเฝ้าฯ (ส่วนที่ 2) ให้กับเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียน จากน้ัน
เจ้าหน้าที่จะมอบสติกเกอร์สำหรับติดกับบัตรประจำตัวผู ้เข้าเฝ้าฯ เพื ่อแสดงว่าได้รับการลงทะเบียน
เพื่อเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเคร ื ่องราชอิสริยาภรณ์แล้ว จึงจะสามารถผ่านเข้าไปยังด้านในของ
ศาลาดุสิดาลัย และไปประจำตำแหน่งเฝ้าฯ ตามแผนผังแสดงที่นั่งเฝ้าฯ แต่หากท่านใดไม่มีสติกเกอร์
ติดบนบัตรประจำตัวผู้เข้าเฝ้าฯ จะไม่สามารถผ่านเข้าไปยังด้านในของศาลาดุสิดาลัยเพื่อเข้าเฝ้าฯ
รับพระราชทานเครื ่องราชอิสริยาภรณ์ได้ รวมทั้งผู ้ที ่ไปถึงศาลาดุสิดาลัยหลังเวลาที่สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีกำหนด สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่สามารถจัดให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานได้
เช่นเดียวกัน

3. ก่อนเดินเข้ารับพระราชทาน เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบบัญชีรายชื่อให้ตรงกับผู้ที่จะเข้าเฝ้าฯ
ร ับพระราชทานอ ีกคร ั ้ งหน ึ ่ ง  หากม ิได ้ลงทะเบ ียนและไม ่ม ีรายช ื ่อในบ ัญช ีรายช ื ่อผู ้เข ้าเฝ้าฯ
รับพระราชทาน เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเชิญออกจากที่เฝ้าฯ และไม่สามารถจัดให้เข้ารับพระราชทานได้
เน่ืองจากจะมีผลกระทบต่อช้ันตราและจำนวนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่จัดเตรียมไว้

4. เมื ่อรถพระที ่น ั ่งถึงศาลาดุสิดาลัย ทุกคนยืนตรง ขณะที ่ผ ู ้แทนพระองค์เข ้ามายัง
ศาลาดุสิดาลัย ผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานถวายความเคารพพร้อมกันและยืนตรง จนกว่าจะสิ้นเสียงเพลง
สรรเสริญพระบารมี แล้วให้ถวายความเคารพทันทีพร้อมกันโดยเร็วก่อนที่จะทรงรับการถวายความเคารพ
จากผู้เข้าเฝ้าฯ และเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้ว ถวายความเคารพพร้อมกันอีกครั้งแล้วนั่งลงประจำที่

1
2

3
4
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5. การถวายความเคารพ บุรุษและสตรีแต่งเครื่องแบบปกติขาวถวายความเคารพโดยการคำนับ
ส่วนสตรีที่แต่งชุดไทยถวายความเคารพโดยการถอนสายบัว

6. เม่ือผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานนัง่ลงแล้ว อาลักษณ์ สำนักอาลักษณ์และเครือ่งราชอิสริยาภรณ์
จะกราบบังคมทูลเบิกผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เข้ารับพระราชทานต่อพระหัตถ์
โดยขานเฉพาะชื่อชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน ทั้งนี้  ขอให้เร่งเดินเข้ารับพระราชทาน
โดยไม่ชักช้า และให้เข ้าใกล้แท่นด้านหน้าที ่ประทับให้มากที ่ส ุดเพื ่อไม่ต้องทรงค้อมพระวรกาย
ขณะพระราชทาน

7. ขณะที่อาลักษณ์เริ่มกราบบังคมทูล ให้ผู้นั่งแถวหน้า (แถวที่ 1) ยืนขึ้นพร้อมกันและถวาย
ความเคารพครั้งที่ 1 จากนั้น ผู้อยู่ในลำดับที่ 1 เดินนำแถวไปยังจุดที่กำหนดไว้แล้ว จึงถวายความเคารพ
อีกครั้ง และเดินเข้ารับพระราชทาน

8. ผู้ที่นั่งแถวถัดไป เมื่อเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณเชิญ จะยืนขึ้นพร้อมกันแล้วถวายความเคารพ
ครั้งที่ 1 จากนั้นผู้อยู่ลำดับต้นของแถวจะเดินนำออกจากที่นั่ง ทั้งนี้ เมื่อเดินถึงจุดที่จะเดินเลี้ยวไปทางซ้าย
เพื่อจะเข้ารับพระราชทานให้ถวายความเคารพเป็นครั้งที่ 2 และเดินตามลำดับตามแนวเส้นที่มีเครื่องหมาย
บนพื้นตรงไปยังจุดกึ่งกลาง (ตามแผนผัง) แล้ว กระทำขวาหนัไปทางทีป่ระทบัและถวายความเคารพเปน็
ครั้งที่ 3 จากนั้นเดินอย่างต่อเนื่องกันไป และก้าวเข้าใกล้ที ่ประทับตรงจุดรับพระราชทานตามแผนผัง
ยกมือขวาขึ้นเอางานรับพระราชทาน โดยให้กระทำต่อเนื่องโดยเร็ว

9. เมื ่อรับพระราชทานแล้ว ให้ก้าวถอยหลังเฉียงไปทางด้านซ้ายโดยเร็วประมาณ 3 ก้าว
(ตามแผนผัง) แล้วหยุดถวายความเคารพอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่ 4 (หากไม่เดินถอยหลังเฉียงไปทางซ้าย
จะทำให้ชนกับผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานในลำดับถัดไป) จากนั้นกลับหลังหันเดินกลับไปยังที่นั่งเฝ้าฯ
ของตน ในระหว่างเดินกลับให้เชิญเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ไว้ในระดับเหนือเอวตลอดเวลา เม่ือถึงท่ีน่ังเฝ้าฯ แล้ว
ถวายความเคารพก่อนแล้วนั่งประจำที่

5
6
7
8

9
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11
10 10. เมื ่อเสร็จพิธีแล้วจะทรงยืน ผู ้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานยืนตรงถวายความเคารพและ

เมื ่อสิ ้นเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้ว ถวายความเคารพพร้อมกันอีกครั ้งหนึ ่ง จากนั้นจะเสด็จ
พระราชดำเนินกลับ ผู ้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานถวายความเคารพพร ้อมกันแล้วยืนตรงรอจนกว่า
รถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกไปก่อน (ระหว่างนั้นไม่ควรส่งเสียงดังหรือพูดคุยกัน) จึงเดินออกจากที่เฝ้าฯ

11. ผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานควรซักซ้อมวิธีการเข้ารับพระราชทานด้วยตนเองก่อนเป็นการ
ล่วงหน้า จะทำให้การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานดำเนินไปด้วยความรวดเร็วเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าเฝ้าฯ
รับพระราชทานในโอกาสดังกล่าว

¢éÍ¾Ö§»¯ÔºÑµÔã¹¡ÒÃà¢éÒà½éÒÏ ÃÑº¾ÃÐÃÒª·Ò¹à¤Ã×èÍ§ÃÒªÍÔÊÃÔÂÒÀÃ³ìªÑé¹ÊÒÂÊÐ¾ÒÂ¢éÍ¾Ö§»¯ÔºÑµÔã¹¡ÒÃà¢éÒà½éÒÏ ÃÑº¾ÃÐÃÒª·Ò¹à¤Ã×èÍ§ÃÒªÍÔÊÃÔÂÒÀÃ³ìªÑé¹ÊÒÂÊÐ¾ÒÂ¢éÍ¾Ö§»¯ÔºÑµÔã¹¡ÒÃà¢éÒà½éÒÏ ÃÑº¾ÃÐÃÒª·Ò¹à¤Ã×èÍ§ÃÒªÍÔÊÃÔÂÒÀÃ³ìªÑé¹ÊÒÂÊÐ¾ÒÂ¢éÍ¾Ö§»¯ÔºÑµÔã¹¡ÒÃà¢éÒà½éÒÏ ÃÑº¾ÃÐÃÒª·Ò¹à¤Ã×èÍ§ÃÒªÍÔÊÃÔÂÒÀÃ³ìªÑé¹ÊÒÂÊÐ¾ÒÂ¢éÍ¾Ö§»¯ÔºÑµÔã¹¡ÒÃà¢éÒà½éÒÏ ÃÑº¾ÃÐÃÒª·Ò¹à¤Ã×èÍ§ÃÒªÍÔÊÃÔÂÒÀÃ³ìªÑé¹ÊÒÂÊÐ¾ÒÂ

1. ผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานที่อยู ่หน่วยงานหรือส่วนราชการเดียวกัน หน่วยงานหรือส่วนราชการ
ต้นสังกัดควรจัดพาหนะเดินทางไปยังพิธีพร้อมกันเป็นหมู่คณะก่อนเวลานัดหมายเพ่ือให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และเป็นการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าสวนจิตรลดาด้วย

2. ต้องแต่งกายให้ถูกต้องเรียบร้อยตามระเบียบและกำหนดนัดหมายของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พร้อมทั้งติดบัตรประจำตัวผู้เข้าเฝ้าฯ บริเวณอกเสื้อเบื้องซ้ายให้เห็นชัดเจน ไม่สวมแว่นตาดำหรือแว่นสี ในกรณี
ท่ีผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานแต่งกายไม่ถูกต้องหรอืไม่เรียบร้อย ขอความรว่มมือให้ถือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจา้หนา้ที่
สำนักพระราชวัง และเจ้าหน้าที่สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
โดยเคร่งครัดด้วย

3. ไม่ควรนำผู้ติดตามหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปในศาลาดุสิดาลัย เนื ่องจากเป็นเขตพระราชฐานที ่จ ัดไว้
สำหรับผู ้เข้าร่วมพิธีและเจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องเท่านั ้น (สำนักพระราชวังมิได้จัดสถานที ่ไว้สำหรับผู ้ติดตาม)
ทั ้งน ี ้ สำนักอาลักษณ์และเครื ่องราชอิสริยาภรณ์ได้จัดเจ้าหน้าที ่ไว้คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู ้เข้าเฝ้าฯ
รับพระราชทานท ุกคนแล ้ว  ผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานจึงไม่จำเป็นต้องจัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานแต่อย่างใด
ยกเว้นผู้ที่ชราภาพ สุขภาพไม่ดี และเคลื่อนไหวไม่สะดวก

!
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4. เนื่องจากศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เป็นส่วนหนึ่งของเขตพระราชฐาน ผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน
ได้รับอนุญาตให้อยู่เฉพาะในบริเวณดังกล่าว และไม่บังควรเดินออกไปยังสถานที่บริเวณรอบ ๆ ศาลาดุสิดาลัย รวมทั้ง
ขอให้งดการถ่ายภาพในบริเวณศาลาดุสิดาลัยและบริเวณรอบ ๆ ด้วย ทั้งนี้ ขณะอยู่ในบริเวณศาลาดุสิดาลัย
แม้เป็นช่วงเวลาก่อนพิธี จะต้องนั่งรอด้วยความสุภาพเรียบร้อย ไม่นั่งไขว่ห้างและไม่พูดคุยเสียงดัง

5. ไม่ควรนำสัมภาระติดตัว ไม่ว่าจะพกไว้ในกระเป๋าเสื้อ กระโปรงหรอืกางเกง สตรีไม่นำกระเปา๋ถือ
เข้ามาในพิธี ณ บริเวณศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เนื่องจากอาจทำให้ไม่สะดวก เป็นภาระ และเกิดการตกหล่น
ในระหว่างการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน ซึ่งจะเป็นการไม่บังควรเป็นอย่างยิ่ง

6. ต้องไม่นำเคร ื ่องมือสื ่อสารทุกชนิดเข ้าไปในพิธ ี (ให้ฝากไว้บริเวณสถานที่ที ่รับฝากของสำนัก
พระราชวัง) และต้องอยู่ในความสงบตลอดพิธี ในขณะท่ีทรงพักพระอิริยาบถ (ระยะเวลาส้ัน ๆ ประมาณ 1–2 นาที)
ผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน ไม่ควรพูดคุย ส่งเสียงดังและลุกจากที่นั่งโดยไม่จำเป็น เพราะอาจกลับที่นั่งไม่ทัน หรือ
เกิดการสลับตำแหน่งการเดินเข้ารับพระราชทานตามลำดับในบัญชีรายชื ่อผู ้เข้าเฝ้าฯ ซึ ่งจะมีผลต่อชั ้นตรา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานและภาพถ่ายขณะเข้ารับพระราชทาน

7. ข้าราชการทหารและตำรวจไม่ต้องสวมหมวกในระหว่างพิธี จึงไม ่ต ้องนำหมวกเข ้าไปในบร ิเวณ
ศาลาดุสิดาลัย ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษา ควรจัดเก็บไว้ที่รถยนต์ของแต่ละท่าน

8. ห้ามพกพาอาวุธโดยเด็ดขาด

9. งดนำกล้องถ่ายภาพเข้าไปในพิธี เนื่องจากสำนักพระราชวังได้จัดช่างภาพสำหรับถ่ายภาพขณะ
เข้ารับพระราชทานให้แล้ว โดยขอให้หน่วยงานหรือส่วนราชการต้นสังกัดมีหนังสือขอรับพระราชทานภาพถ่าย
พร้อมบัญชีรายชื ่อผู ้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานและหมายเลขบัตรประจำตัวผู ้เข้าเฝ้าฯ ไปยังรองเลขาธิการ
พระราชว ัง (นายดิสธร  ว ัชโรท ัย) หลังเสร ็จพิธ ีแล ้ว ประมาณ  1 เด ือน โดยติดต ่อได ้ท ี ่ฝ ่ายช ่างภาพ
ส่วนพระองค์ สำนักพระราชวัง อาคาร 603 สนามเสือป่า โทรศัพท์ 0 2999 9000 ต่อ 156
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ผังการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

ด้านหน้าที่ประทับ                พระราชอาสน์
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ตัวอย่างสติกเกอร์

ตัวอย่างบัตรประจำตัวผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
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สรุปผลการตดัสินใจของ
คณะรัฐมนตรีที่สำคัญ

เร่ือง ขอความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดการใช้ถุงพลาสติก
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 เห็นชอบให้ขอความร่วมมือจาก

ประชาชนและหน่วยงานทุกหน่วยงานโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและจังหวัด
ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ ภายใต้แนวความคิด ลดถุงพลาสติก
ลดโลกร้อน และการใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าเพื ่อลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติกลดมลภาวะ
ทางสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

ท่ีมา : หนังสือสำนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว 85
ลงวันท่ี 30 เมษายน 2553

เร่ือง การเสนอตัวลงรับสมัครคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก
World Expo 2020
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2553 ลงมติตามท่ีรองนายกรฐัมนตรี

(นายสนัน่  ขจรประศาสน)์ เสนอว่า
1. อนุมัติในหลักการให้ดำเนินการโครงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก

World Expo 2020 ของประเทศไทย ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสนั่น  ขจรประศาสน์) เสนอ
โดยใหส้ำนักงานสง่เสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และหนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้อง
รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์
และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาต่อไป

2. ในส่วนของงบประมาณสำหรับการดำเนินงานเบื้องต้นให้ใช้จ่ายจากงบประมาณ
ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ซึ ่งได้รับจัดสรรไว้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 749.797 ล้านบาท และเสนอขอจัดสรรในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 จำนวน 25 ล้านบาท ตามความเหน็ของสำนกังบประมาณ

ท่ีมา : หนังสือสำนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ท่ี นร 0506/6418
ลงวันท่ี 23 เมษายน 2553

คดัเลอืกและเรยีบเรยีงโดย จอมขวญั  พลรักษ์
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เร่ือง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำในจังหวัดภาคใต้
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ลงมติเห็นชอบตามที่

กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้
1. การรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร กรณีเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มากกว่า

ที ่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดไว้ ขอให้เกษตรกร
สามารถจำหน่ายผลผลิตส่วนเกินได้ทั้งหมด โดยให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นั้นรับรองผลผลิต
ส่วนเกินดังกล่าว

2. เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร และแก้ไขอุปสรรคการกระจุกตัว
ของปริมาณข้าวที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายตามราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงของรัฐบาลที่จุดรับซื้อ
จึงเห็นควรเพิ ่มโอกาสให้เกษตรกรในการจำหน่ายข้าวเปลือกโดยให้โรงสีในจังหวัดภาคใต้
รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยใช้เงินทุนของโรงสีซึ่งเป็นกลไก
ตลาดตามปกติโดยรัฐบาลให้การสนับสนุนในส่วนของค่าขนส่งตันละ 600 บาท อันเป็นหลักการ
เดียวกันกับการตั ้งโต๊ะร ับซื ้อของรัฐบาลในภาคใต้ภายใต้กรอบวงเง ินค่าใช้จ ่ายจำนวน
860 ล้านบาท ท่ีได้รับอนุมัติไว้แล้ว

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของโรงสีภาคใต้ โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์
หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้โรงสีและตลาดกลางกู้ยืม
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อรองรับผลผลิตในพื้นที่ภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพิ่มช่องทางการระบายจำหน่ายข้าวสารออกไปทางภาคใต้ของประเทศ เห็นควร
มอบหมายกระทรวงการตา่งประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการเจรจากับประเทศมาเลเซียเพ่ืออำนวย
ความสะดวกในการขนส่งผ่านแดนไปยังสิงคโปร์และอินโดนีเซีย ซึ่งจะทำให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ในการขนส่งและแก้ไขปัญหาด้านราคาข้าวในภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน

5. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ
นโยบายขา้วแห่งชาติ (กขช.) และประธานอนกุรรมการ กขช. ด้านการตลาดเปน็ผู้ให้ความเหน็ชอบ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินโครงการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวเปลือก
ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกินไปกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ
ในโอกาสต่อไป

ท่ีมา : หนังสือสำนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว(ล) 6378
ลงวันท่ี 23 เมษายน 2553
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เร่ือง การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government
Procurement)
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ลงมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง

เสนอดงันี้
1. ยกเลกิมตคิณะรฐัมนตรเีม่ือวันที ่ 29 พฤศจกิายน 2548 [เร่ือง การปรบัปรุงมตคิณะรฐัมนตรี

เกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management
Information System : GFMIS) และการจดัหาพสัดุโดยการประมลูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)]

2. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลงประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) และเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

3. ให้หน่วยงานตา่ง ๆ ปฏิบัติในระบบ (e-Government Procurement) ระยะท่ี 1 ต้ังแต่วันท่ี 1
เมษายน 2553 เป็นต้นไป โดยกรมบญัชีกลางจัดฝึกอบรม จัดทำคูมื่อการปฏิบัติงานและจดัทำส่ือการเรียนรู้
ในรูปแบบของแผ่นดีวีดีเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ท่ีมา : หนังสือสำนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0506/ว 78
ลงวันท่ี 12 เมษายน 2553
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นวัตกรรมรอบโลกฉบับนี้จะพาผู้อ่านไปพบกับเครื่องโปรเจคเตอร์
ท ี ่ม ีค ุณสมบัต ิพ ิเศษที ่สามารถตอบสนองการใช ้งานได้มากกว่าเคร ื ่อง
โปรเจคเตอร์ที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน โดยเครื่องโปรเจคเตอร์ดังกล่าวมีชื่อว่า
Light Touch

Light Touch เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ของเครื ่องโปรเจคเตอร์
ที่สามารถเปลี่ยนพื้นผิวที่เรียบธรรมดาให้กลายเป็นหน้าจอทัชสกรีนที่ผู้ใช้งาน
สามารถสัมผัสและใช้งานได้เช่นเดียวกับอุปกรณ์ทัชสกรีนแบบพกพาทั่ว ๆ ไป
ส่งผลให้ผู ้ใช้สามารถควบคุมเนื้อหาหรือส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้น
ด้านหน้าได้เลย Light Touch เกิดจากการผสมผสานของเทคโนโลย ี
Holographic Laser Projection และระบบตรวจจับการสัมผัสที่ใช้อินฟราเรด
โดยจะแสดงภาพขนาด 10 น้ิว นอกจากนียั้งมีหน่วยความจำในตวัเคร่ือง 2 GB
และสามารถเพิ่มด้วยการ์ดหน่วยความจำได้มากถึง 32 GB

Light Touch นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ที ่ชื ่นชอบเทคโนโลยีในปัจจุบันอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
ด้านคุณสมบัติซึ่งสามารถสร้างระบบทัชสกรีนขึ้นมาได้ หรือด้านรูปลักษณ์
ภายนอกที่ได้รับการออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด ง่ายต่อการพกพาไปยัง
สถานที่ต่าง ๆ ก็ต้องลองติดตามกันดูว่า Light Touch จะได้รับความนิยม
มากน้อยเพียงใด

แหล่งท่ีมา:
- http://www.tuvie.com/transform-your-tabletop-a-touch-screen-instantly-with-light-touch/
- http://www.arip.co.th/news.php?id=410608

เรียบเรียงโดย ทัศน์ศุภางค์  ทัยประสิทธิพร

Light Touch

นวัตกรรมรอบโลก
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องค์ความรู้

* ที่มา: รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเชิงเปรียบเทียบองค์ประกอบและกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีตั้งแต่รัฐบาล
นายธานนิทร ์กรยัวเิชยีร ถงึรฐับาลพลเอก สุรยทุธ ์จุลานนท.์ สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร,ี 2551.

คดัเลอืกโดย สมจิตร รูปเหมาะ

คณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรสูงสุดของฝ่ายบริหารท่ีมีหน้าท่ีในการบริหารราชการแผ่นดินและตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา
หรือดูแลรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวม และเนื่องจากหน้าที่ดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับประโยชน์ของส่วนรวม การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีจึงถือว่ามีความสำคัญและต้องใช้ความระมัดระวังและ
ความรอบคอบอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจก็คือ
“กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี” ที่ประกอบด้วยกลไกต่าง ๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการตัดสินใจ
องค์ความรู้ฉบับนี้จึงได้นำความรู้ที ่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีซึ ่งเป็นข้อมูลส่วนหนึ่ง
ของรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเชิงเปรียบเทียบองค์ประกอบและกระบวนการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรีตั้งแต่รัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ถึงรัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ มาถ่ายทอด โดยในเรื่องนี้
มีรายละเอียดแบ่งเป็น 2 ส่วน ตามมุมมองและความเห็นของศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช และ
ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี*
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ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช มีความเห็นเกี ่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรีว่า1 ในทางปฏิบัติคณะรัฐมนตรีได้ใช้อำนาจบริหารราชการแผ่นดินผ่านกลไกการปฏิบัติ
กระจายออกไปในระดบัต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ไม่เพยีงเฉพาะแตห่นว่ยงานปฏบัิติระดบักระทรวง ทบวง กรม
เท่านั้น แต่ยังได้อาศัยกลไกการใช้อำนาจผ่านหน่วยงานกลางระดับนโยบายอื่น ๆ และคณะกรรมการ
ระดับนโยบายเฉพาะกิจคณะต่าง ๆ อีกด้วย ซึ ่งความสัมพันธ์ (การใช้อำนาจปฏิบัติการ) ระหว่าง
กลไกต่าง ๆ เหล่านี้มักถูกกำกับและดำเนินไปตามครรลองของระเบียบ กฎหมาย และนโยบายแห่งรัฐ
เป็นหลัก ในอีกด้านหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติภายใต้นโยบายและหรือการบริหารราชการแผ่นดิน
ก็ไม่สามารถอยูใ่นกรอบระเบยีบกฎหมายได ้ ซ่ึงเป็นเน้ือหาทางดา้นการเมอืงและพน้จากอำนาจการตดัสินใจ
และวินิจฉัยของหนว่ยงานปฏบัิติการระดบักระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญจ่ะสะท้อนผ่านทางกลไก
สถาบันทางการเมืองต่าง ๆ เช่น พรรคการเมือง สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร กลุ่มผลประโยชน์ และ
กลุ่มกดดัน ประชาชน หรือแม้แต่สถาบันราชการด้วยกันเองก็ตาม

ดังน้ัน ตามลักษณะของแบบแผนกระบวนการบรหิารราชการแผน่ดินดังกล่าว สามารถขยายความ
และเน้ือหาได้ 2 ด้าน คือ

1. ด้านสถาบันการใช้อำนาจ ประกอบด้วยกลไกสถาบันราชการระดับต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลไก
ปฏิบัติการและกำกบัการปฏิบัตินโยบายใหด้ำเนินการตามระเบยีบ กฎหมาย และกลไกสถาบนัทางการเมอืง
ซึ่งเป็นกลไกเพื่อกดดันเรียกร้องให้การปฏิบัตินโยบายดำเนินการตามความต้องการเฉพาะเรื่อง เฉพาะกลุ่ม
และเฉพาะเวลา เป็นต้น

2. ด้านลักษณะการใช้อำนาจตัดสินใจ ประกอบด้วยลักษณะการใช้อำนาจตัดสินใจโดย
กรอบระเบียบ กฎหมาย และลักษณะการใช้อำนาจตัดสินใจโดยวิถีทางการเมือง (ต่อสู้ระหว่างกลุ่มอำนาจ
การประนีประนอม ความพอใจจากการตกลงร่วม ฯลฯ)

ในด้านของสถาบันการใช้อำนาจ หน่วยงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นเวทีกลาง
ในการรับ กลั่นกรอง แยกแยะ ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นบรรดาเรื่องและปัญหาข้อเรียกร้อง
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการตีความ การดำเนินการและการปฏิบัตินโยบายให้สำเร็จลุล่วงที่สถาบัน
การใช้อำนาจทั้งที่เป็นสถาบันราชการระดับต่าง ๆ และสถาบันการเมืองต่าง ๆ เสนอเข้าสู่การพิจารณา
วนิจิฉัย ตดัสนิใจ และบงัคบัใช้โดยคณะรฐัมนตร ี ซ่ึงในชัน้นีเ้ปน็กระบวนการของงานขัน้กอ่นการตดัสนิใจ

ในด้านลักษณะการใช้อำนาจการตัดสินใจ ซึ ่งถือเป็นกระบวนการระหว่างการตัดสินใจ
การบังคับใช้และการติดตามผล สำหรับในส่วนของการใช้อำนาจตามระเบียบ กฎหมาย สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำหลักและข้อกฎหมายใช้เป็นกรอบอ้างอิงและตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
เป็นเกณฑ์ช่วยการตัดสินและวินิจฉัย สำหรับในส่วนของการใช้อำนาจตัดสินและวินิจฉัย โดยวิถี
ทางการเมือง เป็นการตัดสินใจตามความเห็นร่วมและความพอใจร่วมกันในระหว่างฝ่ายที่เกี ่ยวข้อง
โดยอาศยักรอบนโยบายเปน็บรรทัดฐานในการตดัสินช้ีขาด ในช้ันน้ีกระบวนการของงานของสำนกัเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตรีจึงเป็นหน่วยบริการด้านการจัดระเบียบวาระเรื ่องกลไกการปฏิบัติและกดดันนโยบาย
ส่งเขา้สู่การพจิารณาของคณะรฐัมนตรีโดยวธีิการจัดประชุม การบริการดา้นขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจ
ของคณะรัฐมนตรี การจดบันทึก ทำรายงานการประชุม การรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีซึ ่งเป็นผลจาก
การพิจารณาและตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ส่งกลับไปสถาบันที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปเป็นเครื่องมือบังคับใช้
ในการปฏิบัตินโยบายต่อไป

1 ชัยอนันต์  สมุทวณิช รายงานวิจัยในโครงการการบริหารเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง “สำนักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตร“ี (เสนอมลูนธิสิถาบนัวจัิยเพือ่การพฒันาประเทศไทย, 2531), หนา้ 49-55.
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ดังนั้น โดยเนื้อแท้กระบวนการของหน่วยงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงเป็นกระบวนการ
ช่วยอำนวยการดำเนินการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีใน 3 ขั้นตอน คือ 1) กระบวนการ
ข้ันกอ่นการตดัสินและวนิิจฉัยของคณะรฐัมนตร ี 2) กระบวนการขัน้การตดัสินและวนิิจฉัยของคณะรฐัมนตรี
และ 3) กระบวนการขั้นหลังการตัดสินและวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี

โดยปกติหน่วยงานที่รับนโยบายไปปฏิบัติจะมีกรอบนโยบาย ระเบียบ กฎหมายกำหนดอำนาจ
และหน้าที ่ของตนเป็นกรอบอ้างอิงในการปฏิบัติอยู ่แล้ว แต่ในระหว่างการปฏิบัติตามกระบวนการ
ของการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว มักจะเกิดปัญหาที่สำคัญ 4 ลักษณะ ซึ่งนำไปสู่ความจำเป็น
ในการตัดสินและวินิจฉัย การส่ังการระดับคณะรัฐมนตรี คือ

1. ปัญหาหรือเรื่องที่คาบเกี่ยวในเรื่องของความไม่ชัดเจนในกรอบนโยบาย เช่น ปัญหา
ที่ต้องการการตีความ ปัญหานโยบายที่คาบเกี่ยวกับหน่วยงานปฏิบัติหลายหน่วยงานและใช้งบประมาณ
จำนวนมาก ปัญหานโยบายสำคัญและนโยบายพิเศษของรัฐบาล

2. ปัญหาหรอืเรือ่งทีค่าบเกีย่วกบัระเบียบ กฎหมาย เชน่ กฎหมายทีใ่ช้อยู่เดมิเปน็อปุสรรค
ต่อการปฏิบัติตามนโยบาย ความไม่พอเพียงหรือความจำเป็นต้องกำหนดระเบียบ กฎหมายเพิ่มเติม
การขยายอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงาน การตีความข้อกฎหมายที่มีอยู่เดิม การปฏิบัติและยกเว้น
การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย เป็นต้น

3. ปัญหาหรือเร่ืองท่ีอยู่นอกขอบวงอำนาจการใช้ดุลพินิจตัดสินและวินิจฉัยของหน่วยงาน
เช่น การตัดสินใจในประเดน็ปัญหาท่ีอยู่นอกเหนอืระเบียบ กฎหมาย และธรรมเนยีมปฏิบัติ การเปล่ียนแปลง
ของสภาพปัญหาและเนื ้อหาของภารกิจ ซึ ่งอาจเป็นปัญหาที ่อยู ่นอกขอบเขตและหรือไม่แน่ชัดว่า
เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใด และหรือเป็นปัญหาทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ของรัฐบาล เศรษฐกจิ สังคม และประเทศโดยสว่นรวม

4. ปัญหาหรือเรื ่องที่ตามระเบียบ กฎหมาย และธรรมเนียมปฏิบัติมีความจำเป็น
ต้องผ่านข้ันตอนการตัดสินใจส่ังการโดยคณะรัฐมนตรีจึงจะสมบูรณ์ตามข้อบังคับของกฎหมาย เช่น
การอนุมัติ อนุญาต การสนองพระบรมราชโองการ การแต่งตั ้งและถอดถอนข้าราชการระดับสูง
การแต่งต้ังคณะกรรมการของกระทรวง ทบวง กรม ชุดต่าง ๆ เป็นต้น
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คณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรี

กลไกการใช้อำนาจ 1

กระบวนการใช้อำนาจของคณะรัฐมนตรี

กลไกการใช้อำนาจ 2
บังคับใช้ บังคับใช้

แก้ปัญหา แก้ปัญหา ปัญหาเรื่อง

ก่อนการตัดสินและวินิจฉัย
(พิจารณา)

การตัดสินและวินิจฉัย
(ตัดสินใจ)

หลังการตัดสินและวินิจฉัย
(บังคบัใชแ้ละตดิตาม)

มติคณะรัฐมนตรี

ขั้นตอนการประชุม
(การลงมติ)

รับปัญหาทัง้ 4 จากสถาบนัทัง้สองเขา้สูก่ระบวนงาน
ของสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ท้ัง 3 ข้ันตอน

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1
นโยบาย

2
กฎหมาย

3
ปัญหาเฉพาะ

4
ธรรมเนียม
ปฏิบัติ

1
นโยบาย

2
กฎหมาย

3
ปัญหาเฉพาะ

5
ข้อเรียกร้อง

ปัญหาเรื่อง

4
ธรรมเนียม
ปฏิบัติ

ช่วยอำนวยการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

ขั้นตอนก่อนการประชุม
(ศึกษา วิเคราะห ์ทำความเหน็)

ขั้นตอนหลังการประชุม
(ยนืยนัมต ิตดิตามผล)

กลไกสถาบันที่พ้นกรอบการ
อ้างอิงของระเบียบกฎหมาย

(สถาบันการเมืองต่าง ๆ)

กลไกสถาบันที่อ้างอิงระเบียบ
กฎหมาย (กระทรวง ทบวง
กรม คณะกรรมการ ฯลฯ)
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ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
มีลักษณะดังต่อไปนี2้

1. มีการตัดสินใจเป็นคณะ
1.1 ความรับผิดชอบร่วมกันของคณะรัฐมนตรี กรณีประเทศไทย รัฐธรรมนูญบัญญัติว่า

คณะรัฐมนตรีต้องเป็นคณะ เมื่อเป็นคณะการทำงานเป็นคณะรัฐมนตรีมีธรรมเนียมที่ยึดกันมาตั้งแต่
ในอังกฤษที่เป็นต้นแบบว่า คณะรัฐมนตรีอังกฤษจะต้องมีการเคารพที่เรียกว่า collective responsibility
แปลว่า ต้องเคารพในความรับผิดชอบร่วมกันของคณะรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 บัญญัติข้ึนตามหลกัน้ี ในมาตรา 212 รัฐมนตรีมีหน้าท่ีบริหารราชการแผน่ดินให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา และรับผิดชอบในอำนาจหน้าที่
ของตนเองตอ่รัฐสภา

หลัก collective responsibility ที่เกิดขึ้นในอังกฤษนั้น มีหลักว่า ต้องรับผิดชอบ
ตอ่สาธารณชนและรฐัสภา เปน็นำ้หนึง่ใจเดยีวกนั คอื คณะรฐัมนตรจีะพดูคนละภาษา จะพดูเรือ่งเดยีวกนั
คนละอย่าง จะทะเลาะกันให้สาธารณชนเห็นไม่ได้เป็นอันขาด เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ
ในอังกฤษที่ยึดถือกันอย่างเคร่งครัดว่า ต่อหน้าสาธารณชน ต่อสภาผู้แทนราษฎรที่เรียกว่า สภาสามัญ
ในอังกฤษนั้น คณะรัฐมนตรีต้องเป็นปึกแผ่นแน่นหนากลมเกลียวสามัคคีกันปกป้องการบริหารราชการ
แผ่นดินและมติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาแล้ว ซึ่งหมายความต่อไปด้วยว่า ถ้ารัฐมนตรีคนใดรับการตัดสินใจ
หรือมติคณะรัฐมนตรีใดไม่ได้ และต้องการแสดงความไม่เห็นด้วยในที่สาธารณะหรือในสภา มีสิทธิทำได้
ต่อเมื ่อได้ลาออกจากการเป็นรัฐมนตรี ถ้าไม่ลาออกแล้วมาวิพากษ์วิจารณ์มติคณะรัฐมนตรีหรือ
การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในที ่สาธารณะ นายกรัฐมนตรีอังกฤษจะปลดรัฐมนตรีคนนั ้นทันที
เพราะถือว่าไม่เคารพหลักความรับผิดชอบร่วมกันของคณะรัฐมนตรี

2  บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ, เอกสารสรุปการสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรฐัสภา, (โรงแรมเรดสัิน กรงุเทพมหานคร วนัที ่20 ตลุาคม 2548).
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1.2 รักษาความลับของการประชุมคณะรัฐมนตรี การประชุมคณะรัฐมนตรีถือเป็น
ความลับ ห้ามนำเรื่องที่พูดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีออกไปสู่ข้างนอก การประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ได้
มติในเร ื ่องใดเร ื ่องหนึ ่งที ่จะทำให้คณะรัฐมนตรีทั ้งคณะต้องร่วมเป็นร่วมตาย ลงเรือลำเดียวกัน
กลมเกลียวสามัคคี น้ำหนึ่งใจเดียว จะต้องผ่านกระบวนการประชุมซึ่งโต้เถียงกัน และเป็นความลับ

1.3 การจดมติคณะรัฐมนตรี ไม่มีประเทศไหนให้บันทึกเทปการประชุมคณะรัฐมนตรี
บางประเทศการจดบันทึกมติคณะรัฐมนตรีต้องทำโดยดินสอเท่านั้น ห้ามทำโดยปากกา กรณีประเทศ
เยอรมัน เพราะว่ากฎหมายเยอรมันกำหนดให้เก็บ cabinet record คือการบันทึกมติของคณะรัฐมนตรี
และทำลายไม่ได้ ผิดกฎหมาย และการลบไม่ใช่การทำลาย แปลว่า มติคณะรัฐมนตรี บางครั้งออกไปแล้ว
มีปัญหาทางการเมือง เพื่อไม่ให้รัฐบาลเสียหน้า ไม่มีหลักฐานลบออกก็ไม่ผิดกฎหมาย เพราะไม่ได้ทำลาย
cabinet record

1.4 องค์ประชุม การประชุมคณะรัฐมนตรีมีหลักว่า เมื่อเป็นคณะแล้ว ก็ต้องมีองค์ประชุม
แต่บังเอิญคณะรัฐมนตรีไม่ใช่คณะกรรมการ จึงไม่ได้เบี้ยประชุม สอบถามไปยังต่างประเทศมีน้อยมาก
ท่ีมีองค์ประชุม สอบถามไปท่ีอังกฤษไม่มีองค์ประชุมการตัดสินใจทำสงครามกบัอิรักคร้ังล่าสุดไม่มีการประชุม
cabinet นายกรัฐมนตรีมี condition ว่าจะปรึกษากับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวง
การต่างประเทศ สองรัฐมนตรีนี้เป็นหลักและตัดสินใจ เมื่อมี full cabinet meeting จึงนำการตัดสินใจนี้
เข้าไปแจ้งในคณะรัฐมนตรีทราบ และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ โดยไม่มีองค์ประชุมในอังกฤษ ในฝรั่งเศส
ก็ไม่มีองคป์ระชุม

คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ไม่ได้มีหน้าที่ประชุม การประชุมเป็นเพียง
วิธีหนึ ่งเท่านั ้น กรณีประเทศไทย คณะรัฐมนตรีมีองค์ประชุมหนึ ่งในสาม คือ 12 คน จาก 36 คน
แตใ่นกรณฉุีกเฉนิหรอืจำเปน็ทีจ่ะตอ้งรักษาประโยชนส์ำคญัของประเทศ หรือรักษาความลบั นายกรฐัมนตรี
อาจจะพจิารณาเรือ่งดงักลา่วกบัรัฐมนตรท่ีีเกีย่วขอ้งตามทีน่ายกรฐัมนตรเีหน็สมควร เพือ่มีมติคณะรฐัมนตรี
ก็ได้ เมื่อมีมติก็ให้แจ้งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหญ่ทราบด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำกันทั่วไป ประเทศที่มีระบบ
การประชมุคณะรฐัมนตรีแบบมีองค์ประชุม มีเฉพาะนวิซีแลนด ์ เพราะอยูใ่น Cabinet Law

1.5 เอกสิทธิ์ของประธานของคณะรัฐมนตรี กรณีประธานของคณะรัฐมนตรีในฝรั่งเศส
เป็นระบบผสมระหว่างระบบรัฐสภาและระบบประธานาธิบดี ประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีฝรั่งเศส
ไม่ใช่นายกรัฐมนตรี แต่เป็นประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรีนั่งเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่ง เอกสิทธิ์ของประธาน
ในที่ประชุมคือ จะกำหนดวัน เวลา สถานที่การประชุมคณะรัฐมนตรี และกำหนดระเบียบวาระการประชุม
กรณีประเทศไทย เรื ่องที ่จะเข้าสู ่ที ่ประชุมคณะรัฐมนตรีทุกเรื ่อง ถ้าเป็นเรื ่องนโยบาย เรื ่องสำคัญ
เรื ่องที่ต้องการตัดสินใจ ไม่ใช่ทราบเพื่อเป็นข้อมูล คนที่จะสั่งให้นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้คือ
นายกรัฐมนตรีเท่านั้น

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 คือ
กฎหมายที ่กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอเร ื ่องต่อคณะรัฐมนตรีและการประชุม
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้เรื่องที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี
รวมทั้งเพื ่อให้การแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเพื ่อประโยชน์ของประเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาวการณ์
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2. มีเอกสารทั้งสิ้น ยกเว้นมติวาระประธานแจ้ง คนที่จะลงนามเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีได้
คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือผู ้ร ักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการเท่านั ้น รัฐมนตรีช่วยว่าการ
ปฏิบัติราชการแทนลงนามไมไ่ด้ ท้ังน้ี มีข้อยกเว้น คือ

2.1 นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานกรรมการระดับชาติ ท่านก็ลงนาม
ในฐานะประธานกรรมการระดับชาติได้

2.2 ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระทั้งหลาย เช่น สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ฯลฯ เวลา
จะเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. 2548 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานอิสระนั้นเป็นผู้ลงนามเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี

2.3 ส่วนราชการที ่ขึ ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ฯลฯ
สามารถลงนามเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องให้รัฐมนตรีลงนาม

3. มีการมอบอำนาจได้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องฯ เขียนรองรับไว้เกี่ยวกับ
การมอบอำนาจตามมาตรา 5 คือ ตั้งคณะบุคคลเพื่อกลั่นกรองเรื่องใด เรียกว่า cabinet sub-committee
ใช้ในประเทศทีใ่ช้ระบบรัฐสภา เช่น อังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมัน ออสเตรเลยี แทนทีค่ณะรฐัมนตรีจะพิจารณา
ทุกเร่ืองก็มอบอำนาจให้ cabinet sub-committee ไปได้ ประเทศไทยเรียกว่า “คณะกรรมการกล่ันกรองเร่ือง”
ซ่ึงเป็น cabinet sub-committee ท่ีมีอำนาจหลายเรือ่ง

รองนายกรัฐมนตรีคนไหนกำกับเรื่องใด กำกับกระทรวงใด คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องนั้น
จะเป็นไปตามอำนาจหนา้ท่ีของรองนายกรฐัมนตรีท่ีเป็น cabinet sub-committee น้ัน นอกจากนี ้มี cabinet
sub-committee อีกประเภทหนึง่ทีมี่หนา้ทีเ่ฉพาะ คอื คณะกรรมการรฐัมนตรฝ่ีายเศรษฐกจิ ในสมยัรฐับาล
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ถือว่าเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเป็น
cabinet sub-committee ในทางปฏิบัติเรื ่องที ่จะเสนอคณะกรรมการกลั ่นกรองฯ จะเป็นเรื ่องที ่มี
รายละเอียดมาก ควรที่จะได้มีการ debate กันลึก ๆ หรือเป็นเรื่องที่มีเทคนิคมาก ๆ ที่ต้องการพิจารณา
โดยละเอียด
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สำหรับการมอบอำนาจตามมาตรา 7 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเร ื ่องฯ
คณะรัฐมนตรีจะมอบอำนาจให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีอนุมัติเรื ่องที ่ไม่ใช่เรื ่องสำคัญ
ส่วนการมอบอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2520 มติคณะรัฐมนตรีที่ออกในรัฐบาล
ปฏิรูปการปกครองแผน่ดิน ในรัฐบาล พลเอก เกรียงศักด์ิ ชมะนันทน์ มีข้อความว่า เร่ืองไหนก็ตามไม่ใช่เร่ือง
ที่มีความสำคัญทางนโยบายหรือเป็นเรื่องที่มีวิธีปฏิบัติชัดเจนอยู่แล้ว ให้นายกรัฐมนตรีอนุมัติเรื่องนั้นไปได้
แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพื ่อทราบโดยให้ถือเป็นมติคณะรัฐมนตรี กรณีที ่ไม่อาจใช้มาตรา 7 ของ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องฯ ได้ จะใช้มติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2520 ซึ่งจะมีผลเป็นมติ
ก็ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีทราบแล้ว เช่น การแต่งตั้ง นาย ก. ถ้าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบันทึกเสนอ
ตามมาตรา 7 สมมติว่านายกรัฐมนตรีเห็นชอบวันที่ 20 จะมีผลทันทีวันที่ 20 ทั้ง ๆ ที่คณะรัฐมนตรี
ไม่ได้ประชุมในวันที่ 20 แต่ถ้าอนุมัติตามมติ 13 ธันวาคม 2520 นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในวันที่ 20
จะจดเปน็มตคิณะรฐัมนตรีในวนัที ่ 26 ซ่ึงเปน็วันทีค่ณะรฐัมนตรทีราบ น่ีคือความแตกตา่ง

4. มติคณะรัฐมนตรีม ีผลบังคับในระบบราชการให้ข ้าราชการต้องปฏิบ ัต ิตาม
ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม ได้กล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรีในเรื ่องนี้ว่า3 มติคณะรัฐมนตรีไม่ใช่
กฎหมาย แต่ไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานราชการต่าง ๆ จะไม่ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เพราะมตคิณะรฐัมนตรเีหมอืนคำสัง่ผูบั้งคบับัญชา ซ่ึงผูอ้ยู่ใตบั้งคบับัญชาตอ้งปฏบัิติตาม การปฏบัิติหนา้ที่
ราชการโดยจงใจไมป่ฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรฐับาล
อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ใครไม่ปฏิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรีอาจผิดวินัย แต่มติคณะรัฐมนตรีไม่สามารถบังคับหรือสั่งการผู้ที ่ไม่ใช่ข้าราชการได้
เพราะไม่ใช่กฎหมาย ทั้งนี ้ มติคณะรัฐมนตรีต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย แต่มติคณะรัฐมนตรีอาจขัดต่อ
มติคณะรัฐมนตรีได้เพราะมีผลเท่ากับทบทวนมติ

3 วษิณ ุ  เครอืงาม, คำบรรยายหลกัสตูรนกักฎหมายมหาชน รุ่นที ่ 2, (วนัที ่ 10 พฤศจกิายน 2547), หนา้ 12-14
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เรื่องสำคัญที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติ

เรื่อง พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553
ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดสถานะของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

เล่ม 127 ตอนท่ี 22 ก วันท่ี 31 มีนาคม 2553 หน้า 1

เรื่อง พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553
ปรับปรุงบทบัญญัติเกี ่ยวกับองค์ประกอบและการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

หรือผู้จัดการ หลักเกณฑ์การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย การแต่งตั้งรองนายทะเบียน
สหกรณ์ เงินค่าหุ้น การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกผู้ตาย อำนาจหน้าที่ของสหกรณ์ในการรับฝากเงิน หลักเกณฑ์ในการกำหนด
อัตราการเก็บค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย อำนาจของรัฐมนตรีในการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญและแนวทาง
การแก้ปัญหาการดำเนินการของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้ครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น

เล่ม 127 ตอนท่ี 26 ก วันท่ี 21 เมษายน 2553 หน้า 1

พระราชกฤษฎีกา
เรื่อง พระราชกฤษฎกีาเงินสวัสดิการเกีย่วกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล โดยขยายสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน และกำหนดให้การเสริมสร้างสุขภาพและ
การป้องกันโรคเป็นการรักษาพยาบาล รวมทั ้งกำหนดให้มีการนำระบบการเบิกจ่ายตรงมาใช้กับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
ดังกล่าวด้วย

เล่ม 127 ตอนท่ี 23 ก วันท่ี 2 เมษายน 2553 หน้า 1

กฎกระทรวง

เรื่อง กฎกระทรวง การมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของ
หน่วยราชการและรฐัวิสาหกิจ และการมอบใหป้ระชาชนมีและใช้เพ่ือช่วยเหลือราชการ พ.ศ. 2553
ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด

ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และเป็นการกำหนดเกี่ยวกับการมีและใช้อาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ และการมอบให้ประชาชน
มีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการ

เล่ม 127 ตอนท่ี 18 ก วันท่ี 12 มีนาคม 2553 หน้า 7
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เรื่อง กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต
ผูส่้งออก หรอืผูน้ำเขา้สนิคา้เกษตรตามมาตรฐานบงัคบั พ.ศ. 2553
เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือ

ผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
เล่ม 127 ตอนท่ี 18 ก วันท่ี 12 มีนาคม 2553 หน้า 15

เรื่อง กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการลงทุนของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2553
เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการลงทุนของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

เล่ม 127 ตอนท่ี 19 ก วันท่ี 16 มีนาคม 2553 หน้า 1

เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2553
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์ประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เล่ม 127 ตอนท่ี 22 ก วันท่ี 31 มีนาคม 2553 หน้า 38

เรื่อง กฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

เล่ม 127 ตอนท่ี 23 ก วันท่ี 2 เมษายน 2553 หน้า 22

เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธ ีการ และเง ื ่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน พ.ศ. 2553
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน

เล่ม 127 ตอนท่ี 25 ก วันท่ี 9 เมษายน 2553 หน้า 7

เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดทา่หรือท่ี สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติด่านพรมแดน และด่านศุลกากร พ.ศ. 2553
ยกเลิกกฎกระทรวงเกี่ยวกับกำหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติด่านพรมแดน และด่านศุลกากร ที่ใช้บังคับ

อยู่ในปัจจุบันจำนวนหลายฉบับ แล้วนำมารวบรวมและปรับปรุงขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนำมาใช้บังคับ
เล่ม 127 ตอนท่ี 26 ก วันท่ี 21 เมษายน 2553 หน้า 18

ข้อบังคับ

เรื่อง ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยบำเหน็จของพนักงาน และลูกจ้างประจำองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. 2553
ยกเลิกข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยบำเหน็จของพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ฉบับที่ 1 ถึง ฉบับที่ 3

และเป็นการกำหนดบำเหน็จของพนักงาน และลูกจ้างประจำองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เล่ม 127 ตอนพิเศษ 37 ง วันท่ี 24 มีนาคม 2553 หน้า 98

ประกาศ
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการคา่จ้าง เร่ือง อัตราค่าจ้างข้ันต่ำ (ฉบับท่ี 4)

ปรับอัตราคา่จา้งขัน้ตำ่ของลกูจา้งในจงัหวดัแมฮ่่องสอน เพชรบรูณ ์และอทุยัธานี
ตอนท่ี 127 ตอนพิเศษ 46 ง วันท่ี 9 เมษายน 2553 หน้า 24

ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ท่ี http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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เร่ืองเสร็จท่ี 109/2553

 
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

เร่ือง  ฐานะของคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลซ่ึงยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง
 

กรมการปกครองได้มีหนังสือ ที่ มท 0310.3/21717 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ถึงสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สรุปความได้ว่า จังหวัดภูเก็ตได้ขอหารือกรมการปกครองว่า โดยที่มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 ได้กำหนดใหเ้ม่ือพ้นกำหนดเวลาหนึง่ปีนับแต่วันท่ีได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะทอ้งถ่ินเป็นเทศบาลเมอืง
หรือเทศบาลนคร ให้บรรดาบุคคลท่ีเป็นผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหนง่และหน้าท่ีเฉพาะในเขตทอ้งถ่ินน้ัน ดังน้ัน
เมื ่อเทศบาลตำบลกะทู้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองแล้ว คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลกะทู้ ซึ่งแต่งตั ้งขึ ้น
ตามมาตรา 28 ตรี แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานและ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง จะต้องถูกยกเลิกไปด้วยหรือไม่ กรมการปกครองพิจารณามาตรา 28 ตรี
แห่งพระราชบญัญัติลักษณะปกครองทอ้งท่ีฯ ประกอบกบัมาตรา 4 และมาตรา 48 เตวสีติ แห่งพระราชบญัญัติเทศบาลฯ แล้ว
เห็นว่า เมื่อพ้นกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยแล้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนันในเขตเทศบาลตำบลที่ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครต้องพ้นจากตำแหน่ง
และหน้าที่เฉพาะในเขตท้องถิ่นนั้น และเปลี่ยนตัวผู้ใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่จากกำนันหรือ

องค์ประกอบของคณะกรรมการหมู่บ้านตามมาตรา 28 ตรี แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น
พระพุทธศักราช  2457 จะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 28 ตรี  ดังนั้น เมื่อเทศบาล
ตำบลกะทู้ได้รับการยกฐานะเปน็เทศบาลเมอืงมาแล้ว พ้นกำหนดหนึง่ปีนับแต่วันท่ีได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ
ท้องถิ่นเป็นเทศบาลเมือง  บุคคลท่ีเป็นผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496  ซึ่งมีผลทำให้กรรมการหมู่บ้านที่เหลืออยู่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านได้อีกต่อไป
รวมถึงหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านด้วย ดังนั้น เมื่อเทศบาลตำบลกะทู้ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง
การจัดทำแผนพัฒนาต่าง ๆ ย่อมเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามที่กฎหมายกำหนดไว้

คัดเลือกโดย อมราลักษณ์  รักษ์วงศ์

ท้องถิ่นควรรู้
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ผู้ใหญ่บ้านเป็นนายกเทศมนตรีแทน แต่สภาพความเป็นตำบลหรือหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลซึ่งยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง
รวมท้ังอำนาจหนา้ท่ีของกำนนัและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายวา่ด้วยลักษณะปกครองทอ้งท่ียังคงมีอยู่ เน่ืองจากไม่มีบทบัญญัติใด
ให้มีการยุบหรือยกเลิกตำบลหรือหมู่บ้าน  ดังนั้น คณะกรรมการหมู่บ้านจึงยังคงสภาพความเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านอยู่
และหมูบ้่านใดยงัไมมี่คณะกรรมการหมูบ้่านกส็ามารถแตง่ตัง้คณะกรรมการหมูบ้่านได ้ เนือ่งจากไมมี่กฎหมายใดบญัญตัใิหย้บุ
ยกเลิก หรือห้ามไว้  กรมการปกครองจึงขอหารือว่าความเห็นของกรมการปกครองถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ได้พิจารณาข้อหารือของกรมการปกครอง โดยได้รับฟังข้อเท็จจริงจากผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) แล้ว มีความเห็นว่า เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการหมู่บ้านตามมาตรา 28 ตรี แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 แล้ว
จะเห็นได้ว่า กฎหมายมุ่งประสงค์ให้คณะกรรมการหมู่บ้านประกอบไปด้วยบุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ มาประกอบกันขึ้น
โดยมีผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่ประธาน และให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มในหมู่บ้าน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีภูมิลำเนาในหมู่บ้าน และผู้ที่นายอำเภอแต่งตั้งจากการเลือกของราษฎรในหมู่บ้าน เป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้าน
จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบของคณะกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 28 ตรี เมื่อขาดกรรมการคนใด
คนหน่ึงไป และกฎหมายมิได้กำหนดให้มีผู้ทำการหรือปฏิบัติหน้าท่ีแทน กรรมการท่ีเหลืออยู่จึงไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการ
หมู่บ้านได้  ดังนั้น เมื่อผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลกะทู้ต้องพ้นจากตำแหน่งและหน้าที่โดยผล
ของมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนั้นจึงต้องพ้นจากตำแหน่งประธาน
และกรรมการในคณะกรรมการหมู่บ้านด้วย อันมีผลทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการหมู่บ้านไม่ครบถ้วน กรรมการ
ที่เหลืออยู่จึงไม่อาจปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านได้

นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาหน้าท่ีของคณะกรรมการหมู่บ้านตามมาตรา 28 ตรี วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทอ้งท่ีฯ  แล้ว จะเห็นได้ว่า คณะกรรมการหมูบ้่านมีหน้าท่ีหลักในการใหค้วามช่วยเหลือ แนะนำและใหค้ำปรึกษา
แก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับกิจการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งให้เป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการ
จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ส่วนการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ หรือที่นายอำเภอ
มอบหมาย หรือที่ผู้ใหญ่บ้านร้องขอนั้น เป็นเพียงหน้าที่ที่กำหนดไว้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานในหน้าที่หลักเท่านั้น  ดังนั้น
เมื่อผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลกะทู้ต้องพ้นจากตำแหน่งและหน้าที่โดยผลของมาตรา 4  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ
คณะกรรมการหมู่บ้านจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติอีกต่อไป ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านด้วย เนื่องจาก
เมื่อเทศบาลตำบลกะทู้ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง การจัดทำแผนพัฒนาต่าง ๆ ย่อมเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 
 

        (ลงช่ือ)     พรทิพย์  จาละ
    (คุณพรทิพย์  จาละ)

     เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา
 
 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กุมภาพันธ์  2553

สามารถดขู้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี http://www.krisdika.go.th
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หนังสือบริหารให้ได้ผลงานสูงเป็นหนังสือหลักการบริหารง่าย ๆ
ที ่จะบอกถึงเทคนิคการคัดเลือกคนและวิธีการเปลี ่ยนผู ้ใต้บังคับบัญชา
กับเพื่อนร่วมงานให้เป็นสมาชิกของทีม หนังสือเล่มนี้เขียนโดย   Andrew S.
Grove และแปลเปน็ภาษาไทยโดยเรงิศกัดิ ์ปานเจรญิ

หนังสือบริหารให้ได้ผลงานสูงมีเนื้อหาที่สอนให้รู ้ว่าตัวชี้วัดอะไร
ที ่สามารถใช้และวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั ้งเทคนิควิธี
การจูงใจทีมงาน การผสมผสานความเข้าใจในทางปฏิบัติจากเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องพบเจออยู่ทุกวัน ซึ่งจะช่วยปฏิวัติ
การทำงานให้สามารถบริหารให้ได้ผลงานสูงสุด หนังสือเล่มนี ้มีเนื ้อหา
ที่น่าสนใจ เช่น การบริหารงานคือการเล่นเป็นทีม การประชุม เครื่องมือ
ของการบริหารงาน การตัดสินใจ การวางแผน ลงมือในวันนี้เพื่อผลผลิต
ในวันหน้า มุ่งเล็ก–มุ่งใหญ่ ทีมใหญ่ที่มากมายด้วยทีมเล็ก วุฒิภาวะที่มี
นัยสัมพันธ์กับภารกิจ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู ้บริหารเป็นเสมือน
กรรมการและผู้ตัดสิน ผลตอบแทนเป็นเสมือนข้อมูลย้อนกลับที่มีนัยสัมพันธ์
กับภารกิจ และเหตุใดการฝึกอบรมจึงเป็นงานของผู้เป็นนาย หนังสือเล่มนี้
จะเปิดเผยให้เห็นเบื้องลึกของการบริหารงานที่ทรงประสิทธิภาพ เพื่อให้
ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

Andrew S. Grove เป็นนักเขียนท่ีมีช่ือเสียงชาวฮงัการี อายุ 54 ปี สำเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีจาก City College of New York ในสาขาวิชา
วิศวกรรมเคมีและ Ph.D จาก University of California at Berkeley และเป็น
นักวิทยาศาสตร์รวมทั้งเป็นผู้ก่อตั้งและอดีตประธานบริษัท Intel Corporation
ผลงานการเขยีนหนงัสือท่ีมีช่ือเสียงได้แก่ Physics Technology of Semiconductor

»ÃÐÇÑµÔ¼Ùéà¢ÕÂ¹»ÃÐÇÑµÔ¼Ùéà¢ÕÂ¹»ÃÐÇÑµÔ¼Ùéà¢ÕÂ¹»ÃÐÇÑµÔ¼Ùéà¢ÕÂ¹»ÃÐÇÑµÔ¼Ùéà¢ÕÂ¹
Andrew S. GroveAndrew S. GroveAndrew S. GroveAndrew S. GroveAndrew S. Grove
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ห้ิงหนงัสือ HIGH OUTPUT MANAGEMENT

แนะนำโดย สุภาวดี  เลิศสถิตย์
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ทีม่า : - www.mahasarakham.go.th
- การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย โทร. 1672

พระธาตุนาดูน

สวัสดีผู ้อ่านทุกท่าน ไปไหนไปกันฉบับนี ้ขอเชิญชวนไปจังหวัด
มหาสารคาม ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั ้งอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบ และเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา
จึงได้ชื่อว่าเป็น “ตักสิลาแห่งอีสาน” เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยู่มากมาย
หลายแห่ง

จังหวัดมหาสารคามห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 470
กิโลเมตร สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ และรถโดยสารประจำทาง สถานที่
ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ได้แก่ พระธาตุนาดูน พระพุทธรูปยืนมงคล พระพุทธม่ิงเมือง
แก่งเลิงจาน วนอุทยานโกสัมพี กู ่สันตรัตน์ กู ่บ้านเขวา และกู ่มหาธาตุ
สำหรับของฝากที่ระลึกที ่ขึ ้นชื ่อมีผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่
หมอนขิด ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกก เช่น เสื่อ กระเป๋า หมวก และชุดรองจาน
และหม่ำ (ไส้กรอกอีสาน) เป็นต้น

ในปีนี้ทางจังหวัดมหาสารคามได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี
2553 ในเดือนพฤษภาคม ณ สนามกีฬากลาง อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม โดยกิจกรรมจะประกอบด้วยการแห่ช้าง การประกวด
ขบวนแห่บั้งไฟ การตกแต่งขบวนและประกวดบั้งไฟสูง การออกร้านจำหน่าย
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การแสดงมหรสพและการละเล่นต่าง ๆ
เป็นต้น

พระพุทธมิ่งเมือง

ขบวนแหบ้ั่งไฟ หมอนขดิ ผลิตภัณฑ์จากกก

กันย์นี

¨Ñ§ËÇÑ´ÁËÒÊÒÃ¤ÒÁ

ตราประจำจังหวัด
รูปต้นรังใหญ่

ดอกไม้ประจำจังหวัด
ดอกลั่นทมขาว

¾Ø·¸Á³±ÅÍÕÊÒ¹ ¶Ôè¹°Ò¹ÍÒÃÂ¸ÃÃÁ
¼éÒäËÁÅéÓàÅÍ¤èÒ µÑ¡ÊÔÅÒ¹¤Ã

ไปไหนไปกัน
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1 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 62 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2543 เรื่อง การดูแลกำชับให้หน่วยราชการทุกแห่ง
ใช้เลขศักราชเป็นเลขปีพุทธศักราชในกิจกรรมทุกด้านของหน่วยราชการ

2 หนังสือสำนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ด่วนมาก ท่ี นร 0504/ว 193 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2546 เร่ือง การประดับธงชาติ

1. การใช้เลขศักราชเป็นเลขปีพุทธศักราชในกิจกรรมทุกด้านของหน่วยราชการ1

คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2543 ดังน้ี
1.1 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐสนับสนุนในการใช้เลขศักราชเป็นเลขปีพุทธศักราช

ในกจิกรรมตา่งๆ ของทางราชการ
1.2 สำหรับการบริหารงานเอกสารของทางราชการ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 โดยให้ใช้เลขปีพุทธศักราชในการออกเลขหนงัสือราชการทัว่ไป และหนงัสือสำนักนายกรฐัมนตรี
ท่ี นร 1002/ว 50 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2530 ซ่ึงแจ้งเวียนซักซ้อมความเขา้ใจถือปฏิบัติในการระบคุำว่า “พ.ศ.” ในแบบคำสัง่
ระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือรับรอง ตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวโดยเคร่งครัด

1.3 ปัจจุบันการดำเนินกิจกรรมทั่ว ๆ ไปของคนไทย มักนิยมใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ทั้ง ๆ ที่
กิจกรรมบางอย่างไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาดังกล่าว แม้ภาษาต่างประเทศซึ่งเป็นภาษาที่สองจะมีความจำเป็นยิ ่งในการ
ติดต่อสื่อสาร แต่ก็ควรอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติและเป็นสิ่งที่ควรหวงแหน เพราะปัจจุบันภาษาที่เหลืออยู่
ในโลกมไีม่มากนกั นอกจากนี ้ขอใหทุ้กหนว่ยงานสง่เสริมการใชเ้ลขไทยด้วย

2. การประดับธงชาติ2

2.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ
และธงของต่างประเทศ ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อ 15 กำหนดให้
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐประดับธงชาติไว้ในสถานที่อันควร
ในบริเวณที่ทำการทุกวันและตลอดเวลา

2.2 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 ให้หน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรอื่น ๆ ของรัฐเริ่มประดับธงเป็นการถาวรตั้งแต่
วันที ่ 1 สิงหาคม 2546 เป็นต้นไป สำหรับภาคเอกชนและบ้านเรือนประชาชน
โดยทั่วไปก็ให้อนุโลมดำเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

สาระน่ารู้จากมติคณะรัฐมนตรี
ปิงปิง
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¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ-¨ÃÃÂÒºÃÃ³ รู้ รัก ภาษาไทย

คำว่า จริยธรรม และ จรรยาบรรณ มีความหมายคล้ายกันในแง่ที่ทั้ง 2 คำหมายถึง
กฎเกณฑ์สำหรับประพฤติปฏิบัติ แต่คำว่า จริยธรรม มีความหมายกว้างกว่า คือหมายถึง
กฎเกณฑ์ทั ่วไปสำหรับทุกคนในสังคมเพื ่อให้ประพฤติปฏิบัติในทางดี เช่น การลักขโมยและ
การพูดปด เป็นความประพฤติที่ผิดจริยธรรม, นักการเมืองที่มีจริยธรรมต้องซื่อสัตย์และทำหน้าที่
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

ส่วน จรรยาบรรณ เป็นชุดของกฎเกณฑ์สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือ
ผู ้ประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ ่งโดยเฉพาะ เพื ่อให้การทำงานหรือการประกอบอาชีพ
เป็นไปอย่างถูกต้อง อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองของกลุ่มหรืออาชีพของตน
เช่น จรรยาบรรณของนักวิจัย, จรรยาบรรณของแพทย์, จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์,
จรรยาบรรณของครู

คัดลอกจากหนงัสือ “รู้ รัก ภาษาไทย” เล่ม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

คัดเลือกโดย จอมขวัญ  พลรักษ์
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กุศลท่ีเป็นไปในทานมี 3 อย่าง
กุศลที่เป็นไปในทานการให้
มี 3 อย่าง คือ
ทานมัย
บุญสำเร็จด้วยการให้
ปัตติทานมัย
บุญสำเร็จด้วยการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้อื่นอนุโมทนา
ปัตตานุโมทนามัย
บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาในกุศลที่ผู้อื่นทำ

อายุของมนุษย์ท้ังหลายน้ีน้อยนัก
ปฐมอายุสูตร ว่าด้วยอายุน้อย
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
อายุของมนุษย์ทั้งหลายนี้น้อยนัก
จำต้องไปสู่สัมปรายภพ ควรทำกุศล
ควรประพฤติพรหมจรรย์
สัตว์ผู้เกิดมาแลว้จะไม่ตายไม่มี
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
คนที่เป็นอยู่นาน ย่อมเป็นอยู่ได้เพียงร้อยปี
หรือจะอยู่เกินไปได้บ้าง ก็มีน้อย.

แสงส่องปัญญา



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


