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แสงสองปญญา

สตับรุษุเปนผมูถีอยคำอยางสตับรุษุ

ดกูอนภกิษทุัง้หลาย
สตับรุษุเปนผมูถีอยคำอยางสตับรุษุอยางไร

คอื สตับรุษุในโลกนี้
เปนผงูดเวนจากการพดูเทจ็
งดเวนจากคำพดูสอเสยีด
งดเวนจากคำหยาบ

งดเวนจากการเจรจาเพอเจอ
ดกูอนภกิษทุัง้หลาย อยางนีแ้ล

สตับรุษุชือ่วาเปนผมูถีอยคำอยางสตับรุษุ.
เทวทหวรรคที ่๑  จฬูปณุณมสตูรที ่๑๐

ไมควรดหูมิน่บญุวานอย

บคุคลไมควรดหูมิน่บญุวา
บญุมปีระมาณนอยจกัไมมาถงึ
แมหมอน้ำยงัเตม็ดวยหยาดน้ำ

ทีต่กลงมา (ทลีะหยาดๆ) ไดฉนัใด
ธรีชน (ชนผมูปีญญา) สัง่สมบญุแมทลีะนอยๆ

ยอมเตม็ดวยบญุไดฉนันัน้.
พระสตุตนัตปฎก ขทุทกนกิาย คาถาธรรมบท

เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓- หนาที ่๒
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กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา
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ปญญาพล ศรีแสงแกว,  ประธาน  ผุดผอง,
ปราณี  สาสนธรรมบท, พงษเทพ พวงเสมา,
วันนภิศ  จารุสมบัติ, สุภาวดี  เลิศสถิตย,
อมราลักษณ รักษวงศ, ออนฟา  เวชชาชีวะ

ฝายประสานงาน
จิตตา กิตติเสถียรนนท, ประธาน ผุดผอง

ฝายพิสูจนอักษร
นันทนภัส สังวรประเสริฐ, วิบูลยลักษม มีชัย

ฝายประชาสัมพันธ
สุภาวดี  แกวประดับ
ฝายจัดการทัว่ไป

กานตพิชชา ปนแกว, เขมจิรา ขันแกว, ดวงกมล แสงสุวรรณ,
ดวงตา สุรพัฒน, ธัญมน สินสำอาง, ภัทรพล ตโมหรณวงค,

วัชรี สิงหราช, สมภพ กลิ่นหอม
พิมพที่

สำนักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  โทร. ๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓

ประกาศแตงตั้งนายกรัฐมนตรี ๓

ประกาศแตงตั้งรัฐมนตรี ๔

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๖
เนื่องในโอกาสที่นางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
นำคณะรฐัมนตรเีขาเฝาฯ ถวายสตัยปฏญิาณกอนเขารบัหนาที่

คำกลาวของนางสาวยิ่งลกัษณ  ชนิวตัร ๗
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปน
นายกรัฐมนตรี

แนะนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม ๙

คำกลาวของนายอภสิทิธิ ์  เวชชาชวีะ นายกรฐัมนตรี ๑๓
เนื่องในโอกาสรายงานสถานะประเทศและสงมอบงาน
บริหารประเทศ

นายกรัฐมนตรีชี้แจงนโยบายรัฐบาลในภาพรวม ๑๗

เปดวาระ ครม. ยิง่ลกัษณ นดัแรก เขาคยุอะไรกนั? ๒๖

รไูวใชวา? : ประเทศไทยมีคณะรฐัมนตรมีาแลวกีค่ณะ ๒๘

บทความพิเศษ : รฐัสญัญาประชาคมกบัการปลกุกระแส ๓๓
สำนึกใหมของการเมืองภาคประชาชน

เมือ่สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรคีรบรอบปที ่๗๙ ๔๘

สรปุผลการตัดสนิใจของคณะรัฐมนตรีทีส่ำคัญ ๕๐

เรือ่งสำคญัทีป่ระกาศในราชกิจจานเุบกษา ๕๕

มมุทีไ่มไดมอง : โอกาส ๕๘

แอบเจาะประมวลจรยิธรรม : เจาะครัง้ที ่๓ ๖๐
การยึดมัน่ในจรยิธรรมและยนืหยดักระทำ
ในสิ่งที่ถกูตองและเปนธรรม

ทองถิน่ควรร ู: การปฏบิตัติามพระราชบัญญตัิ ๖๒
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ขอคุยดวย

บทความ/ขอความ หรือความเห็นใด ๆ ที่ปรากฎใน “สลค.สาร”
เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน

ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองบรรณาธิการ
ไมจำเปนตองเหน็พองดวย

สลค.สาร ฉบับนี้เปนฉบับตอนรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม
จะมีขอมูลในชวงที่เปลี่ยนคณะรัฐมนตรีจากชุดเดิมมาเปน
คณะรัฐมนตรีชุดปจจุบัน ถือเปนโอกาสที่จะให สลค.สาร เปน
เอกสารที่จะบันทึกเหตุการณสำคัญไวดวยและเมื่อรวมกับ
คอลัมนอื่น ๆ ก็หวังวาทานผูอานจะพอใจกับเนื้อหาสาระและ
ความรูที่คัดสรรมานำเสนอ

อนึ่ง คณะผูจัดทำยังพรอมเสมอที่จะรับคำติชมและ
ขอเสนอแนะจากทานผูอาน ทั้งนี้ เพื่อจะไดนำมาปรับปรุงให
สลค.สาร เปนวารสารทีม่คีณุคายิง่ ๆ ขึน้



“โลกนี้คือละคร”
หิ้งหนังสือ

“เลาเรือ่งผนูำ”และ

ตำแหนงแหงหนใหญ ๆ โต ๆ นัน้
เขาเปรยีบเหมอืนคนสวมหวัโขนหรอืตวัละครบนเวที

ถาเลนสมบทบาทจนคนด ู“ อนิ” ไปดวย กจ็ะไดรบัคำชม
ดไีมดไีดตกุตาทองหรอืสพุรรณหงสทองคำ ถาเมอืงไทยมผีนูำทีใ่จกวาง กลาไดกลาเสยี อยางนายกฯ ชาตชิาย

คดิอะไรไดกวางไกล ทำงานฉบัไว อยางนายกฯ ทกัษณิ
ซือ่สตัยสจุรติ ไมมผีลประโยชนสวนตน อยางนายกฯ ชวน
ทำงานจรงิจงั เกาะตดิปญหาชนดิแกไมไดไมปลอย อยางนายกฯ บรรหาร
ประนปีระนอม ไมกาวราว อยางนายกฯ ชวลติ และ นายกฯ สจุนิดา
มคีวามเปนสากลและสงาในแทบทกุดาน อยางนายกฯ อานนัท
ฉลาดพดู อยใูนวยัเหมาะแกการทำงาน อยางนายกฯ อภสิทิธิ์
ครองตนด ีมคีวามจงรกัภกัด ีเขาใจวฒันธรรมคนไทย อยางนายกฯ เปรม
และไดคณุสมบตัทิัง้หมดนีร้วมกนั ประเทศไทยในมอืผนูำเชนนี้
นาจะเจรญิวฒันาสถาพรอยางยากจะหาใดปาน

จากประสบการณทางการเมืองที่ ดร.วิษณุ เครืองาม เคยดำรงตำแหนงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนานถึง ๙ ป
และการเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในดานกฎหมาย สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลไดตั้งฉายาใหทานวา “เนติบริกร”

เนตบิรกิร วษิณ ุเครอืงาม ไดถายทอดประสบการณชวีติออกมาเปนหนงัสอืโลกนีค้อืละคร และหนงัสอืเลาเรือ่งผนูำ
เปนหนังสือชุด “เรื่องเลาจากเนติบริกร” ซึ่งเนื้อหาในเลมเปนเรื่องที่ผานการรับรูโดยตรงของ ดร.วิษณุฯ โดยสไตล
การเขียนของ ดร.วิษณุฯ รับรองวาทานผูอานสามารถอานดวยความเพลิดเพลิน ถึงกับวางไมลงเลยทีเดียว โดยขอความหนึ่งที่
ดร.วิษณุฯ ไดกลาวไววา “ผมสวมหัวโขนหรือเลนละครเปนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนเวลา ๙ ป แตกอนหนานั้นสองปเศษ
เคยเลนบทเปนรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หลังจากนั้นยังไดเลนบทเปนรองนายกรัฐมนตรีอีกสมัยครึ่งเกือบสี่ป รวมแลว
นัง่อยใูนหองประชมุคณะรฐัมนตรเีลนบทตาง ๆ  กนั ๑๕ ป ทำงานกบัรฐับาล ๑๐ ชดุ นายกรฐัมนตร ี๗ คน” เปนทีม่าของขอมลูทีท่าน
ดร.วิษณุฯ ไดนำมาเขียนเลาเรื่องราวผานหนังสือชุดนี้

ทานทีส่นใจสามารถหาหนังสอืทัง้ ๒ เลมนีไ้วเปนเจาของไดแลว สวนเลมที ่๓ ของหนงัสอืชดุ “เรือ่งเลาจากเนตบิรกิร”
จะเปนเรือ่งใดนัน้ โปรดตดิตามไดเรว็ ๆ นี้
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จะเปนเรือ่งใดนัน้ โปรดตดิตามไดเรว็ ๆ นี้



กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา

อำพน  กิตติอำพน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วิชัย วิทวัสการเวช  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
โกศล  วิชิตธนาฤกษ  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ธวัชชัย  สวัสดิ์สาลี  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

บรรณาธกิาร
สิบพัน  วนวิสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผูชวยบรรณาธิการ
จิตตา กิตติเสถียรนนท, ทัศนศุภางค ทัยประสิทธิพร,

 ธัญมน สินสำอาง, นันทนภัส สังวรประเสริฐ,
ปญญาพล ศรีแสงแกว,  ประธาน  ผุดผอง,
ปราณี  สาสนธรรมบท, พงษเทพ พวงเสมา,
วันนภิศ  จารุสมบัติ, สุภาวดี  เลิศสถิตย,
อมราลักษณ รักษวงศ, ออนฟา  เวชชาชีวะ

ฝายประสานงาน
จิตตา กิตติเสถียรนนท, ประธาน ผุดผอง

ฝายพิสูจนอักษร
นันทนภัส สังวรประเสริฐ, วิบูลยลักษม มีชัย

ฝายประชาสัมพันธ
สุภาวดี  แกวประดับ
ฝายจัดการทัว่ไป

กานตพิชชา ปนแกว, เขมจิรา ขันแกว, ดวงกมล แสงสุวรรณ,
ดวงตา สุรพัฒน, ธัญมน สินสำอาง, ภัทรพล ตโมหรณวงค,

วัชรี สิงหราช, สมภพ กลิ่นหอม
พิมพที่

สำนักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  โทร. ๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓

ประกาศแตงตั้งนายกรัฐมนตรี ๓

ประกาศแตงตั้งรัฐมนตรี ๔

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๖
เนื่องในโอกาสที่นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
นำคณะรฐัมนตรเีขาเฝาฯ ถวายสตัยปฏญิาณกอนเขารบัหนาที่

คำกลาวของนางสาวยิ่งลกัษณ  ชนิวตัร ๗
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปน
นายกรัฐมนตรี

แนะนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม ๙

คำกลาวของนายอภสิทิธิ ์  เวชชาชวีะ นายกรฐัมนตรี ๑๓
เนื่องในโอกาสรายงานสถานะประเทศและสงมอบงาน
บริหารประเทศ

นายกรัฐมนตรีชี้แจงนโยบายรัฐบาลในภาพรวม ๑๗

เปดวาระ ครม. ยิง่ลกัษณ นดัแรก เขาคยุอะไรกนั? ๒๖

รไูวใชวา? : ประเทศไทยมีคณะรฐัมนตรมีาแลวกีค่ณะ ๒๘

บทความพิเศษ : รฐัสญัญาประชาคมกบัการปลกุกระแส ๓๓
สำนึกใหมของการเมืองภาคประชาชน

เมือ่สำนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรคีรบรอบปที ่๗๙ ๔๘

สรปุผลการตัดสนิใจของคณะรัฐมนตรีทีส่ำคัญ ๕๐

เรือ่งสำคญัทีป่ระกาศในราชกิจจานเุบกษา ๕๕

มมุทีไ่มไดมอง : โอกาส ๕๘

แอบเจาะประมวลจรยิธรรม : เจาะครัง้ที ่๓ ๖๐
การยึดมั่นในจริยธรรมและยนืหยดักระทำ
ในสิ่งที่ถกูตองและเปนธรรม

ทองถิน่ควรรู : การปฏบิตัติามพระราชบัญญตัิ ๖๒
วิธปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ไปไหนไปกนั : อทุยานแหงชาตปิาหนิงาม ๖๕

ร ูรกั ภาษาไทย : ชยันาท-ชยัภมูิ ๖๖

หิ้งหนังสือ : โลกนี้คือละครและเลาเรื่องผูนำ ๖๗

แสงสองปญญา ๖๘
⌫
⌫   
⌫  
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ขอคุยดวย

บทความ/ขอความ หรือความเห็นใด ๆ ที่ปรากฎใน “สลค.สาร”
เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน

ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองบรรณาธิการ
ไมจำเปนตองเหน็พองดวย

สลค.สาร ฉบับนี้เปนฉบับตอนรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม
จะมีขอมูลในชวงที่เปลี่ยนคณะรัฐมนตรีจากชุดเดิมมาเปน
คณะรัฐมนตรีชุดปจจุบัน ถือเปนโอกาสที่จะให สลค.สาร เปน
เอกสารที่จะบันทึกเหตุการณสำคัญไวดวยและเมื่อรวมกับ
คอลัมนอื่น ๆ ก็หวังวาทานผูอานจะพอใจกับเนื้อหาสาระและ
ความรูที่คัดสรรมานำเสนอ

อนึ่ง คณะผูจัดทำยังพรอมเสมอที่จะรับคำติชมและ
ขอเสนอแนะจากทานผูอาน ทั้งนี้ เพื่อจะไดนำมาปรับปรุงให
สลค.สาร เปนวารสารทีม่คีณุคายิง่ ๆ ขึน้



“โลกนี้คือละคร”
หิ้งหนังสือ

“เลาเรือ่งผนูำ”และ

ตำแหนงแหงหนใหญ ๆ โต ๆ นัน้
เขาเปรยีบเหมอืนคนสวมหวัโขนหรอืตวัละครบนเวที

ถาเลนสมบทบาทจนคนด ู“ อนิ” ไปดวย กจ็ะไดรบัคำชม
ดไีมดไีดตกุตาทองหรอืสพุรรณหงสทองคำ ถาเมอืงไทยมผีนูำทีใ่จกวาง กลาไดกลาเสยี อยางนายกฯ ชาตชิาย

คดิอะไรไดกวางไกล ทำงานฉบัไว อยางนายกฯ ทกัษณิ
ซือ่สตัยสจุรติ ไมมผีลประโยชนสวนตน อยางนายกฯ ชวน
ทำงานจรงิจงั เกาะตดิปญหาชนดิแกไมไดไมปลอย อยางนายกฯ บรรหาร
ประนปีระนอม ไมกาวราว อยางนายกฯ ชวลติ และ นายกฯ สจุนิดา
มคีวามเปนสากลและสงาในแทบทกุดาน อยางนายกฯ อานนัท
ฉลาดพดู อยใูนวยัเหมาะแกการทำงาน อยางนายกฯ อภสิทิธิ์
ครองตนด ีมคีวามจงรกัภกัด ีเขาใจวฒันธรรมคนไทย อยางนายกฯ เปรม
และไดคณุสมบตัทิัง้หมดนีร้วมกนั ประเทศไทยในมอืผนูำเชนนี้
นาจะเจรญิวฒันาสถาพรอยางยากจะหาใดปาน

จากประสบการณทางการเมืองที่ ดร.วิษณุ เครืองาม เคยดำรงตำแหนงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนานถึง ๙ ป
และการเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในดานกฎหมาย สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลไดตั้งฉายาใหทานวา “เนติบริกร”

เนตบิรกิร วษิณ ุเครอืงาม ไดถายทอดประสบการณชวีติออกมาเปนหนงัสอืโลกนีค้อืละคร และหนงัสอืเลาเรือ่งผนูำ
เปนหนังสือชุด “เรื่องเลาจากเนติบริกร” ซึ่งเนื้อหาในเลมเปนเรื่องที่ผานการรับรูโดยตรงของ ดร.วิษณุฯ โดยสไตล
การเขียนของ ดร.วิษณุฯ รับรองวาทานผูอานสามารถอานดวยความเพลิดเพลิน ถึงกับวางไมลงเลยทีเดียว โดยขอความหนึ่งที่
ดร.วิษณุฯ ไดกลาวไววา “ผมสวมหัวโขนหรือเลนละครเปนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนเวลา ๙ ป แตกอนหนานั้นสองปเศษ
เคยเลนบทเปนรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หลังจากนั้นยังไดเลนบทเปนรองนายกรัฐมนตรีอีกสมัยครึ่งเกือบสี่ป รวมแลว
นัง่อยใูนหองประชมุคณะรฐัมนตรเีลนบทตาง ๆ  กนั ๑๕ ป ทำงานกบัรฐับาล ๑๐ ชดุ นายกรฐัมนตร ี๗ คน” เปนทีม่าของขอมลูทีท่าน
ดร.วิษณุฯ ไดนำมาเขียนเลาเรื่องราวผานหนังสือชุดนี้

ทานทีส่นใจสามารถหาหนังสอืทัง้ ๒ เลมนีไ้วเปนเจาของไดแลว สวนเลมที ่๓ ของหนงัสอืชดุ “เรือ่งเลาจากเนตบิรกิร”
จะเปนเรือ่งใดนัน้ โปรดตดิตามไดเรว็ ๆ นี้

⌫  ⌫    

จากประสบการณทางการเมืองที่ ดร.วิษณุ เครืองาม เคยดำรงตำแหนงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนานถึง ๙ ป
และการเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในดานกฎหมาย สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลไดตั้งฉายาใหทานวา “เนติบริกร”

เนตบิรกิร วษิณ ุเครอืงาม ไดถายทอดประสบการณชวีติออกมาเปนหนงัสอืโลกนีค้อืละคร และหนงัสอืเลาเรือ่งผนูำ
เปนหนังสือชุด “เรื่องเลาจากเนติบริกร” ซึ่งเนื้อหาในเลมเปนเรื่องที่ผานการรับรูโดยตรงของ ดร.วิษณุฯ โดยสไตล
การเขียนของ ดร.วิษณุฯ รับรองวาทานผูอานสามารถอานดวยความเพลิดเพลิน ถึงกับวางไมลงเลยทีเดียว โดยขอความหนึ่งที่
ดร.วิษณุฯ ไดกลาวไววา “ผมสวมหัวโขนหรือเลนละครเปนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนเวลา ๙ ป แตกอนหนานั้นสองปเศษ
เคยเลนบทเปนรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หลังจากนั้นยังไดเลนบทเปนรองนายกรัฐมนตรีอีกสมัยครึ่งเกือบสี่ป รวมแลว
นัง่อยใูนหองประชมุคณะรฐัมนตรเีลนบทตาง ๆ  กนั ๑๕ ป ทำงานกบัรฐับาล ๑๐ ชดุ นายกรฐัมนตร ี๗ คน” เปนทีม่าของขอมลูทีท่าน
ดร.วิษณุฯ ไดนำมาเขียนเลาเรื่องราวผานหนังสือชุดนี้

ทานทีส่นใจสามารถหาหนังสอืทัง้ ๒ เลมนีไ้วเปนเจาของไดแลว สวนเลมที ่๓ ของหนงัสอืชดุ “เรือ่งเลาจากเนตบิรกิร”
จะเปนเรือ่งใดนัน้ โปรดตดิตามไดเรว็ ๆ นี้



ประกาศ
แตงต้ังนายกรัฐมนตรี

ภมิูพลอดลุยเดช ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา

โดยท่ีไดมกีารเลือกตัง้สมาชกิสภาผแูทนราษฎรตามรฐัธรรมนญูแลว คณะรัฐมนตรทีีบ่รหิารราชการ
แผนดินอยตูองพนจากตำแหนง และประธานสภาผแูทนราษฎร ไดนำความกราบบงัคมทลูพระกรุณาวา
สภาผแูทนราษฎรไดลงมตเิมือ่วนัท่ี ๕ สงิหาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบดวยในการแตงตัง้ นางสาวย่ิงลกัษณ  ชนิวัตร
เปนนายกรัฐมนตร ีดวยคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึง่ของจำนวนสมาชกิท้ังหมดเทาท่ีมอียขูองสภาผแูทนราษฎร

จงึทรงพระราชดําริวา นางสาวย่ิงลกัษณ  ชนิวัตร เปนผทูีส่มควรไววางพระราชหฤทัยใหดาํรงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๑ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย จงึทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง นางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผนดิน ตั้งแตบัดนี้
เปนตนไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๕ สงิหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

เปนปที ่๖๖ ในรชักาลปจจบุนั

ผรูบัสนองพระบรมราชโองการ

 นายสมศกัด์ิ  เกียรตสิรุนนท

  ประธานสภาผแูทนราษฎร

⌫  ⌫    



ประกาศ
แตงตัง้รฐัมนตรี

ภมิูพลอดลุยเดช ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวาตามท่ีได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๕ สิงหาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๔ แลว นัน้

บดัน้ี นางสาวย่ิงลกัษณ  ชนิวัตร นายกรัฐมนตร ีไดเลือกสรรผทูีส่มควรดํารงตําแหนงรฐัมนตรีเพ่ือบรหิารราชการแผนดิน
สบืไปแลว

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๗๑ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง
รฐัมนตร ีดงัตอไปนี้

นายยงยุทธ  วิชยัดิษฐ เปนรองนายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย

รอยตํารวจเอก เฉลมิ  อยบูาํรงุ เปนรองนายกรัฐมนตรี

พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ เปนรองนายกรัฐมนตรี

นายกิตตริตัน  ณ ระนอง เปนรองนายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรวีาการกระทรวงพาณิชย

นายชุมพล  ศลิปอาชา เปนรองนายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรวีาการกระทรวงการทองเทีย่วและกีฬา

นายสุรวทิย  คนสมบรูณ เปนรฐัมนตรปีระจาํสาํนักนายกรัฐมนตรี

นางสาวกฤษณา  สหีลกัษณ เปนรฐัมนตรปีระจาํสาํนักนายกรัฐมนตรี

พลเอก ยุทธศักด์ิ  ศศปิระภา เปนรฐัมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล เปนรัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลัง

นายบุญทรง  เตริยาภิรมย เปนรฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงการคลัง

นายวิรฬุ  เตชะไพบูลย เปนรฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงการคลัง

นายสุรพงษ  โตวิจกัษณชยักุล เปนรฐัมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศ

นายสันติ  พรอมพฒัน เปนรัฐมนตรวีาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

นายธีระ  วงศสมทุร เปนรฐัมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

นายพรศักด์ิ  เจรญิประเสริฐ เปนรฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ





- ๒ -

พลอากาศเอก สกํุาพล  สวุรรณทตั เปนรฐัมนตรวีาการกระทรวงคมนาคม

พลตาํรวจโท ชจัจ  กุลดลิก เปนรัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงคมนาคม

นายกิตตศิกัด์ิ  หตัถสงเคราะห เปนรัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงคมนาคม

นายปรชีา  เรงสมบรูณสขุ เปนรฐัมนตรวีาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

นาวาอากาศเอก อนดุษิฐ  นาครทรรพ เปนรฐัมนตรวีาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

นายพิชยั  นรพิทะพันธุ เปนรัฐมนตรวีาการกระทรวงพลังงาน

นายภูม ิ สาระผล เปนรัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงพาณิชย

นายศิรวัิฒน  ขจรประศาสน เปนรัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงพาณิชย

นายชชูาต ิ หาญสวัสดิ์ เปนรฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงมหาดไทย

นายฐานิสร  เทียนทอง เปนรฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงมหาดไทย

พลตํารวจเอก ประชา  พรหมนอก เปนรัฐมนตรวีาการกระทรวงยุตธิรรม

นายเผดิมชยั  สะสมทรพัย เปนรัฐมนตรวีาการกระทรวงแรงงาน

นางสุกุมล  คณุปล้ืม เปนรัฐมนตรวีาการกระทรวงวัฒนธรรม

นายปลอดประสพ  สรุสัวดี เปนรฐัมนตรวีาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นายวรวัจน  เอ้ืออภิญญกุล เปนรฐัมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ

นางบุญร่ืน  ศรธีเรศ เปนรัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุรพงษ  อึง้อมัพรวิไล เปนรัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ

นายวิทยา  บรุณศริิ เปนรัฐมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุข

นายตอพงษ  ไชยสาสน เปนรัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงสาธารณสุข

นายวรรณรัตน  ชาญนกูุล เปนรฐัมนตรวีาการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทัง้นี ้ตัง้แตบดันีเ้ปนตนไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๙ สงิหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

เปนปที ่๖๖ ในรัชกาลปจจบุนั

ผรูบัสนองพระบรมราชโองการ

   นางสาวย่ิงลกัษณ  ชนิวัตร

          นายกรัฐมนตรี

⌫  ⌫    



พระราชดำรสัพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหัูว*

เนือ่งในโอกาสท่ีนางสาวยิง่ลกัษณ  ชนิวตัร นายกรัฐมนตรี
นำคณะรฐัมนตรเีขาเฝาฯ ถวายสตัยปฏญิาณกอนเขารบัหนาที่

ขอแสดงความยินดีกับคณะรัฐมนตรีที่ไดตั้งข้ึนมาใหม และท่ีมากลาวคำปฏิญาณวา
จะทำหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริตเพ่ือความเจริญมั่นคงของประเทศ

ประเทศชาตินี้จะตองมีผูที่ปกครอง ผูที่ทำหนาท่ีสูงสุดเพ่ือใหทุกสวนของท้ังงาน
ของประเทศดำเนินไปโดยดี ขอใหทานไดทำตามท่ีไดกลาว เพ่ือท่ีจะใหงานของประเทศดำเนิน
ไปดวยดี และท้ังขอใหทานสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามที่ไดกลาว สำหรับงานของประเทศก็สำคัญ
ทีผ่ใูหญจะแสดงตัวอยางใหกับทกุคนในประเทศ เพ่ือทีจ่ะใหงานตาง ๆ ดำเนนิไปโดยดี ก็ขอใหทาน
ทำงานตามท่ีไดกลาวปฏิญาณและสามารถปฏิบัติตามความตั้งใจ ถาทำไดแลวทานก็มี
ความพอใจทีไ่ดปฏบิตัเิพ่ือประเทศชาต ิและความสำเรจ็ของทานในทกุวันท่ีทานทำ จะเปนผลสำเรจ็
ที่ดีสำหรับประเทศและทุกคนในประเทศที่ตางคนตางอยากท่ีจะใหมีความสำเร็จในทุกสาขา
ขอใหทานไดสามารถปฏิบัติดวยความซ่ือสัตยสุจริต ดวยความมีผลสำเร็จ ทานเองในสวนตัว
ของทานก็จะมีความพอใจ ถาทำไดตามที่ทานต้ังใจไว ขอใหทานมีความสำเร็จในงานการ และ
ทำใหบานเมืองมีความสำเร็จตามที่ตองการ ซึ่งประเทศไทยน้ันนาจะมีได

ในปจจบุนัน้ี ในโลกน้ี มคีวามวนุวายอยางย่ิง เมืองไทยยังมคีวามวนุวายนอย การรักษา
ความสงบสุข รักษาความสำเร็จที่ไดทำมาแตปางกอน ก็เชื่อวาทานจะมีความสำเร็จไดแลว
จะมีความพอใจ ขอใหทุกทานทำงานดวยความต้ังใจอยางดีที่สุดเพ่ือผลสำเร็จของบานเมือง
ในทุกสาขา ในทุกดาน มีความพอใจในงานการและมีความสำเร็จในงานการ ทำใหประเทศชาติ
เปนท่ีอยูที่สบายในโลก ซึ่งในโลกน้ีมีความวุนวายพอแลว ขอใหในประเทศไทยมีความเรียบรอย
สักแหงหน่ึง

* สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีถอดขอความจากท่ีไดบันทึกพระสุรเสียงไว เน่ืองในโอกาสท่ีนางสาวย่ิงลักษณ
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีเขาเฝาฯ ถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาท่ี ณ หองประชุม
สมเดจ็พระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร ชัน้ ๑๔ อาคารเฉลมิพระเกียรติ
โรงพยาบาลศิรริาช เมือ่วนัพุธท่ี ๑๐ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔





 “ในวาระท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา
โปรดกระหมอมใหดิฉันดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรี เพ่ือรับสนองพระบรมราชโองการรับใช
เบ้ืองพระยุคลบาท ประเทศชาติ และประชาชนนั้น ในวาระน้ี ดิฉันถือวาเปนเกียรติยศอันสูงสุด
และเปนมิ่งมงคลแกชีวิตอยางหาที่สุดมิได ดิฉันและครอบครัวรูสึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนลนพน นับเปนพลังอันยิ่งใหญที่ดิฉันเทิดทูนไวเหนือเกลา
เหนือกระหมอมดวยความจงรักภักดี ดิฉันพรอมจะทุมเทมุงมั่นอยางเต็มที่ และจะอุทิศตน
เพ่ือตอบแทนบญุคุณแผนดินใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชนตลอดไป

โดยเฉพาะอยางย่ิง ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมายุ
๘๔ พรรษา ในเดือนธันวาคมน้ี และในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคมปนี้ นับเปนวโรกาสพิเศษที่สำคัญยิ่งตอพี่นอง
คนไทยทุกคน ดิฉันขอเชิญชวนพ่ีนองประชาชนทุกหมูเหลาไดรวมกันจัดงานถวายพระพร
เพ่ือแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแดลนเกลาลนกระหมอมทั้งสองพระองค
เพ่ือเปนสิริมงคลแกทุกทานโดยพรอมเพรียงกัน

* เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณหองพิธี ชั้น ๗ ที่ทำการพรรคเพ่ือไทย
ออกอากาศผานทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย

คำกลาวของนางสาวยิง่ลักษณ  ชนิวัตร
ในโอกาสท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตัง้เปนนายกรัฐมนตรี*

⌫  ⌫    



ดิฉันขอขอบคุณพ่ีนองประชาชนคนไทย ขอบคุณสมาชิกพรรค ขอบคุณพ่ีนอง
ผูรวมอุดมการณประชาธิปไตย และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกทาน ที่ไดกรุณาใหโอกาส
แกดฉินัไดทำงานในตำแหนงนายกรัฐมนตร ีดฉินัถือเปนภาระหนาทีอั่นย่ิงใหญท่ีตองการพลงั
จากทุกภาคสวนเพ่ือรวมกันผลักดันใหประเทศชาตขิองเรากาวขามอุปสรรคและปญหาตาง ๆ
เพือ่ประกาศเกยีรติยศ ศกัด์ิศร ี ใหเปนท่ีประจกัษและยอมรับของนานาประเทศในสากล

ดิฉันยังระลึกถึงพระบรมราโชวาทท่ีไดพระราชทานแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เมื่อวันท่ี ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๒ ซึ่งดิฉันเปนบัณฑิตจบใหมรุนน้ัน ดิฉันขออัญเชิญ
พระบรมราโชวาทบางตอน ดงัน้ี “...ประการท่ีสำคัญ ตองพยายามใชความคิด ความเฉลียวฉลาด
ปรบัปรงุตวั ปรบัปรงุงานใหมปีระสิทธิภาพเสมอ พรอมทัง้พยายามประสานงาน ประสานประโยชน
ใหแกทุกคนและทุกฝายท่ีสัมพันธเก่ียวของดวย โดยสอดคลองท่ัวถึง งานจึงจะสัมฤทธิผล
เปนประโยชนทีพึ่งประสงค คอื เปนประโยชนแกงาน แกตวัผปูฏบิตั ิและแกสวนรวม  พรอมทุกสวน
จึงขอใหบัณฑิตนำส่ิงที่พูดนี้ ไปพิจารณาใหเขาใจเพ่ือใชเปนแนวทางตอไป...” ซึ่งดิฉันไดนอมนำ
มาเทิดทูนไวเหนือเกลาเหนือกระหมอม และจะใชเปนแนวทางในการทำงานเพ่ือผลักดัน
งานตาง ๆ ของรัฐบาลตอไป

ดิฉันขอปวารณาตน ที่จะนำความรู ความสามารถ และสติปญญาทุมเททำงาน
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต และต้ังใจอยางเต็มที่ เพ่ือนำพาประเทศของเราไปสูความสงบสุข
ความสามัคคปีรองดอง และมีเจตนารมณแนวแนทีจ่ะเขามาทำงานเพ่ือแกไขปญหาใหพ่ีนองประชาชน
ดฉินัพรอมท่ีจะทำงานรวมกับพีน่องขาราชการ รฐัวสิาหกจิ ภาคเอกชน สือ่มวลชนทุกแขนง
และพี่นองประชาชนทุกพื้นท่ีอยางตั้งใจและเต็มใจ เพื่อใหความสุขนั้นกลับคืนมาสู
พ่ีนองคนไทยท้ังประเทศอีกคร้ัง ดิฉันตระหนักดีวา การเปนนายกรัฐมนตรีผูหญิงในขณะน้ี
เปนความทาทายและความคาดหวังอยางมากจากพี่นองประชาชน แตดิฉันเชื่อมั่นวา
ความเปนผูหญิง จะไมเปนอุปสรรคในการทำงาน แตในทางตรงขามความเขมแข็งท่ีควบคูกับ
ความออนโยน การรับฟงปญหาทัศนะท่ีแตกตาง จะชวยใหเราน้ันมองเห็นทางเลือกใหม ๆ
ในการแกปญหาไดงายข้ึน

สุดทายน้ีดิฉันขอขอบคุณพ่ีนองประชาชนทั่วประเทศท่ีใหโอกาสดิฉัน ซึ่งถือวาเปน
พันธะสัญญาทางใจ ใหตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบที่ย่ิงใหญในการตอบแทนบุญคุณ
แผนดินดวยความภาคภูมิใจ “ดิฉันจะมุงม่ัน สรางสุข สลายทุกข” ใหแกพี่นองประชาชน
อยางสุดกำลังความสามารถ ดิฉันจะไมทำเพ่ือกลุมใดกลุมหน่ึง แตจะทำเพ่ือประเทศชาติ
และคนไทยทุกคน”





แนะนำคณะรัฐมนตรีชดุใหม

ประวตันิายกรัฐมนตรี คนท่ี ๒๘
นางสาวยิง่ลกัษณ  ชนิวตัร

ประวัติการศึกษา
- ๒๕๓๓ Master of Public Administration Kentucky

State University, U.S.A.
- ๒๕๓๑ ปรญิญาตรี สาขารัฐศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประวัติการทำงาน
- มนีาคม ๒๕๔๙ : ประธานกรรมการบริหาร

บรษิทั เอสซี แอสเสท คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)
- ๒๕๔๕ : ประธานกรรมการ บรษิทั แอด็วานซ อนิโฟร

เซอรวิส จำกดั (มหาชน)
- ๒๕๔๔ : กรรมการผูอำนวยการอาวุโสสายงาน

การวางแผนธุรกิจโทรคมนาคมไรสาย
บรษิทั แอด็วานซ อนิโฟร เซอรวิส จำกดั (มหาชน)

- ๒๕๔๒ : กรรมการผูอำนวยการ-สายงานปฏิบัติการ
สนิคาและบริการ บรษิทั แอ็ดวานซ อนิโฟร เซอรวิส
จำกดั (มหาชน)

- ๒๕๔๐ : Vice President-Shinawatra Directories
Production บรษิทั ชนิวัตร ไดเรค็ทอรีส่ จำกดั

- ๒๕๓๘ : General Manager-Shinawatra
Directories Production

- ๒๕๓๗ : บรษิทั เรนโบว มเีดียส จำกัด ผจูดัการท่ัวไป
- ๒๕๓๖ : บรษิทั ชนิวัตร ไดเร็คทอร่ีส จำกัด

Production Director

นายยงยุทธ วชิยัดิษฐ
รองนายกรัฐมนตร ีและ
รฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย

รอยตาํรวจเอก เฉลมิ อยบูาํรงุ
รองนายกรัฐมนตรี

พลตาํรวจเอก โกวิท วฒันะ
รองนายกรัฐมนตรี

นายกิตตริตัน ณ ระนอง
รองนายกรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย

นายชมุพล ศลิปอาชา
รองนายกรัฐมนตรี และ
รฐัมนตรวีาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
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นายสรุวทิย คนสมบรูณ
รฐัมนตรปีระจาํสํานักนายกรัฐมนตรี

นางสาวกฤษณา สหีลกัษณ
รฐัมนตรปีระจาํสํานักนายกรัฐมนตรี

พลเอก ยุทธศกัดิ ์ศศิประภา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

นายธีระชยั ภวูนาถนรานุบาล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

นายบญุทรง เตรยิาภริมย
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง

นายวริฬุ เตชะไพบลูย
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง

นายสุรพงษ โตวิจักษณชยักุล
รฐัมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศ

นายสันติ พรอมพัฒน
รฐัมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย

นายธีระ วงศสมทุร
รฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

นายพรศักด์ิ เจริญประเสริฐ
รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ





พลอากาศเอก สกํุาพล สวุรรณทตั
รฐัมนตรวีาการกระทรวงคมนาคม

พลตาํรวจโท ชจัจ กุลดลิก
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม

นายกิตติศกัด์ิ หัตถสงเคราะห
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม

นายปรชีา เรงสมบรูณสขุ
รฐัมนตรวีาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม

นาวาอากาศเอก อนุดษิฐ นาครทรรพ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

นายพิชยั นริพทะพนัธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน

นายภูมิ สาระผล
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย

นายศิรวิฒัน ขจรประศาสน
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย

นายชชูาต ิหาญสวสัดิ์
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย

นายฐานิสร เทยีนทอง
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย
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นายวรรณรตัน ชาญนกูุล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

พลตาํรวจเอก ประชา พรหมนอก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม

นายเผดิมชยั สะสมทรพัย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน

นางสกุุมล คุณปลืม้
รฐัมนตรวีาการกระทรวงวัฒนธรรม

นายปลอดประสพ สรุสัวดี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

นายวรวจัน เอือ้อภิญญกุล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

นางบญุรืน่ ศรธีเรศ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุรพงษ อ้ึงอัมพรวิไล
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ

นายวทิยา บรุณศริิ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

นายตอพงษ ไชยสาสน
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข





พ่ีนองประชาชนท่ีเคารพรัก ขณะน้ีไดมกีารเปดสมยัประชุมของสภาผแูทนราษฎรและไดมพีระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งประธานสภาผูแทนราษฎรและรองประธานสภาผูแทนราษฎรเรียบรอยแลว และในเร็ววันน้ี
จะมีการประชุมสภาเพ่ือเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม เพ่ือเขามารับตำแหนงเพ่ือที่จะไดจัดต้ังคณะรัฐมนตรีและ
มีการบริหารราชการแผนดินในนามของรัฐบาลใหมตอไป

ผมขอถือโอกาสนี้กลาวกับพี่นองประชาชนวา รัฐบาลปจจุบันไดพยายามอยางเต็มความสามารถในการ
ใหการเปล่ียนผานทางการเมืองนั้นเปนไปอยางราบรื่นท่ีสุด โดยเฉพาะอยางย่ิง เมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
และมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตลอดจนการรับรองผลการเลือกต้ังผานไปอยางเรียบรอยแลว
ในชั้นน้ีในชวงของระยะเวลาการเปล่ียนผาน ไดมีการเตรียมการในการสงมอบงานเพ่ือใหรัฐบาลชุดใหม
เขาบริหารราชการแผนดินไดอยางราบรื่น โดยเฉพาะอยางย่ิงมีงานในชวงของการเปล่ียนผานท่ีมีความสำคัญ
อยางย่ิงตอพ่ีนองประชาชน ตั้งแตการเตรียมการในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ
เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งรัฐบาลไดมีการต้ังคณะกรรมการและมีการเตรียมงานไวชั้นหน่ึงแลว
และจะใหรัฐบาลชุดใหมไดสามารถเขามาสานตอ เพ่ือจัดงานพระราชพิธีไดอยางสมพระเกียรติ นอกจากน้ัน
ในชวงระยะเวลาเปล่ียนผานในขณะน้ีไดเกิดภัยพิบตั ิอทุกภัย ในหลายจังหวัด ไมวาจะเปนในชวงของภาคเหนือตอนลาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่รฐับาลไดเตรียมขอมลูตาง ๆ เพ่ือใหมกีารติดตามเฝาระวังในชวงของการเปล่ียนถาย
รัฐบาลในเร็ววันน้ี

คำกลาวของ

นายอภิสทิธ์ิ เวชชาชวีะ
นายกรัฐมนตรี
เน่ืองในโอกาสรายงานสถานะประเทศ
และสงมอบงานบริหารประเทศ*

เมือ่วนัท่ี ๔ สงิหาคม ๒๕๕๔

*  ออกอากาศผานทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
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งานท้ังหลายเหลาน้ี ผมขอยืนยันใหความม่ันใจกับพ่ีนองประชาชนวา จะไมสะดุดหยุดลงในชวงของ
การเปล่ียนแปลงและมีการสงมอบการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลชุดใหมนี้ ยอมเปนสิทธ์ิของรัฐบาลใหม
ในการท่ีจะกำหนดนโยบายตาง ๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณและการแกไขปญหาของประเทศชาติ
และบานเมือง อยางไรก็ตาม ผมขอถือโอกาสน้ีเรียนกับพ่ีนองประชาชนใหเกิดความม่ันใจวา ในการสงมอบ
การบริหารราชการแผนดินในคร้ังน้ี สถานะทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของประเทศน้ัน เอ้ือตอการท่ีจะให
รัฐบาลใหมสามารถท่ีจะแกไขปญหาตาง ๆ ซึ่งเปนปญหาของพ่ีนองประชาชนและประเทศชาติไดเปนอยางดี
โดยเร่ิมตนตั้งแตปญหาเศรษฐกิจ ซึ่งแนนอนที่สุดวาขณะน้ีพ่ีนองประชาชนไดสะทอนมาตลอดเวลาวา มคีวามหวงใย
ในเร่ืองของปญหาของแพง คาครองชีพ ประกอบกับการท่ีสถานการณเศรษฐกิจในโลก ไมวาจะเปนในสหรัฐอเมริกา ยุโรป
ยังมคีวามไมแนนอนอยมูาก รวมไปจนถงึความผันผวนในเร่ืองของราคาน้ำมนัและเร่ืองอืน่ ๆ

สิ่งท่ีผมอยากจะใหพ่ีนองประชาชนสบายใจคือ ฐานะทางการเงินการคลังและฐานะของประเทศในขณะน้ี
มีความมั่นคงอยางมากทางดานเศรษฐกิจ และทำใหรัฐบาลใหมสามารถท่ีจะมีความยืดหยุนในการท่ีจะปรับนโยบาย
ทางดานการเงินการคลังเพ่ือรับมือกับปญหาเหลาน้ีได โดยเร่ิมตนต้ังแตฐานะของประเทศ ขณะน้ีเงินสำรอง
ระหวางประเทศของประเทศไทยมีสงูถึง ๑๘๐,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ ซึง่นับเปนตัวเลขท่ีสงูมาก และเพ่ิมขึน้จากการท่ี
รฐับาลชดุปจจบุนัเขามาบริหารราชการแผนดินถึง ๗๐,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ และถือเปนเงินสำรองซ่ึงอยูในลำดับที่สูง
เปนลำดับที่ ๑๓ ในโลก ซึ่งหมายความวาฐานะของประเทศอยูในฐานะท่ีมีความเขมแข็งอยางย่ิงในเรื่องของการ
มีเงินสำรอง ซึ่งอันน้ีเปนผลจากการสงออกและการทองเท่ียวหรือการหารายไดเขาประเทศมีการเติบโตอยางตอเน่ือง
และแข็งแกรง

สำหรับฐานะการคลังในประเทศก็เชนเดียวกัน จากการท่ีเรามีความจำเปนในการท่ีจะตองกระตุนเศรษฐกิจ
และมีการกยืูมเงิน แตรฐับาลไดตัง้เปาไววา จะมกีารนำงบประมาณกลบัเขาสคูวามสมดุลไดในระยะเวลา ๔ ปขางหนา
และปรากฏวาขณะน้ี หลงัจากท่ีปงบประมาณปจจบุนัผานพนไปเปนระยะเวลาประมาณ ๓ ไตรมาส เรามีเงินท่ีจดัเก็บ
รายไดเพ่ิมเกินเปาหมายงบประมาณถึงเกือบ ๒ แสนลานบาท ซึ่งจะทำใหฐานะการคลังมีความม่ันคงและจะทำให
การจัดงบประมาณสำหรับปงบประมาณตอ ๆ ไป ทำไดคลองตัวย่ิงข้ึน และนาจะอยูในวิสัยท่ีสามารถกลับเขาสู
ภาวะการสมดุลได นอกจากนั้นตัวเงินคงคลังเอง ปจจุบันมีสูงถึง ๓ แสนลานบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากวันที่ผมเขามา
รบัตำแหนงซึง่อยทูีป่ระมาณเพียง ๕ หมืน่ลานบาท

เพราะฉะน้ันตรงนีเ้ปนอกีสิง่หนึง่ ทีพ่ี่นองประชาชนและรฐับาลใหมสามารถทีจ่ะสบายใจไดวา มคีวามยดืหยนุ
ในเรื่องของการที่จะบริหารงานทางดานการเงินการคลัง นอกจากน้ันในภาพรวมของตัวเลขเศรษฐกิจที่เปน
ความมั่นคงนั้น หน้ีสาธารณะของประเทศเม่ือคิดเปนสัดสวนกับรายไดประชาชาติลดลงอยางตอเนื่อง อยูที่ประมาณ
รอยละ ๔๐ หรอืต่ำกวา ซึง่ถือวาเปนอตัราสวนท่ีต่ำมากเม่ือเทียบเคียงกับประเทศตาง ๆ ในโลก ตรงน้ีเปนเคร่ืองยืนยัน
เชนเดียวกันวาเรายังมีความยืดหยุนในการท่ีจะแกไขปญหาทางเศรษฐกิจไดเปนอยางดี





สวนภาวะเศรษฐกิจทางดานอืน่ ๆ นัน้ ภาวะการจางงานอยใูนฐานะทีเ่ขมแขง็เปนพิเศษ อตัราการวางงานต่ำสุด
เปนประวัติการณ สวนในเร่ืองของการมีเคร่ืองมือกลไกตาง ๆ ที่จะรองรับกับความผันผวนในเร่ืองของราคาน้ำมัน
กับตนทุนตาง ๆ นั้น ขอเรียนวาฐานะของกองทุนน้ำมันในปจจุบันซึ่งถามีการคงนโยบายในการท่ีจะตรึงราคาน้ำมัน
ดีเซลไมใหเกิน ๓๐ บาทตอลิตร จะทำใหมีเงินไหลเขากองทุนน้ำมันอยางตอเน่ืองและกองทุนน้ำมันจะอยูในภาวะ
ซึ่งไมติดลบในระยะเวลาประมาณ ๒ เดือนขางหนา ทั้งหมดน้ีจึงเปนการยืนยันเพ่ือใหเกิดความสบายใจวา วันน้ี
รัฐบาลใหมจะมีความยืดหยุน มีเคร่ืองมือ มีกลไก ทั้งทางดานการเงินการคลังท่ีสามารถท่ีจะเลือกในการท่ีจะรับมือ
กับสถานการณตาง ๆ ทางเศรษฐกิจไดเปนอยางดี

ผลสรปุถาเปรียบเทียบประเทศเศรษฐกิจหรอืสงัคมไทยเปนบานของเรา ผมเคยบอกวาวันท่ีผมมารบัตำแหนง
เสมือนกับวามีวิกฤตการณเหมือนกับบานท่ีไฟไหมอยู บัดน้ีเราไดดับไฟเรียบรอยแลว นอกจากน้ันการดูแลคนในบาน
รวมไปถึงการปรับโครงสรางเพ่ือใหบานของเรามีความแข็งแกรงขึ้นมีหลายเรื่องซึ่งมีความคืบหนาไปเชนเดียวกัน
โดยเฉพาะอยางย่ิงการดูแลคนในบานคือ เร่ืองของการชวยเหลือดูแลและการวางระบบสวัสดิการ ซึ่งรัฐบาล
เคยประกาศไววา ภายในป ๒๕๕๙ เราจะมีระบบสวัสดิการแบบถวนหนาเปนระบบ ซึ่งพ่ีนองประชาชนจะมีสวนรวม
และไดประโยชนอยางท่ัวถึง ดังจะเห็นไดวา นโยบายในเร่ืองของการเรียนฟรี รักษาฟรี การดูแลคนกลุมตาง ๆ เชน
คนพิการ ผูสูงอายุ ไดมีการดำเนินการเพ่ือที่จะใหสิทธิขั้นพ้ืนฐานตาง ๆ แกพ่ีนองประชาชนอยางครบถวน ถวนหนา
อยางเรียบรอยแลว

อยางไรก็ตาม ตองยอมรับวาปญหาความเหล่ือมล้ำในสังคมซึ่งเปนปญหาในเชิงโครงสรางตองใชเวลา
ในการแกปญหาตอไป เราไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระหลายคณะ ไมวาจะเปนคณะกรรมการปฏิรูป
คณะกรรมการสมัชชาปฏิรปู ซึง่ไดมขีอเสนอมากมายและอยใูนระหวางการพิจารณาของหนวยงานราชการตาง ๆ  รวมไปจนถึง
การมีกฎหมายหรือมาตรการตาง ๆ ซึ่งคางอยู ซึ่งผมหวังวา รัฐบาลชุดใหมจะเขามาพิจารณามาตรการ กฎหมาย
และขอเสนอแนะเหลาน้ีอยางจริงจัง เพ่ือนำไปสูการมีสังคมที่มีความเปนธรรมมากขึ้นตอไปและมีสวัสดิการสำหรับ
พ่ีนองประชาชนคนไทยทุกคน

การตางประเทศและความมั่นคงก็เชนเดียวกัน ฐานะของประเทศไทยหลังจากที่ประสบกับปญหาวิกฤต
มากมายในขณะนี้ เปนท่ีชัดเจนวา สังคมโลกมีความมั่นใจในประเทศไทยมากขึ้น ไมเพียงแตการท่ีเราสามารถ
ที่จะจัดการเลือกต้ังใหเปนไปดวยความเรียบรอย แตการดำเนินการทำงานหลายประการจะนำไปสกูารท่ีประเทศไทย
จะไดรบัโอกาสการเปนเจาภาพในงานระดับโลกหรืองานระดับระหวางประเทศในงานสำคัญ ๆ ทั้งเวทีเศรษฐกิจ ทั้งในเรื่อง
ของการกีฬา ซึ่งผมหวังวารัฐบาลชุดใหมจะไดสานตอและทำใหเราประสบความสำเร็จในการเปนเจาภาพของงาน
ระดับโลก

⌫  ⌫    



สวนความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานน้ันเปนไปดวยความราบรื่น ยกเวนในกรณีที่เรามีขอพิพาท
กับทางประเทศกัมพูชา ซึง่เร่ืองน้ีผมคดิวา พ่ีนองประชาชนคนไทยเปนหน่ึงเดียวในการท่ีเรามีความจำเปนท่ีตองรกัษา
ความสัมพันธที่ดีกับประเทศเพ่ือนบานทุกประเทศ แตขณะเดียวกันตองพรอมในการท่ีจะตองปกปองอธิปไตย
และสิทธิของประเทศของเรา โดยเร่ืองท่ียังคางอยูเปนเร่ืองท่ีทางประเทศกัมพูชาไดดำเนินการฟองรองตอศาลโลก
ในกรณีของการพิพาทสืบเน่ืองมาจากการวินิจฉัยคดีของศาลโลกเม่ือป ๒๕๐๕

บัดนี้ รัฐบาลซึ่งไดไปตอสูในเรื่องของการที่ประเทศกัมพูชาขอคำส่ังมาตรการชั่วคราวใหประเทศไทย
ถอนทหารเพียงฝายเดียว ไดมกีารตอสไูปจนเสรจ็สิน้สมบรูณแลวและศาลโลกไดมคีำส่ังชัว่คราวออกมาแลว เปนเร่ืองท่ี
จะตองมีการสานตอเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชนของประเทศตอไป ที่สำคัญท่ีสุดคือตัวคดีหลักในการท่ีกัมพูชา
ขอตีความคำวินิจฉัยของศาลโลก เมื่อป ๒๕๐๕ ยังเปนกระบวนการที่เพ่ิงเริ่มตน ซึ่งตรงนี้รัฐบาลไดเตรียมขอมูล
ขอกฎหมายเอาไวและหวังวารฐับาลชดุตอไปจะไดดำเนนิการตอสคูดีใหสามารถท่ีจะปกปองพิทกัษรกัษาผลประโยชน
ของประเทศไทยไดอยางสมบูรณ

นอกจากปญหาในเร่ืองของความสัมพันธ ความม่ันคงแลว ปญหาภายในประเทศบางปญหาท่ีกระทบ
ตอความมั่นคงเชนเดียวกัน จำเปนท่ีจะตองมีการสานตอ เชน ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
ซึง่เราไดมกีฎหมายใหมทีม่าปรบัโครงสรางของศนูยอำนวยการบรหิารจงัหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) และแนวทาง
การแกปญหาในขณะน้ีเปนท่ียอมรับไมเพียงเฉพาะในพ้ืนท่ีในประเทศ แตรวมในระดับระหวางประเทศดวย แนนอน
ความรุนแรงตาง ๆ มีอยูซึ่งเปนหนาท่ีที่รัฐบาลใหมคงจะไดมีการสานตอและสามารถดำเนินทิศทางของนโยบาย
นำไปสูความสงบสุขตอไป และผมมั่นใจวา ในปญหาท่ีเปนเรื่องของความมั่นคง การตางประเทศ หรือความไมสงบ
ภายในประเทศรวมท้ังปญหาอ่ืน ๆ ซึ่งกระทบกระเทือนตอพ่ีนองประชาชนคนไทยน้ัน สมาชกิของรัฐสภาพรอมใจ
ที่จะรวมมือและรวมใจกันในการท่ีจะแกไขปญหาตาง ๆ เหลาน้ีใหผานไปอยางลุลวงดวยดี

สมาชกิรฐัสภาของรฐับาลชดุปจจบุนัท่ีจะสงตอไปยงัรฐับาลชดุใหม คงยังครอบคลมุถงึปญหาอ่ืน ๆ อกี เชน
ปญหายาเสพติดหรือปญหาสังคมท่ีเปนปญหาเร้ือรังท่ีพ่ีนองประชาชนยังตองเผชิญอยู แตที่สำคัญท่ีสุด การท่ีเรา
ไดจดัใหมกีารเลอืกตัง้ผานกระบวนการของรฐัสภา และเปนกาวตอไปของระบบประชาธปิไตยของไทยนัน้ เพ่ือใหเกิด
ความปรองดองในบานเมือง ในประเทศชาติของเรา ผมหวงัเปนอยางย่ิงวา การทำงานของรัฐบาลชดุใหม การทำงาน
ของรัฐสภา จะไดยึดถือในเรื่องของการท่ีจะนำความสมัครสมานสามัคคีมาสูปวงชนชาวไทย

รัฐบาลชุดปจจุบันไดมีกระบวนการของการคนหาความจริงจากเหตุการณความขัดแยงในอดีต โดยมี
คณะกรรมการอสิระซึง่ไดใหความอสิระตอคณะกรรมการเหลาน้ี รวมทัง้ไดใหความเคารพสงูสดุกับกระบวนการยุตธิรรม
ซึง่จะตองเปนท่ีสิน้สดุของปญหาท่ีเปนขอโตแยงตาง ๆ ในทางกฎหมาย ผมหวงัเปนอยางย่ิงวา รฐับาลชุดใหมจะไดสานตอ
ในแนวทางน้ีเพ่ือนำไปสคูวามจริง ความยุตธิรรม นำเรือ่งความขัดแยงทางการเมืองไปวากันในกระบวนการของรัฐสภา
และยกสถาบันตาง ๆ  ซึง่ไมเก่ียวของกับการเมืองอยเูหนือความขัดแยง โดยเฉพาะอยางย่ิง สถาบันหลักของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย รวมไปจนถึงสถาบันอื่น ๆ ซึ่งมีภาระหนาท่ีไมวาจะเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือ
องคกรตาง ๆ ตามกระบวนการยุติธรรม ซึ่งหากเราทำไดเชนน้ี การเปล่ียนผานไปสกูารบรหิารงานของรฐับาลใหม
จะสามารถนำไปสูการยุติความขัดแยง ซึ่งเปนอุปสรรคปญหาของการแกไขปญหาของประเทศและเปนความทุกข
ของพ่ีนองประชาชนตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมา

ผมขอถือโอกาสน้ีกราบขอบพระคุณพ่ีนองประชาชน เจาหนาท่ีขาราชการทุกทานอีกคร้ังหน่ึงท่ีไดชวยให
การบริหารราชการแผนดินในชวง ๒ ปที่ผานมา นำพาประเทศชาติฟนฝาวิกฤตตาง ๆ ซึ่งแมวาจะมีบางปญหา
ซึ่งไมสามารถแกไขไดหรือไมสามารถแกไขไดอยางสมบูรณ ผมหวังเปนอยางย่ิงวา สิ่งที่ทำไวนั้นจะเปนฐาน
ในการที่จะใหรัฐบาลชุดตอไปเขามาสานตอเพ่ือประโยชนสุขของพี่นองประชาชนทุกคนตอไป





ทานรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หัวหนาสวนราชการ
รฐัวสิาหกิจ และผวูาราชการจงัหวัดทกุทาน

วันน้ีดิฉันรูสึกยินดีเปนอยางยิ่ ง ท่ี ไดมี โอกาสมาพบปะกับทุกทาน
เปนวันแรกหลังจากท่ีรัฐบาลไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาเสร็จส้ินสมบูรณแลว
วันนี้ก็จะมาคุยกันในเรื่องของการช้ีแจงนโยบายของรัฐบาลหรือแนะแนวทางในการ
จัดทำแผนการบริหารราชการแผนดิน

วตัถปุระสงคของการประชมุชีแ้จง
เร่ืองแรก ดิฉันเมื่อเขามาทำงาน ก็อยากทำความรูจักกับทุกทานในฐานะ

ที่เราจะตองทำงานเปนทีม (teamwork) เดียวกัน เพ่ือใหการทำงานของเราสามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาของพ่ีนองประชาชน และท่ีสำคัญ
ดิฉันมาพบกับทานเพ่ือตองการใหกำลังใจ เพราะทุกทานคือกำลังสำคัญของ
รัฐบาลในการขับเคล่ือนนโยบาย เพราะโดยลำพังรัฐบาลน้ันคงไมสามารถ
ทำงานไดสำเร็จถาไมไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงาน และทุกภาคสวน
เพ่ือผลักดันนโยบายของรัฐบาลใหไปถึงพ่ีนองประชาชนโดยแทจริง

เรื่องท่ีสอง ก็คือ จะเลาเร่ืองของนโยบายและแผน โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในสวนของภาพรวมของนโยบายท่ีไดมีการแถลงไปแลว และสุดทายจะหารือ
แนวทางของการทำงานรวมกัน รวมถึงแผนงานท่ีจะทำตอจากน้ี

หลักคิดในการกำหนดนโยบายรัฐบาล
เร่ืองแรก ในสวนของแผนงานท่ีรัฐบาลไดแถลงตอรัฐสภาไปแลว ดิฉัน

ขอเรียนวาในสวนเน้ือหาของนโยบายน้ัน ทุกทานคงจะมีโอกาสไดอานแลว
ดิฉันจึงจะขอเรียนใหทราบหลักการเพ่ือความชัดเจนวา หลักคิดตาง ๆ ที่ใชในการ
รางนโยบายน้ัน มีหลักการบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงที่วา ที่ผานมาจนถึงวันนี้
การที่เศรษฐกิจของไทยสามารถขยายตัวโตขึ้นไดนั้น ก็เพราะเรายังคงพึ่งพา
รายไดที่มาจากการสงออกเปนหลัก ไมวาจะเปนรายไดที่มาจากตลาดสหรัฐอเมริกา
ยุโรป ดังน้ันส่ิงท่ีรัฐบาลจะทำเพื่อสรางความแข็งแรงทางดานเศรษฐกิจใหแก

นายกรฐัมนตรชีีแ้จงนโยบายรัฐบาล
ในภาพรวม*

* เรียบเรียงโดย กลุมสุนทรพจน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จากการประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาลและการจัดทำแผนการบริหารราชการแผนดิน
   ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันศุกรที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

โดย นางสาวยิง่ลักษณ   ชนิวัตร
นายกรัฐมนตรี
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ประเทศไทย ก็คือทำอยางไรใหเศรษฐกิจมีการเติบโตเริ่มตนที่ฐานรากอยางแทจริง
ทำอยางไรถึงจะใหภาคเศรษฐกิจในประเทศขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน โดยรัฐบาลมหีนาท่ี
ทีจ่ะตองมาทำในเรือ่งของการพฒันาสงเสรมิในสวนของเศรษฐกจิฐานรากใหมากข้ึน
ทั้งในสวนของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ ซึ่งมีทั้งภาคธุรกิจขนาดเล็กและ
ขนาดใหญที่จะเก้ือหนุนใหเศรษฐกิจภายในประเทศเจริญเติบโต เราตองการ
มุงเนนใหมีการเติบโตอยางแข็งแรงและย่ังยืน เพราะวันน้ีในสวนน้ีสิ่งท่ีเปน
นโยบายตาง ๆ ที่รัฐบาลไดมีการแถลงไปน้ัน ลวนแลวแตเปนนโยบายท่ีเสริมสราง
ในเรื่องของการกระตุนภาคเศรษฐกิจในประเทศทั้งสิ้น

เร่ืองที่สอง นโยบายท่ีมีการนำเสนอตอพ่ีนองประชาชนนั้นเปนโครงการ
ขนาดใหญ (Mega Project) แทบท้ังสิ้น เปนสิ่งท่ีจะตองทำเพ่ือวางรากฐาน
สำหรับอนาคต ไมวาจะเปนเร่ืองของการแกไขปญหาเร่ืองน้ำทวม การแกปญหา
ระบบขนสงท่ีวันน้ีมีตนทุนสูง ซึ่งเปนความจำเปนของประเทศไทย หากเรา
ไมมีการลงทุนในสวนน้ี ในระยะยาวเราจะไมสามารถแขงขันกับประเทศอ่ืน ๆ ได
โดยเร่ืองของระบบขนสงตาง ๆ นั้น หากเราไมเรงดำเนินการในวันน้ี ก็จะ
ไมสามารถลดคาใชจาย คาขนสงสินคาท้ังหมดลงได ตนทุนขนสงเปนอีกสวนหน่ึง
ของภาระในระยะยาว หากเราไมทำอะไรในเร่ืองของระบบขนสง ก็จะทำใหเรา
ไมสามารถแขงขันกับตางประเทศได รัฐบาลจึงใหความสำคัญในการลงทุน
ในโครงการขนาดใหญ ซึ่งนอกจากท่ีจะทำใหมีการลดคาใชจาย ลดตนทุนลง
ซึ่งเปนการแกปญหาทางตรงแลว การลงทุนขนาดใหญยังชวยใหเกิดการสรางงาน
สรางอาชีพไดมากขึ้น ก็จะกระตุนระบบเศรษฐกิจใหหมุนเวียนในประเทศของเรา
เพ่ิมขึ้นไดอีกทางหน่ึง

หลักคิดอีกประการหน่ึงท่ีสำคัญก็คือ ความจริงใจจากรัฐบาลและ
คณะรัฐมนตรี เพราะดิฉันเช่ือวาทุกทานก็มีเจตนารมณเดียวกันก็คือ เราอยากเห็น
ประเทศไทยกาวไปสูความสามัคคีปรองดอง จุดน้ีจะเปนจุดท่ีทำใหตางประเทศ
ทีก่ำลังเฝามองเราอยใูนวันน้ี มคีวามม่ันใจและเขามาลงทุนในประเทศไทย ซึง่จะเปน
การตอบโจทยในขอแรกท่ีวา ทำอยางไรจึงจะทำใหเศรษฐกิจในประเทศน้ัน
เจริญเติบโตอยางถาวร โดยท่ีมีทั้งการจางงานในเมืองไทยและมีการลงทุน
ในตางประเทศ และที่สำคัญคือถามีความสามัคคีปรองดองเกิดขึ้นได บรรยากาศ
ของความสงบและความสุขจะกลับคืนมาสูสังคมไทย นี่คือสิ่งที่เปนท่ีมาของ
นโยบายรัฐบาล

โครงสรางของนโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาลแบงเปน ๒ สวน สวนของนโยบายเรงดวนน้ันเปน

นโยบายท่ีจะเรงดำเนินการโดยเร่ิมทำในปแรก นั่นคือสวนท่ีเรงดวนจริง ๆ
และสามารถทำไดเลย อีกสวนหน่ึงน้ันอาจจะไมไดเรงดวน ตองใชระยะเวลานาน
แตเราสามารถทำกอนควบคูกันไปได อยางเชนในเร่ืองของการรางรัฐธรรมนูญ
เปนตน

นโยบายเรงดวน แบงเปน ๓ กลมุใหญ ๆ
กลุมแรก คือ กลุมที่ เ รียกวา การสรางความสามัคคีปรองดอง

ของคนในชาติ เปนสิ่งท่ีเรงดวนท่ีรัฐบาลใหความสำคัญ และสามารถทำควบคู
ไปกับเรื่องของการแกไขปญหาปากทองของพี่นองประชาชน เน่ืองจากบรรยากาศ





ของความปรองดองนัน้เปนสิง่ทีจ่ะเอือ้ใหเกิดความสขุ เอือ้ใหเกิดเศรษฐกจิทีด่ขีึน้ เปน
สิ่งที่ เสริมซึ่งกันและกัน  จึงเปนที่มาของการบรรจุไวในแผนดำเนินการ
ในปแรก เปาหมายสำคัญคือการสรางความสามัคคีใหเกิดข้ึนในชาติ

กลุมที่สองก็คือ เร่ืองของการเยียวยาและฟนฟูประชาชน การเยียวยาน้ัน
เรามองเปน ๒ สวนดวยกัน สวนแรกเปนการเยียวยาท่ีเกิดจากผลกระทบ
ทางดานการเมืองตั้งแตชวงปลายของการใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งเปนการเยียวยาท้ังในสวนของภาคประชาชน เจาหนาท่ีรัฐ
และผูประกอบการภาคเอกชน ถาเราอยากใหเกิดความสามัคคีปรองดองและ
ความสงบขึ้นในชาติ เราตองดูแลทุกภาคสวน ไมมีการแบงแยก อีกสวนหน่ึงก็คือ
การเยียวยาผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
เปนอีกเ ร่ืองที่ดิฉันใหความสำคัญและอยากเห็นความสามัคคีปรองดอง
เกิดขึ้นเชนกัน นอกจากความปรองดองและการเยียวยาแลว รัฐบาลจะสนับสนุน
ในเรื่องของการตรวจสอบและคนหาความจริงของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ
และคนหาความจริงเพ่ือการปรองดองแหงชาติที่เรียกวา คอป. ซึ่งต้ังโดยรัฐบาล
ชุดท่ีแลว ดิฉันและรัฐบาลชุดน้ีจะใหอิสระกับการทำงานของคณะกรรมการชุดน้ี
เพ่ือใหเกิดความสบายใจแกทุกภาคสวน โดยในสวนของรัฐบาลนั้นพรอมใหการ
สนบัสนนุตามที ่คอป. รองขอ นีค่อืสิง่ทีเ่รามคีวามจรงิใจทีอ่ยากจะเห็นความสงบเกดิขึน้

กลุมที่สาม คือปญหายาเสพติด ซึ่งตามพระราชดำรัสของสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ จะเห็นวาพระองคทานทรงเปนหวงมาก รวมทั้ง
เร่ืองความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต ก็จะเปนอีกเร่ืองหน่ึงท่ีจะ
ขอฝากเนนย้ำในสวนของนโยบายเรงดวน

สำหรับในเร่ืองของรัฐธรรมนูญท่ีหลายทานมีความกังวลน้ัน ดิฉันมองวา
รัฐธรรมนูญเปนการรางโดยสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเลือกโดยประชาชน จึงมีความเปน
อิสระในการตัดสินใจ ทั้งหมดจะทำโดยภาคประชาชน หลักการน้ีจะเปนหลักการ
เดียวกับ คอป. เราจะใหความเปนอิสระและความยุติธรรมแกทุกฝาย ดังน้ัน
สวนน้ีไมไดเปนการเรงแตสามารถทำไดกอนในปแรก

นโยบายเรงดวนกลุมท่ีสอง คือเร่ืองการแกไขปญหาคาครองชีพของ
พีน่องประชาชน ซึง่เปนเร่ืองเรงดวนจรงิ ๆ  และรวมถงึการสรางโอกาส สรางรายได
ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน ในสวนของการแกปญหาคาครองชีพน้ัน
จะมีทั้งสองสวนคือการเพ่ิมรายไดและการลดรายจาย ในสวนของการเพ่ิมรายไดนั้น
ทำอยางไรจึงจะเพ่ิมเงินในกระเปาของพ่ีนองประชาชน เพ่ือใหเกิดการกระตุน
เศรษฐกิจในประเทศ ตั้งแตนโยบายใหแรงงานมีรายไดเปนวันละไมนอยกวา
๓๐๐ บาท ที่ดิฉันไดช้ีแจงในสภาแลว ก็เช่ือวาความหมายน้ีนาจะชัดเจน รวมถึง
ในสวนของการเพ่ิมรายไดของผทูีจ่บปรญิญาตรีเดือนละไมนอยกวา ๑๕,๐๐๐ บาท
สวนเร่ืองการลดรายจายตาง ๆ นัน้ ก็มนีโยบายท่ีจะทำ ไมวาจะเปนเร่ืองของการดูแล
ราคาสินคาอุปโภคบริโภค หรือในเร่ืองของราคาน้ำมนัเช้ือเพลิง ซึง่เบ้ืองตนน้ันเห็นวา
ราคาน้ำมันเช้ือเพลิงคือตนทุนของราคาสินคา ถาเรามาดูแลในเร่ืองน้ีก็จะชวย
ใหตนทุนตาง ๆ ลดลงไปได แตนัน่เปนเพียงมาตรการระยะส้ัน แตนโยบายระยะยาว
ของการลดคาใชจายน้ันคือการวางระบบขนสงทั้งหมดใหมีระบบขนสงที่ดีและ
ประหยัดพลังงานดวย นี่คือการลดคาใชจายในระยะยาว ดังน้ัน นโยบายเรงดวน
กลุมที่สองนี้จะมีทั้งสองสวนคือการแกปญหาระยะส้ันเพ่ือตอบโจทยปญหา
ความเดือดรอนของพี่นองประชาชนในวันนี้ และปญหาระยะยาวท่ีเราจะทำ รวมถึง
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การเขาหาแหลงเงินทุน ไมวาจะเปนการสรางงาน สรางโอกาส หรือการกอใหเกิด
อาชพี ดงัน้ัน ในเร่ืองนโยบายการเขาถึงแหลงเงินทุนน้ัน ก็คอืเร่ืองของกองทุนตาง ๆ
มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือตองการใหเกิดการสรางอาชีพและสามารถชวยเหลือ
พ่ีนองประชาชนไดในระยะยาว เราจะไมเนนการเอาเงินไปใหกูโดยท่ีไมรูวา
วัตถุประสงคนัน้พ่ีนองประชาชนจะเอาไปทำอะไร แตเราจะใชกองทนุเหลาน้ันเพ่ือให
เกิดการตั้งตัวไดในระยะยาว เกิดการเรียนรูในการประกอบอาชีพ และสุดทาย
เกิดการพัฒนาในเรื่องของประสิทธิภาพ นี่คือสิ่งที่เปนวัตถุประสงคของกองทุน
ทุกกองทุน

กลุมนโยบายเรงดวนกลุมท่ีสาม คือ นโยบายเรงดวนเร่ืองโครงสราง
พื้นฐาน อยางท่ีไดเรียนย้ำวา โครงการตาง ๆ ของระบบขนสงหรือภาคการเกษตร
และในเร่ืองของการบูรณาการการจัดการน้ำน้ัน เปนสิ่งท่ีเราใหความสำคัญเพ่ือผล
ในระยะยาว และเปนการวางรากฐานอยางแทจรงิ โดยเฉพาะเร่ืองน้ำเปนปญหาสำคัญ
ที่ตองฝากไวเพราะเปนสิ่งท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหวงใยเร่ืองของ
การวางระบบน้ำ และเปนเร่ืองที่จะตองมีการบูรณาการการบริหารจัดการน้ำ
อยางจริงจัง ซึ่งตองดูภาพรวมท้ังประเทศ วันน้ีสถานการณน้ำทวม เปนปญหา
เฉพาะหนาท่ีรัฐบาลนี้ตองเรงชวยเหลือแกไขพรอม ๆ กับปญหาคาครองชีพท่ีสูงข้ึน
อยางตอเนือ่ง

และสุดทายเร่ืองของโครงสรางพ้ืนฐาน นอกจากโครงสรางพ้ืนฐาน
ที่เปนระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานแลว อีกสวนหน่ึงก็คือ โครงสรางพ้ืนฐานของ
การประกอบธุรกิจ รัฐบาลไดมองวาจะทำอยางไรเพ่ือชวยเหลือผูประกอบการ
ใหมีโครงสรางพ้ืนฐานทางธุรกิจที่ดี ซึ่งน่ันก็คือ การปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล
แนวคิดหลักในเร่ืองนี้ก็คือ วันน้ีผูประกอบการตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ๓๐%
ในขณะท่ีเม่ือเทียบกับประเทศเพ่ือนบานแลวผูประกอบการของเราเสียภาษีในอัตรา
ที่สูงมาก เมื่อเทียบกับประเทศคูแขงอยางฮองกง สิงคโปร เมื่อเรายังตองจายภาษี
สูงมาก ก็ทำใหศักยภาพของผูที่คาขายหรือสงออกของเราน้ันเมื่อเทียบกับประเทศ
เพ่ือนบานจะเห็นวาหางไกลกันมาก จึงเปนความจำเปนท่ีเราจะตองลดภาษี
ประเภทน้ีจาก ๓๐% ลงเปน ๒๓% ในปที ่๑ และ ๒๐% ในปที ่๒ เพ่ือใหเกิดการแขงขัน
ไดในระยะยาว และในขณะเดียวกันก็จะกระตุนใหเกิดการลงทุนโดยตรงจาก
ตางชาติในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะสงผลโดยรวมตอการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศดวย

ทั้ งหมดน้ีคือที่มาของนโยบายทุกนโยบายท่ีรัฐบาลไดกำหนดข้ึน
ซึง่ลวนแลวแตเปนนโยบายท่ีมงุใหเกิดการกระตนุเศรษฐกจิใหขยายตัวไดอยางย่ังยืนท้ังส้ิน

ในสวนของนโยบายท่ีจะดำเนินการใน ๔ ป ซึ่งเปนนโยบายท่ีจะตอง
ทำตอเน่ืองมทีัง้หมด ๗ เร่ืองใหญ ๆ ดวยกัน ไดแก

เ ร่ือง นโยบายความม่ันคง สิ่งที่ดิฉันอยากเห็นคือการดำเนินการ
ในเร่ืองของการเทิดทูนและปกปองสถาบันพระมหากษัตริย เปนส่ิงท่ีตองอาศัย
ความรวมมือจากคนไทยทุกคน ดิฉันเองก็พรอมที่จะใหความรวมมือ รวมถึงเร่ือง
การเสริมสรางศักยภาพกองทัพใหกองทัพสามารถเปนท่ีพ่ึงของประชาชนได
ขณะเดียวกันก็ขอฝากเร่ืองการกำจัดปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรมและ
อบายมุขใหหมดไปจากสังคมไทย เปนสิ่งที่เราจะตองรวมกันทำ ทั้งในสวนของ
กองทัพและทุกองคกรท่ีเก่ียวของ





เร่ือง นโยบายเศรษฐกิจ สวนใหญจะอยูในสวนท่ีเปนเร่ืองเรงดวน
ขอฝากวาการลงทุนในภาคเศรษฐกิจตาง ๆ อยากเห็นในสวนของภาคการผลิต
ภาคบริการ และภาคเกษตร โดยเฉพาะภาคเกษตรน้ันเปนพ้ืนฐานสำคัญเปนอาชีพ
หลักของประเทศ อยากเห็นภาคเกษตรไดรับการสงเสริมการผลิตและสรางมูลคา
เพ่ิมใหตอยอดออกไป ซึ่งจะทำใหเราสามารถแขงขันและขายผลผลิตหรือสินคาได
ในราคาสูง โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งวันน้ีตองการ
ความชวยเหลือในการสงเสริมอยางมากจะเปนเร่ืองท่ีเราจะเขาไปสนับสนุน

นโยบายดาน ท่ีสามคือนโยบายด านสั งคมและคุณภาพชี วิ ต
อยากเห็นในเรือ่งของการพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ “การพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ”
ไมไดหมายความวาวันน้ีเราตองมาแกไขอะไรทั้งหมดในวันน้ี แตเราจะตองมานั่ง
ตัง้หลกักันกอนวาเราจะมแีนวทางอยางไร ในการเตรยีมตัวใหนอง ๆ เยาวชนคนไทย
สามารถเติบโตกาวเขาสูประชาคมอาเซียนได วันนี้เราจึงตองการเนนในเรื่องของ
การวางรากฐานการศึกษาซึ่งเปนสิ่งสำคัญ ซึ่งรัฐบาลพรอมใหการสนับสนุน
เรือ่งระบบการศกึษาแนวใหม เราไมไดเนนในเรือ่งของการเรยีนการสอนทีถู่กปอนโดย
เด็กไมไดคิด สิ่งที่ดิฉันอยากเห็นก็คือ การทำอยางไรใหเด็กไดมีโอกาสไดพัฒนา
ไดฝกฝนใชศักยภาพของเด็กอยางเต็มความสามารถ นอกจากน้ี รัฐบาลยังให
ความสำคัญกับครู ซึ่งในสวนของครูนั้น ในเบ้ืองตนดิฉันตองขออนุญาตใหกำลังใจ
และจะชวยเหลือเพ่ือแกไขปญหายกระดับรายไดใหกับพวกทาน บางทานในท่ีนี้
อาจเปนตัวแทนของภาคการศึกษา ก็ตองฝากใหกำลังใจครูดวยวาครูเปนอาชีพ
ที่เหน่ือยและตองการกำลังใจอยางมาก ดิฉันขอใหกำลังใจและอยากใหคุณครู
ทุกทานเปนแมพิมพของชาติในการฝกและพัฒนาเด็กและเยาวชนของเรา
เพ่ือประเทศไทยไดเจริญเติบโตไปขางหนา สวนภาคสังคมในดานอื่น ๆ นั้น
อยากเห็นบรรยากาศท่ีดี ไมวาจะในเร่ืองของสังคม สภาพแวดลอม และกีฬา
ซึ่งเปนสิ่งที่จะสรางความสามัคคีและคุณภาพชีวิตใหแกสังคมไทย

ดิฉันอยากจะขอกลาวเพ่ิมเติมในเรื่องของนโยบายสตรีในฐานะที่
ตวัดิฉนัเองเปนผหูญิง สิง่ท่ีอยากเห็นวันน้ีกค็อื การทำงานแบบบรูณาการกัน ทกุวันน้ี
ระบบบริหารราชการของเราน้ันทำงานเปนกระทรวงไดดีอยู แลวแตเรายังไมมี
หนวยงานใดหรือผูรับผิดชอบหนวยไหน ที่จะเปนเจาภาพในการบูรณาการ
เร่ืองของเด็กและสตรีเขาดวยกันอยางจริงจัง ดิฉันอยากจะขอความรวมมือ
จากทุกภาคสวนชวยกันระดมสมองในการคิดต้ังแตการพัฒนาแม ตั้งแตชวงท่ีเด็ก
อยูในครรภ จนถึงชวงท่ีเด็กเร่ิมเติบโต

สวนหน่ึงที่ดิฉันอยากใหความสำคัญในเร่ืองของสตรี เพราะวันน้ีปญหา
มีอยูหลายระดับที่กำลังรอคอยความชวยเหลือ ตั้งแตในเร่ืองของการถูกรังแก
ที่กระทบตอศักด์ิศรีความเปนมนุษย ในเร่ืองของการใชแรงงานเด็ก เปนตน
สวนน้ีเราตองฟนฟูและใหการชวยเหลือทางดานกฎหมายและขอแนะนำอยางจริงจัง
เราจะตองพัฒนาไปจนถึงการเพ่ิมศักยภาพของเด็กและสตรีดวย ซึ่งตรงน้ีจะตอง
ทำงานในลักษณะของการบูรณาการ ระหวางกระทรวงหลาย ๆ กระทรวง เน่ืองจาก
งานในสวนของเดก็น้ันจะเก่ียวเน่ืองหลายกระทรวง ไมวาจะเปนกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงศึกษาธิการ เชนเดียวกับเรื่องของสตรี
ก็เปนประเด็นท่ีเก่ียวเน่ืองกับหลายกระทรวงก็จะเรียนเชิญทุกหนวยงานมา
บูรณาการการทำงานกัน ซึ่งเร่ืองนี้เปนงานในระยะยาวท่ีเราจะตองมาหารือกัน
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สวนนโยบายท่ีสี่ก็คือนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอม ซึง่จะเปนในเร่ืองของการแกปญหา สวนหน่ึงคอืการแกปญหาระบบน้ำ
ปาไม การอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติทัง้ระบบ แตขณะเดียวกันดิฉนัอยากเห็นระบบ
การปองกันและเสริมในเร่ืองของการรณรงคในโอกาสตาง ๆ เพ่ือท่ีจะใหมีผลเปน
การปองกันในระยะยาว วันน้ีเราแกปญหากันเฉพาะหนา อยากขอฝากเร่ือง
การวางระบบหรือวางแผนสำหรับอนาคตขางหนาดวย หากเราไมเตรียมตัว
ตั้งแตบัดนี้ตอไปเราจะไมมีเวลาเหลืออีกแลว

นโยบายท่ีหาคือนโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรม  ขอเรียนวานโยบายสวนน้ีเนนในเร่ืองการสรางนักวิทยาศาสตร
และนักวิจัย เพราะงานวิจัยจะทำใหเรารูรอบดาน โดยเฉพาะในเร่ืองของนโยบาย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนั้น อยากเรียนวาวันน้ีโลกเปล่ียนแปลงไปมาก
บางคร้ังอาจจะตองดูศาสตรใหม ๆ ที่สอดคลองและสามารถนำมาชวยประเทศได
ซึ่งทั้งหมดนี้ตองทำงานสัมพันธกันทุกหนวยงาน อยากเสนอวาเราตองทำงาน
โดยต้ังเปาจากขางหนากอนวา ในทิศทางท่ีจะกาวไปแขงขันในเวทีอาเซียนท่ีจะถึง
เรว็ ๆ นี ้ประเทศมคีวามตองการอยางไร โลกเปลีย่นแปลงไปอยางไร และเราคงตอง
ยอนกลับมาดูในเชิงของการปรับนโยบายในแตละสวนเพ่ือใหสอดคลองกัน
โดยเฉพาะในเร่ืองของเทคโนโลยีวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก แตอยาใหเทคโนโลยี
ตาง ๆ นั้นมาทำใหเราขาดความเปนชาติที่มีวัฒนธรรมท่ีดีงาม ความเปนไทย
และเอกลักษณของไทย ดิฉันขอฝากเร่ืองน้ีไวดวย

สวนท่ีหกนโยบายดานการตางประเทศและเศรษฐกิจตางประเทศ
ความ สัม พันธ ร ะหว า งประ เทศ เ พ่ือนบ าน เป น ส่ิ ง ท่ีทุ กคนให ความห วั ง
แตในขณะเดียวกันก็เปนสิ่งที่ละเอียดออนที่ตองใชความรอบคอบ ตรงนี้ตองฝาก
ทุกหนวยงานในการวิเคราะหและเขาใจอยางถองแท และตัดสินใจใหรอบคอบ
โดยเฉพาะประเด็นในเร่ืองของการสรางความสัมพันธกับตางชาติ อยากเห็น
ความสมัพนัธเกิดขึน้โดยเฉพาะในเร่ืองของความรวมมอืทางเศรษฐกจิกบันานาประเทศ
วันน้ียังมีหลายเร่ืองที่ยังตองการการสานตอ ในเรื่องเศรษฐกิจและความรวมมือ
ในตางประเทศและในภูมิภาคอาเซียนน้ัน วันน้ีประเทศไทยเราตองยืนใหไดในฐานะ
ความเปนผูนำของอาเซียน ตองขอฝากทุกทานดวย

และนโยบายดานท่ีเจ็ดก็คือนโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
เปนอีกเร่ืองที่เราตองมาคุยกันวา การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้นเปนการเนน
ในเรื่องของการพัฒนาระบบราชการทั้งในสวนของเทคโนโลยีและสมรรถนะของ
บุคลากรก็คือการพัฒนาบุคลากร อยากเห็นการเสริมในสวนของอุปกรณและ
เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีตาง ๆ ใหเขาถึงอยางเพียงพอ โดยเฉพาะสวนราชการ
ในจังหวัดตาง ๆ ดิฉันอยากเห็นในเรื่องของการใหโอกาสอยางเทาเทียมกัน
และการทำงานท่ีไมมีการขีดก้ันในเร่ืองของระยะทาง และการพัฒนาการทำงานของ
สวนราชการใหเปนมืออาชีพท้ังหมด วันน้ีเรากำลังเนนการพัฒนาคนในประเทศ
แตในขณะเดียวกันหนวยงานราชการทุกหนวยก็ตองไดรับการพัฒนาและ
การเสริมสรางกำลังใจดวยเชนกัน สิ่งสำคัญท่ีอยากเห็นก็คือความเปนมืออาชีพ
ในการบริการประชาชน วันน้ีเราเก็บภาษีจากพ่ีนองประชาชน เราก็ตองถือวาพ่ีนอง
ประชาชนคือลูกคาสำคัญท่ีเราจะตองใหการบริการ อยากเห็นหัวใจการบริการ





แบบมืออาชีพและยึดหลักนิติธรรม และการมีธรรมาภิบาลในเรื่องของการจัดการ
ความโปรงใส สวนของการดำเนินงานในทองถ่ินน้ัน เราอยากใหความสำคัญและ
กระจายอำนาจใหทองถ่ินมีความเขมแข็ง สิ่งสุดทายท่ีขอฝากไวก็คือ การปฏิรูป
กฎหมายท่ีเก่ียวของใหทันสมัย เพราะวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปมากแลวการบริการ
ตาง ๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปแลว ดิฉันไมอยากเห็นขอกฎหมายตาง ๆ ที่เรามีอยูนั้น
กลายเปนขอจำกัดในการทำงาน

จากท่ีดิฉันไดชี้แจงนโยบายเรงดวนและนโยบายภาพรวม ๔ ปไปแลว
ตอจากนี้ไป สิ่งที่ดิฉันอยากเห็นแนวการทำงานรวมกันของพวกเราก็คือ

ประการแรก เจตนารมณในการทำงานตาง ๆ นั้น อยากเห็นการทำงาน
ในลักษณะบูรณาการ เพราะการบูรณาการจะทำใหเกิดการตัดสินใจที่รวดเร็ว
งานที่เปนงานรายกระทรวงหรือที่เปนแทงตรงตามแตละกระทรวงนั้นก็ตองทำไป
ขณะเดียวกันงานบูรณาการในแนวนอนน้ันตองเรงใหเกิดขึ้นดวย เพราะจะทำให
การทำงานน้ันมีความสัมพันธกันดีมากขึ้น

เจตนารมณอีกประการหน่ึงในการทำงานก็คือ อยากใหทุกทานสบายใจ
รัฐบาลนี้เรามีเจตนารมณที่อยากเห็นความสามัคคีปรองดองเกิดข้ึน แตขอให
ทุกทานทำงานอยางเต็มที่ ขอใหทำงานเพ่ือสนองความตองการของพี่นองประชาชน
ทำงานเพ่ือสนองในเร่ืองของการใหบริการอยางมืออาชีพ และท่ีสำคัญอยากขอให
ทานทำงานตามนโยบายท่ีรัฐบาลไดสัญญาไวกับพ่ีนองประชาชน และขอฝากไว
ดวยวา การทำงานจะทำอยางไรใหมีความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส และยุติธรรม

มีสิ่งหน่ึงท่ีเปนสิ่งท่ีนากลัวแตในขณะเดียวกันก็ถือวาเปนโอกาสสำหรับ
พวกเราในการกอบกูชื่อเสียงน่ันก็คือ วันน้ีดัชนีความโปรงใสของประเทศไทย
ในป ๒๕๕๓ เราอยทูีร่ะดับเพียง ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๑๐ อยากเรียนวาเราคงตอง
มารณรงคแกไขเรื่องนี้เปนการเรงดวน เพราะจะตองเรงกอบกูชื่อเสียงของคนไทย
กลบัคนืมาในเรือ่งของความโปรงใส การทำงานของเราจะตองไมมเีรือ่งของการทจุรติ
คอรรปัชนั ซึง่ดฉินัอยากเนนวา เปนนโยบายท่ีทกุคนตองทำ โดยเราจะดูแลและรกัษา
คนดี แตในสวนของการตรวจสอบการทุจริตตาง ๆ นั้นเราจะทำกันอยางจริงจัง
และขอใหสบายใจวา รัฐบาลชุดน้ีจะไมมีระบบการซ้ือขายตำแหนง หองดิฉัน
เปดพรอมที่จะรับคำแนะนำและการรองเรียนจากทุกทาน ขอใหกำลังใจทุกทาน
เช่ือวาทุกทานจะทำหนาท่ีของตนเองอยางเต็มที ่ขอใหสบายใจและทำงานอยางเต็มที่
ในสวนของรัฐบาลเราพรอมใหการสนับสนุน เพราะวันน้ีเราคือทีมงานเดียวกัน

อกีเร่ืองหน่ึงซึง่เปนเร่ืองสำคัญ อยากขอฝากในเร่ืองของโครงการพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ียังคงคางอยู เช่ือวายังมีหลายโครงการ
ขอความกรุณาทุกทานวาวันน้ีขอใหเรงรัดโครงการตาง ๆ เหลาน้ีโดยเร็ว
ดิฉันเองพรอมใหการสนับสนุนและใหการชวยเหลือตลอด โดยเฉพาะโครงการ
เร่ืองน้ำท่ีตองขอฝากไวดวย รวมถึงขอใหทุกหนวยงานนอมรับพระราชดำรัสของ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถในเร่ืองของการแกไขปญหายาเสพติด
ซึง่ขอใหการดำเนินการตามนโยบายเรือ่งยาเสพติดการปราบปรามตองทำกันอยางจรงิจงั
และขอฝากใหดูแลในเร่ืองของผูเสพดวย เพราะถือวาผูเสพเปนผูปวยท่ีตองดูแล
รักษา และขอใหรวมถึงแนวทางการปองกันไมใหเกิดปญหาน้ีดวย นั่นคือการให
ความรูใหการศึกษาเพ่ือปองกันใหคนไทยหางไกลจากยาเสพติด ซึ่งคงตองทำท้ัง
สองสวนไปพรอม ๆ กัน
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สำหรับในเรื่องของปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ดิฉันขอฝากย้ำ
อีกครั้งหนึ่งวา เรื่องนี้เราคงเนนการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน อีกสวนก็คือการสราง
เศรษฐกิจวาจะสงเสริมอะไรอยางไรใหพี่นองประชาชนที่อาศัยอยูในภาคใต
มีความเปนอยูดีขึ้น เช่ือวาคงจะชวยบรรเทาปญหาความวุนวายท่ีเกิดข้ึนได
การทำงานท้ังหมดขอใหยึดหลักแนวทางท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
พระราชทานไวในเร่ืองของการท่ีจะ “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” วันน้ีเรามาทำ
ความ “เขาใจ” รวมกัน แต “เขาถึง” นัน้ รฐับาลคงไมสามารถเขาถึงไดถาปราศจาก
ความรวมมือจากทุกภาคสวนราชการอยางแทจริง และตอจากนั้นเราถึงจะมา
“พัฒนา” รวมกัน ทั้งสามสวนน้ีจะเปนหัวใจสำคัญท่ีเราจะยึดเปนหลักในการ
ทำงานดวยกัน

อีกภารกิจหน่ึงที่สำคัญก็คือในปนี้เปนปที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และรัฐบาลไดประกาศใหปนี้เปนป
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติและ
นอมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ดังนั้น จึงขอความรวมมือจากทุกภาคสวน
ในการรวมกันจัดงานตาง ๆ เพื่อใหการเฉลิมฉลองเปนไปอยางสมพระเกียรติ
เพ่ือถวายแดพระองคทาน

ทั้งหมดท่ีกลาวมาน้ีเปนสวนของนโยบาย มีประเด็นเรงดวนท่ีขอหารือวา
เนื่องจากขณะน้ีงบประมาณของป ๒๕๕๕ ยังไมไดทำ ดังนั้นก็จะมีงานท่ีเราตองเรง
๒ สวนก็คือ เตรียมงานที่เปนนโยบายของใหม ในขณะเดียวกันงบประมาณ
และแผนการบริหารราชการแผนดินน้ันตองทำโดยเร็ว จึงอยากขอความรวมมือ
จากทานรองนายกรัฐมนตร ีทานรัฐมนตร ีและหัวหนาสวนราชการใน ๒ เรือ่งสำคญั
ก็คือ เร่ืองแรกจะเก่ียวของกับทานรองนายกรัฐมนตรี ยงยุทธ วิชัยดิษฐ โดยตรง
ในเร่ืองของการเรงการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ดิฉันขอใชคำวา “แบบบูรณาการ” อีกคร้ัง
เพราะวาในสวนของแตละกระทรวงคงจะทำไดอยูแลวไมมีปญหา แตในสวนของ
การบูรณาการนั้นตองตั้งตนจากนโยบายที่มีการแถลงไวตอรัฐสภาเปนตัวต้ัง
แลวดูวาจะตองบูรณาการจากสวนใดบางเพ่ือใหการดำเนินการครบวงจร
โดยเฉพาะท่ีเปนการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดทำแผน ซึ่งเฉพาะ
ในสวนของแผนคงตองฝากทานผวูา CEO ทกุทานในการทบทวนแผนงานของทานวา
แผนงานตาง ๆ ที่วางไวนั้นสอดคลองกับทิศทางที่เราจะทำงานรวมกันหรือไม
วันน้ีขอฝากทานลงไปดูแลไดเลยเพราะกวากระบวนการน้ีจะไปถึง ทานจะได
มีเวลาท่ีจะพิจารณาวาจะปรับหรือทบทวนสวนใดบาง เพราะเราเนนวาจะตอง
ทำงานตามแผนที่ เราไดเรียนไวตอรัฐสภาและพ่ีนองประชาชน แลวสวนใด
ที่ ไม ไดกระตุนเศรษฐกิจจะขอความกรุณาทานชวยประหยัดงบประมาณ
เพราะวันนี้งบประมาณในเรื่องตาง ๆ นั้นมีจำกัด แตเราก็อยากจะทำใหดีท่ีสุด
และมีประสิทธิภาพท่ีสุด

สำหรับในสวนท่ีสองในเรื่องของกลไกการทำงานของรัฐบาล กลับมาใช
คำเหมือนเดิมวา “บูรณาการ” ดิฉันทราบจากทานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวาวันน้ี
เรามีคณะกรรมการท่ีตั้งโดยคณะรัฐมนตรีทั้งหมด ๒๘๒ คณะ ถือวาเปนจำนวน
ทีม่าก และดิฉนัก็เห็นใจทกุทาน เราเสยีเวลากับการประชุมไปมากจงึอยากขอใหทาน





ทบทวนวาควรจะปรับลดคณะใดไดบาง เพ่ือเนนประสิทธิภาพมากกวาปริมาณ
ขอเปดกวางเพ่ือใหทานมีเวลาในการทำงาน บริหารงานภายในกระทรวงหรือ
หนวยงานตาง ๆ มากข้ึน คงตองฝากใหทกุทาน และทานปลดักระทรวงทุกกระทรวง
รวมถึงหัวหนาสวนราชการชวยทบทวนและหารือรวมกับรัฐมนตรีของทานไดเลย
และขอใหยืนยันผลการพิจารณาเรื่องนี้กลับมาภายในวันท่ี ๑๓ กันยายนน้ี

และอีกเร่ืองหนึ่งเปนเร่ืองเบา ๆ เร่ืองการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย
โดยเฉพาะในสวนของศิลปาชีพรวมถึง OTOP ดวย การใชผาไทย ทราบวาทุกทาน
แตงกายผาไทยอยูแลวสัปดาหละหน่ึงครั้ง ดิฉันอยากเห็นความเปนเอกภาพ
ไมทราบวาทานจะเห็นดวยหรือไมวาเราอาจจะนัดกัน ถือวาเปนการขอความ
รวมมือกันแตงกายดวยผาไทยกันวันใดดี จะไดเกิดเอกภาพ เพราะเห็นวาทาน
ใสผาไทยกันอยูแลว ดิฉันขอเสนอวาเราประชุมคณะรัฐมนตรีทุกวันอังคาร
อาจจะใสทกุวันองัคาร เนนเปนผาไทยจะรปูแบบใดกไ็ดแลวแตสะดวก แตขอใหเปน
ผาไทย เราจะไดสงเสริมวัฒนธรรมไทย และสงเสริมศิลปะพ้ืนบานดวย ก็จะทำให
เรารูสึกภาคภูมิใจในความเปนไทยของเรา ทราบวาในการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมือ่วันท่ี ๗ มถุินายน ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรไีดมมีตเิห็นชอบใหรฐัมนตร ีขาราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจาหนาท่ีของรัฐใชรูปแบบเส้ือกระดุม ๕ เม็ด จริง ๆ แลว
กระดุม ๕ เม็ด จะเปนคอพระราชทานก็สวย หรือตัดเย็บชุดผาไหมผาไทยมาใช
ในโอกาสตาง ๆ ก็สงเสริมใหมกีารใชผาไหมไทย ก็แสดงวาเร่ืองน้ีมแีนวปฏิบตัอิยแูลว
ดงัน้ันขอใหทกุทานลองพิจารณาดูวาวันองัคารจะสะดวกหรือไม หรือจะเปล่ียนแปลง
อยางไร เรามาหารือกันผานทางกระทรวง ขอหารือในแงของความคิดเห็นและ
ความสมัครใจ เพราะอยากใหเปนความเห็นบนความสมัครใจ

ดิฉันขอขอบคุณทุกภาคสวนอีกคร้ัง เพราะตลอดเวลา ๓ วันในการ
แถลงนโยบาย และการจัดทำนโยบายตาง ๆ ก็รบกวนทุกทานทุกหนวยงานมามาก
จนวันนี้ที่ เราไดมีโอกาสเริ่มทำงานอยางจริงจัง ดิฉันเองก็มีความรูสึกต่ืนเตน
อยากหาโอกาสไปเย่ียมทุกทาน ไปใหกำลังใจดวย และขอรับฟงขอคิดเห็นตาง ๆ
เพราะเราเองอยากทำงานแบบสองทาง หรือ Two-Ways ในการท่ีจะปรับปรุงงาน
ตาง ๆ

และสุดทายน้ี ดิฉันขอขอบคุณทานรองนายกรัฐมนตรี ทานรัฐมนตรี
ทานปลัดกระทรวง ทานหัวหนาหนวยงาน รัฐวิสาหกิจ และทานผูวาราชการจังหวัด
ทุกทาน ที่มารับฟงแนวทางหรือทิศทางของรัฐบาลในวันนี้ ดิฉันอยากเรียนวา
งานท้ังหมดสำหรับประเทศน้ันเปนภารกิจอันย่ิงใหญ รัฐบาลจะไมสามารถทำงาน
สำเร็จไดถาไมไดรับความรวมมือจากทุกทาน ดิฉันขอใหกำลังใจและก็พรอม
ที่จะเปดรับฟงและทำงานรวมกับทุกทานคะ

ขอบคุณมากคะ
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ตามมาตรา ๑๗๕ และมาตรา ๑๗ แหง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติให
กอนเขารับหนาท่ีรัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณ
ตอพระมหากษัตริย และคณะรัฐมนตรีที่จะเขา
บริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอ
รัฐสภาและชี้แจงการดำเนินการตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐภายในสิบหาวันนับแตวันเขารับหนาที่
และหลังจากที่คณะรัฐมนตรีไดถวายสัตยปฏิญาณ
ตอพระมหากษัตริยแลว ตามธรรมเนียมปฏิบัติ
ก็จะจัดใหมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกกอน
ซึ่งโดยปกติแลวจะไมมีการพิจารณาอนุมัติหรือ
ใหความเห็นชอบในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับนโยบาย
ของรัฐบาลชุดใหม แตจะเปนการประชุมเพื่อ
พิจารณากำหนดแนวทางและวางหลักเกณฑ
ในการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี
รวมท้ังกำหนดกฎกติกาตาง ๆ เกี่ยวกับการประชุม
คณะรัฐมนตรีและการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของดวย
เ ว น แต ก รณี ที่ สำ คัญและจำ เป น เ ร ง ด ว น
หากปลอยใหเน่ินชาไปจะกระทบตอประโยชน
สำคัญของแผนดิน คณะรัฐมนตรีจะดำเนิน
ไปพลางกอนเพียงเทาท่ีจำเปน เน่ืองจากยังไมมี
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา

หลังจากทีล่นุกันอยนูานพอสมควร ในท่ีสดุชาวไทยกไ็ดเห็นโฉมหนาของคณะรฐัมนตรีชดุใหมกนัแลว

และเมือ่วันท่ี ๑๑ สงิหาคม ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรภีายใตการนำของนางสาวยิง่ลักษณ ชนิวัตร นายกรฐัมนตรี

หญิงคนแรกของประเทศไทยก็ไดจัดใหมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกข้ึน ซึ่งจะมีวาระอะไร

นาสนใจบาง เราลองมาดกูนั...

ภายหลังจากไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ คณะรัฐมนตรีชุดใหม
นางสาวย่ิงลกัษณ ชนิวตัร นายกรัฐมนตรีกไ็ดนำคณะรฐัมนตรีเขาเฝาฯ ถวายสัตย
ปฏิญาณตอพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั เม่ือวันพุธท่ี ๑๐ สงิหาคม ๒๕๕๔ และ
ไดจัดใหมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกข้ึนทันทีในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม
๒๕๕๔ โดยเรื่องที่อยูในวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในคร้ังนั้นประกอบดวย
เรือ่งเพ่ือพจิารณา ๒ เรือ่ง และเร่ืองเพ่ือทราบรวม ๑๑ เรือ่ง

 เร่ืองเพ่ือพิจารณาเร่ืองแรกคือเรื่อง การขอความเห็นชอบใหถือปฏิบัติ
ตามมตคิณะรฐัมนตรเีม่ือวันท่ี ๘ กมุภาพนัธ ๒๕๕๑ (แนวทางการเสนอเรือ่ง
การแตงตั้งขาราชการการเมือง) ตอไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เห็นชอบ
ใหถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ (แนวทาง
การเสนอเร่ืองการแตงต้ังขาราชการการเมือง) ตอไป ตามที่สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเสนอ ยกเวนกรณีการลงนามสงเ ร่ืองของสำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีไดเห็นชอบแลว ใหเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เปนผูลงนามในหนังสือนำสงเรื่อง ทั้งน้ี  เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา
วาดวยการเสนอเรือ่งและการประชมุคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบยีบวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

สวนเรื่องเพื่อพิจารณาเร่ืองที่สอง ไดแก การจัดทำคำแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา โดยท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบ
แนวทางการจัดทำคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาตามกรอบ
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐและการจัดทำแผนการบรหิารราชการแผนดินท่ีผานมา
ตามท่ีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และใหแตงต้ังคณะทำงานเพ่ือยกราง
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เปดวาระ “ครม. ยิง่ลกัษณ” นดัแรก เขาคยุอะไรกัน?เปดวาระ “ครม. ยิง่ลกัษณ” นดัแรก เขาคยุอะไรกัน?



โดย หนอนมติ



คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา
ประกอบดวย รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ
วิชัยดิษฐ) เปนหัวหนาคณะทำงานฯ รวมกับ
รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง)
และมีรัฐมนตรีที่ เ ก่ียวของเปนคณะทำงานฯ
โดยใหสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนฝายเลขานุการ
คณะทำงานฯ ทำหนาท่ีประสานงานกับหนวยงาน
และบุคคลที่เก่ียวของเพ่ือดำเนินการจัดทำราง
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว และใหนำเสนอคณะรฐัมนตรี
ในวันองัคารท่ี ๑๖ สงิหาคม ๒๕๕๔ โดยใหรฐัมนตรี
ที่ประสงคจะนำเสนอขอมูลในสวนของภารกิจ
ทีต่นเองรับผดิชอบใหแกคณะทำงานฯ เพ่ือประกอบ
การจัดทำรางคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
จัดสงขอมูลดังกลาวไปยังสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติโดยดวน
ภายในวันท่ี ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๔ ทัง้น้ี ขอมลูขางตน
ควรมีสาระสำคัญท่ีสั้น กระชับ และชัดเจน

ในสวนของเร่ืองเพ่ือทราบน้ัน แบงออก
เปนเร่ืองเพ่ือทราบปกติและเร่ืองเพ่ือทราบจร
โดยเร่ืองเพ่ือทราบปกติประกอบดวย การยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน
ของรฐัมนตรี การจดัการหนุสวนและหนุของ
รฐัมนตรี ขอพงึปฏบิตัแิละขอควรระมดัระวงั
ของคณะรัฐมนตรี การจัดผลัดเวรเฝาฯ
ของคณะรัฐมนตรี ระบบผูประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการประชุมคณะรัฐมนตรี
การแนะนำหนวยงานสนับสนุนการทำงาน
ของคณะรัฐมนตรี รายงานสรุปภาวะของ
ประเทศป ๒๕๕๔ และรายงานสรุปผลการปฏิบตัิ
ราชการของสวนราชการ รฐับาลนายอภิสทิธ์ิ
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี (ธันวาคม ๒๕๕๑
- พฤษภาคม ๒๕๕๔) ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
รบัทราบท้ังหมด

เร่ืองเพ่ือทราบจรมี ๒ เร่ือง คอื สรปุผล
การประชุมหารือสถานการณอุทกภัย ซึ่ง
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบสรุปผล
การประชุมหารือสถานการณอุทกภัย และ
แนวทางการดำเนินการของสวนราชการท่ีเก่ียวของ
ตามท่ีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ทั้งน้ี
คณะรัฐมนตรีมีขอสังเกตเพ่ิมเติม ดังน้ี

๑. กระทรวงตาง ๆ ทีม่ภีารกิจเก่ียวของหรือไดรบัผลกระทบจากสถานการณ
อทุกภัย เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข เปนตน ควร
เรงสำรวจความสูญเสียและความเสียหายท่ีเก่ียวของ เชน ครัวเรือนและพื้นที่
การเกษตรท่ีไดรับความเสียหาย ถนนและสะพานท่ีชำรุดเสียหาย ผูปวยและ
การรักษาพยาบาลผูประสบอุทกภัย เปนตน และเรงดำเนินการแกไขปญหาและ
ใหความชวยเหลือ  แกประชาชนผปูระสบอทุกภัยตามอำนาจหนาท่ีและตามกรอบ
งบประมาณรายจายประจำปทีไ่ดรบัจดัสรรไวแลวโดยดวน ทัง้น้ี ใหแตละกระทรวง
นำขอมลูทีส่ำรวจไดรายงานตอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
ตอไปดวย

๒. เน่ืองจากนายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะเดินทางลงพื้นท่ีเพ่ือติดตาม
สถานการณ อทุกภัยในพ้ืนท่ีจงัหวัดภาคเหนือตอนลางในชวงวันเสารที ่๑๓ สงิหาคม
– วันอาทิตยที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ รัฐมนตรีที่เก่ียวของ รวมท้ังรัฐมนตรีที่อยูในพ้ืนที
ประสบอุทกภัยก็ควรลงพ้ืนท่ีตดิตามสถานการณอทุกภัยดวย เพ่ือใหการดำเนินการ
แกไขปญหาและใหความชวยเหลือแกผูประสบอุทกภัยเปนไปดวยความรวดเร็ว
และท่ัวถึง ทั้งนี้ ใหกระทรวงมหาดไทยใหการสนับสนุนและอำนวยความสะดวก
ในการลงพื้นท่ีดังกลาวขางตนดวย

สวนเร่ืองเพ่ือทราบจรเรือ่งทีส่องเปนเร่ือง ผลดัเวรเฝาฯ ของคณะรฐัมนตรี
ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และโอกาสสำคัญตาง ๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
รับทราบตามท่ีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

นอกเหนือจากเร่ืองท่ีจัดอยูในวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรก
ของรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร แลว เ ร่ืองสำคัญท่ีมีการกลาวถึง
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันน้ันอีกเร่ืองหนึ่งก็คือ เร่ืองที่นายกรัฐมนตรี
ไดแจงตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เ ก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงานรวมกัน
ของคณะรัฐมนตร ี โดยนายกรัฐมนตรไีดขอใหคณะรัฐมนตรนีอมนำพระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีไดพระราชทานเม่ือวันท่ีคณะรัฐมนตรีไดเขาเฝา
ถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาท่ีไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และขอให
คณะรัฐมนตรีใหความสำคัญกับการทำงานเปนทีมดวย

และท้ังหมดน้ีก็คือสิ่ง ท่ีเกิดขึ้นในวันประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรก
ภายใตการนำของนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย สวนการประชุม
คณะรัฐมนตรคีรัง้ตอ ๆ ไปจะเปนอยางไร เราคงตองตดิตามดกัูนตอไป
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ที่มา www.cabinet.thaigov.go.th (วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔)

คณะรัฐมนตรี
คณะที่

นายกรัฐมนตรี

ชือ่-สกลุ
คณะรัฐมนตรี
ดำรงตำแหนง

คณะรัฐมนตรี
พนจากตำแหนง

วนัแถลงนโยบาย
คนท่ี/สมยัท่ี

๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕

๑ เมษายน ๒๔๗๖

๒๐ มถุินายน ๒๔๗๖

๑๖ ธันวาคม ๒๔๗๖

๒๒ กันยายน ๒๔๗๗

๙ สงิหาคม ๒๔๘๐

๒๑ ธันวาคม ๒๔๘๐

๑๖ ธันวาคม ๒๔๘๑

๗ มนีาคม ๒๔๘๕

๑ สงิหาคม ๒๔๘๗

พระยามโนปกรณนิติธาดา
(กอน หตุะสิงห)

พระยามโนปกรณนิติธาดา
(กอน หตุะสิงห)

พระยามโนปกรณนิติธาดา
(กอน หตุะสิงห)

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(พจน พหลโยธิน)

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(พจน พหลโยธิน)

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(พจน พหลโยธิน)

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(พจน พหลโยธิน)

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(พจน พหลโยธิน)

พันเอก หลวงพิบูลสงคราม
(แปลก ขตีตะสังคะ)

จอมพล แปลก พิบลูสงคราม
(แปลก ขตีตะสังคะ)

คณะท่ี ๑

คณะท่ี ๒

คณะท่ี ๓

คณะท่ี ๔

คณะท่ี ๕

คณะท่ี ๖

คณะท่ี ๗

คณะท่ี ๘

คณะท่ี ๙

คณะท่ี ๑๐

๑/๑

 ๑/๒

๑/๓

๒/๑

๒/๒

๒/๓

๒/๔

๒/๕

๓/๑

๓/๒

๒๘ มถุินายน ๒๔๗๕

๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕

๑ เมษายน ๒๔๗๖

๒๑ มถุินายน ๒๔๗๖

๑๖ ธันวาคม ๒๔๗๖

๒๒ กันยายน ๒๔๗๗

๙ สงิหาคม ๒๔๘๐

๒๑ ธันวาคม ๒๔๘๐

๑๖ ธันวาคม ๒๔๘๑

๗ มนีาคม ๒๔๘๕

ไมมกีารแถลง แตมี
หลกั ๖ ประการ

๒๘ มถุินายน ๒๔๗๕

๒๐ ธันวาคม ๒๔๗๕

ไมมีการแถลง

๒๖ มถุินายน ๒๔๗๖

๒๕ ธันวาคม ๒๔๗๖

๒๔ กันยายน ๒๔๗๗

๑๑ สงิหาคม ๒๔๘๐

๒๓ ธันวาคม ๒๔๘๐

๒๖ ธันวาคม ๒๔๘๑

๑๖ มนีาคม ๒๔๘๕

นับตั้งแตประเทศไทยของเรามีการเปล่ียนแปลงระบบการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
จวบจนกระทั่งปจจุบัน เรามีคณะรัฐมนตรีเขามาบริหารราชการแผนดินรวมแลวท้ังสิ้น
๖๐ คณะ ดงัน้ี

รูไวใชวา...?

หนอนมติ





พระยามโนปกรณนิติธาดา
(กอน หุตะสิงห)

คณะรัฐมนตรี
คณะที่

นายกรัฐมนตรี

ชือ่-สกลุ
คณะรัฐมนตรี
ดำรงตำแหนง

คณะรัฐมนตรี
พนจากตำแหนง

วนัแถลงนโยบาย
คนท่ี/สมยัท่ี

คณะท่ี ๑๑

คณะท่ี ๑๒

คณะท่ี ๑๓

คณะท่ี ๑๔

คณะท่ี ๑๕

คณะท่ี ๑๖

คณะท่ี ๑๗

คณะท่ี ๑๘

คณะท่ี ๑๙

คณะท่ี ๒๐

คณะท่ี ๒๑

คณะท่ี ๒๒

คณะท่ี ๒๓

พันตร ีควง  อภยัวงศ

นายทวี  บณุยเกตุ

หมอมราชวงศเสนยี  ปราโมช

พันตร ีควง  อภยัวงศ

นายปรีด ี  พนมยงค

นายปรีด ี  พนมยงค

พลเรือตร ีถวัลย  ธำรงนาวาสวัสดิ์
(หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์)

พลเรือตรี ถวัลย  ธำรงนาวาสวัสดิ์
(หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์)

นายควง  อภัยวงศ

นายควง  อภัยวงศ

พันเอก หลวงพิบูลสงคราม
(แปลก ขตีตะสังคะ)

จอมพล แปลก พิบลูสงคราม
(แปลก ขตีตะสังคะ)

จอมพล แปลก พิบลูสงคราม
(แปลก ขตีตะสังคะ)

๔/๑

๕

๖/๑

๔/๒

๗/๑

๗/๒

๘/๑

๘/๒

๔/๓

๔/๔

๓/๓

๓/๔

๓/๕

๑ สงิหาคม ๒๔๘๗

๓๑ สงิหาคม ๒๔๘๘

๑๗ กันยายน ๒๔๘๘

๓๑ มกราคม ๒๔๘๙

๒๔ มนีาคม ๒๔๘๙

๑๑ มถุินายน ๒๔๘๙

๒๓ สงิหาคม ๒๔๘๙

๓๐ พฤษภาคม ๒๔๙๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๐

๒๑ กุมภาพันธ ๒๔๙๑

๘ เมษายน ๒๔๙๑

๒๕ มถุินายน ๒๔๙๒

๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๔

๓๑ สงิหาคม ๒๔๘๘

๑๗ กันยายน ๒๔๘๘

๓๑ มกราคม ๒๔๘๙

๒๔ มนีาคม ๒๔๘๙

๑๑ มถุินายน ๒๔๘๙

๒๓ สงิหาคม ๒๔๘๙

๓๐ พฤษภาคม ๒๔๙๐

๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐

๒๑ กุมภาพันธ ๒๔๙๑

๘ เมษายน ๒๔๙๑

๒๕ มถุินายน ๒๔๙๒

๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๔

๖ ธันวาคม ๒๔๙๔

๓ สงิหาคม ๒๔๘๗

๑ กันยายน ๒๔๘๘

๑๙ กันยายน ๒๔๘๘

๗ กุมภาพันธ ๒๔๘๙

๒๕ มนีาคม ๒๔๘๙

๑๓ มถุินายน ๒๔๘๙

๒๖ สงิหาคม ๒๔๘๙

๕ มถุินายน ๒๔๙๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๐

๑ มนีาคม ๒๔๙๑

๒๑ เมษายน ๒๔๙๑

๖ กรกฎาคม ๒๔๙๒

ไมมีการแถลง

นายพันเอก
พระยาพหลพลพยุหเสนา

(พจน พหลโยธิน)

จอมพล แปลก
พิบลูสงคราม

(แปลก ขตีตะสังคะ)

พันตร ีควง  อภยัวงศ นายทวี  บุณยเกตุ หมอมราชวงศเสนีย
ปราโมช

นายปรีดี  พนมยงค

⌫  ⌫    



คณะรัฐมนตรี
คณะที่

นายกรัฐมนตรี

ชือ่-สกลุ
คณะรัฐมนตรี
ดำรงตำแหนง

คณะรัฐมนตรี
พนจากตำแหนง

วนัแถลงนโยบาย
คนท่ี/สมยัท่ี

 คณะท่ี ๒๔

คณะท่ี ๒๕

คณะท่ี ๒๖

คณะท่ี ๒๗

คณะท่ี ๒๘

ยึดอำนาจ

คณะท่ี ๒๙

คณะท่ี ๓๐

คณะท่ี ๓๑

ยึดอำนาจ

คณะท่ี ๓๒

คณะท่ี ๓๓

คณะท่ี ๓๔

คณะท่ี ๓๕

จอมพล แปลก พิบลูสงคราม
(แปลก ขตีตะสังคะ)

จอมพล แปลก พิบลูสงคราม
(แปลก ขตีตะสังคะ)

จอมพล แปลก พิบลูสงคราม
(แปลก ขตีตะสังคะ)

นายพจน สารสนิ

จอมพล ถนอม กิตตขิจร

คณะปฏวัิต ิ (จอมพล สฤษดิ ์ธนะรัชต)

จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต

พลเอก ถนอม  กิตติขจร

จอมพล ถนอม กิตตขิจร

คณะปฏิวัต ิ(จอมพล ถนอม กิตตขิจร)

จอมพล ถนอม กิตตขิจร

นายสัญญา ธรรมศักด์ิ

นายสัญญา ธรรมศักด์ิ

หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช

๓/๖

๓/๗

๓/๘

๙

๑๐/๑

-

๑๑

๑๐/๒

๑๐/๓

-

๑๐/๔

๑๒/๑

๑๒/๒

๖/๒

๖ ธันวาคม ๒๔๙๔

๒๔ มนีาคม ๒๔๙๕

๒๑ มนีาคม ๒๕๐๐

๒๑ กันยายน ๒๕๐๐

๑ มกราคม ๒๕๐๑  

๒๐ ตลุาคม ๒๕๐๑

๙ กุมภาพันธ ๒๕๐๒

๙ ธันวาคม ๒๕๐๖

๗ มนีาคม ๒๕๑๒

๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๑๔

๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๕

 ๑๔ ตลุาคม ๒๕๑๖

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๗

๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๑๘

๒๔ มนีาคม ๒๔๙๕

๒๑ มนีาคม ๒๕๐๐

๑๖ กันยายน ๒๕๐๐

๑ มกราคม ๒๕๐๑

๒๐ ตลุาคม ๒๕๐๑

๙ กุมภาพันธ ๒๕๐๒

๘ ธันวาคม ๒๕๐๖

๗ มนีาคม ๒๕๑๒

๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๑๔

๑๗ ธันวาคม ๒๕๑๕

๑๔ ตลุาคม ๒๕๑๖

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๑๗

๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๑๘

๑๔ มนีาคม ๒๕๑๘

๑๑ ธันวาคม ๒๔๙๔

๓ เมษายน ๒๔๙๕

๑ เมษายน ๒๕๐๐

๒๔ กันยายน ๒๕๐๐

๙ มกราคม ๒๕๐๑

 -

๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๐๒

๑๙ ธันวาคม ๒๕๐๖

๒๕ มนีาคม ๒๕๑๒

-

๒๒ ธันวาคม ๒๕๑๕

 ๒๕ ตลุาคม ๒๕๑๖

๗ มถุินายน ๒๕๑๗

๖ มนีาคม ๒๕๑๘

พลเรือตร ีถวัลย
ธำรงนาวาสวัสดิ์

(หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์)

นายพจน สารสิน จอมพล ถนอม กิตติขจร จอมพล สฤษดิ ์ธนะรัชต นายสัญญา ธรรมศักด์ิ หมอมราชวงศคึกฤทธ์ิ
ปราโมช

นายธานินทร กรัยวิเชียร





คณะรัฐมนตรี
คณะที่

นายกรัฐมนตรี

ชือ่-สกลุ
คณะรัฐมนตรี
ดำรงตำแหนง

คณะรัฐมนตรี
พนจากตำแหนง

วนัแถลงนโยบาย
คนท่ี/สมยัท่ี

 คณะท่ี ๓๖

คณะท่ี ๓๗

คณะท่ี ๓๘

คณะท่ี ๓๙

ยึดอำนาจ

คณะท่ี ๔๐

คณะท่ี ๔๑

คณะท่ี ๔๒

คณะท่ี ๔๓

คณะท่ี ๔๔

คณะท่ี ๔๕

คณะท่ี ๔๖

ยึดอำนาจ

คณะท่ี ๔๗

หมอมราชวงศคึกฤทธ์ิ ปราโมช

หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช

หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช

นายธานินทร กรัยวิเชียร

คณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน
(พลเรือเอก สงดั ชลออย)ู

พลเอก เกรียงศักด์ิ ชมะนนัทน

พลเอก เกรียงศักด์ิ ชมะนนัทน

พลเอก เปรม ตณิสลูานนท

พลเอก เปรม ตณิสลูานนท

พลเอก เปรม ตณิสลูานนท

พลตรี ชาตชิาย ชณุหะวัณ

พลเอก ชาตชิาย ชณุหะวัณ

คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ
(พลเอก สนุทร คงสมพงษ)

นายอานันท ปนยารชุน

๑๓

๖/๓

๖/๔

๑๔

-

๑๕/๑

๑๕/๒

๑๖/๑

๑๖/๒

๑๖/๓

๑๗/๑

๑๗/๒

-

๑๘/๑

๑๔ มนีาคม ๒๕๑๘

๒๐ เมษายน ๒๕๑๙

๒๕ กันยายน ๒๕๑๙

๘ ตลุาคม ๒๕๑๙

๒๐ ตลุาคม ๒๕๒๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๐

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๒

๓ มนีาคม ๒๕๒๓

๓๐ เมษายน ๒๕๒๖

๕ สงิหาคม ๒๕๒๙

๔ สงิหาคม ๒๕๓๑

๙ ธันวาคม ๒๕๓๓

๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๔

๒ มนีาคม ๒๕๓๔

๒๐ เมษายน ๒๕๑๙

๒๕ กันยายน ๒๕๑๙

๖ ตลุาคม ๒๕๑๙

๒๐ ตลุาคม ๒๕๒๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๐

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๒

๓ มนีาคม ๒๕๒๓

๓๐ เมษายน ๒๕๒๖

๕ สงิหาคม ๒๕๒๙

๔ สงิหาคม ๒๕๓๑

๙ ธันวาคม ๒๕๓๓

๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๔

๑ มนีาคม ๒๕๓๔

๗ เมษายน ๒๕๓๕

๑๙ มนีาคม ๒๕๑๘

๓๐ เมษายน ๒๕๑๙

ไมมีการแถลง

๒๙ ตลุาคม ๒๕๑๙

-

๑ ธันวาคม ๒๕๒๐

๗ มถุินายน ๒๕๒๒

๒๘ มนีาคม ๒๕๒๓

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๖

๒๗ สงิหาคม ๒๕๒๙

๒๕ สงิหาคม ๒๕๓๑

๙ มกราคม ๒๕๓๔

-

๔ เมษายน ๒๕๓๔

พลเอก เกรียงศักด์ิ
ชมะนันทน

พลเอก เปรม ติณสูลานนท พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ นายอานันท ปนยารชุน พลเอก สจุนิดา คราประยูร นายชวน หลีกภัย นายบรรหาร ศิลปอาชา

⌫  ⌫    



คณะรัฐมนตรี
คณะที่

นายกรัฐมนตรี

ชือ่-สกลุ
คณะรัฐมนตรี
ดำรงตำแหนง

คณะรัฐมนตรี
พนจากตำแหนง

วนัแถลงนโยบาย
คนท่ี/สมยัท่ี

คณะท่ี ๔๘

คณะท่ี ๔๙

คณะท่ี ๕๐

คณะท่ี ๕๑

คณะท่ี ๕๒

คณะท่ี ๕๓

คณะท่ี ๕๔

คณะท่ี ๕๕

ยึดอำนาจ

คณะท่ี ๕๖
 
คณะท่ี ๕๗

คณะท่ี ๕๘

คณะท่ี ๕๙

คณะท่ี ๖๐

พลเอก สจุนิดา คราประยรู

นายอานันท ปนยารชุน

นายชวน หลกีภัย

นายบรรหาร ศิลปอาชา
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บทความน้ีไดแบงเน้ือหาสำคัญออกเปน ๙ สวน ไดแก ๑) รัฐและผูปกครองท่ีดีกับการสรางพลเมืองดี
๒) รัฐสัญญาประชาคมกับความสูงเดนของอาณัติประชาชน ๓) ลัทธิประชาธิปไตยกับระบอบการจัดการดุลยภาพ
ระหวางประโยชนปจเจก-เอกชนกับประโยชนสาธารณชน ๔) รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนกับนวัตกรรมการถวงคาน
อำนาจและฟนเฟองขบัเคล่ือนสทิธิเสรีภาพประชาชน ๕) ธรรมาภิบาลกับมาตรฐานใหมของกระบวนมาตรการบริหาร
ทางอำนาจและผลประโยชนที่ประชาชนเปนท้ังตัวต้ังและผลลัพธ ๖) ประชาสังคมกับการปกปนพรมแดนอำนาจใหม
ของการเมืองภาคประชาชนนอกกลไกการเมืองกระแสหลัก ๗) วัฒนธรรมพลเมืองกับเบาหลอมจิตวิญญาณผูกระทำ
ทางการเมืองของภาคประชาชน ๘) ขอสรปุ และ ๙) ขอเสนอแนะ ซึง่จะไดกลาวถึงในรายละเอยีดดงัตอไปนี้

๑. รฐัและผปูกครองทีด่กัีบการสรางพลเมอืงดี

โดยท่ีรฐั (State) นัน้ เปรยีบเสมอืนแหลงพักพิงหรอืดนิแดนแหงการรวมฝนตามธรรมชาตทิีม่นษุยมงุแสวงหา
และมีความคาดหมายในการท่ีจะไดบรรลุถึงส่ิงอันพึงปรารถนาสูงสุดรวมกันคือ เปาหมายปลายทางของ
สิง่ท่ีเรยีกวาความดีสงูสดุของชวีติหรือการมีคุณภาพชวีติท่ีดขีึน้ถึงขัน้ท่ีเปนความสุขอนัสมบูรณ ดงัน้ัน รฐักบั
มนษุยจงึมคีวามสัมพันธและมีภาระหนาท่ีทีจ่ะตองรบัผดิชอบซึง่กันภายใตเง่ือนไขขอผกูพันท่ีถือวาเปนการรวมสบืสาน
เสนทางสายฝนเดียวกัน ทั้งนี้ เพ่ือใหสิ่งอันพึงปรารถนาสูงสุดของมนุษยคือความดีสูงสุดของชีวิตน้ันไดบรรลุผล
ถึงเปาหมายปลายทางคือ การมีชีวิตที่ดีขึ้นถึงขั้นของความสุขที่สมบูรณนั่นเอง ธรรมชาติของมนุษยซึ่งเปนสัตวสังคม
(social animal) ที่รวมกันอยูในรูปของรัฐนั้น จึงมีเคร่ืองยึดเหน่ียวท่ีสำคัญประการหน่ึงคือการผูกพันกับคุณคา
ที่เรียกวา ความดีสูงสุดของชีวิต (goodness) และดวยความผูกพันกับคุณคาดังกลาวทำใหมนุษยมีแรงจูงใจ
อยางไพศาลในการแสวงหาเพ่ือใหไดมาหรือบรรลุถึงซึ่งเปาหมายสุดยอดของสังคมมนุษยที่เรียกวา ความสุข
ท่ีสมบรูณ (felicity) อนัประกอบดวยผลประโยชนความม่ังค่ัง (wealth) อำนาจ (power) และจิตใจทีส่งูสงดงีาม (virtue)
ในขณะท่ีผลประโยชนความม่ังค่ังกับอำนาจน้ัน  เปนสิ่ง ท่ีมนุษยมีความยากลำบากในการจำกัดควบคุม
ใหอยูในขอบเขตที่เหมาะสมมีความสมดุลได ขึ้นอยูกับมาตรฐานของจิตใจที่สูงสงดีงามของมนุษยเองที่จะทำหนาท่ี
เปนเคร่ืองมือในการกำกับเหน่ียวร้ังใหมนุษยดำรงความพอดีมีความเปนสายกลางไวไดโดยท่ีไมเบียดเบียน
สรางความทุกขยากเดือดรอนใหกับตัวเองและผูอื่น

ในประชาคมการเมือง (political community) ซึง่มนุษยตองใชอำนาจกลาง (common authority) จดัระเบียบ
ในการอยูรวมกันน้ัน ก็เพ่ือทำหนาท่ีจัดสรรผลประโยชนความมั่งค่ังและจัดระบบความสัมพันธทางอำนาจใหอยู
ในกรอบท่ียอมรับรวมกันไดอยางสมดุล ดำรงรักษาไวซึ่งประชาคมการเมืองท่ีมีความเปนสายกลางเพ่ือความผาสุก
ของคนจำนวนมากนั่นเอง แตแทนที่จะอาศัยเครื่องมือท่ีเรียกวาจิตใจที่สูงสงดีงามในการกำกับเหน่ียวร้ังเหมือนกับ

รฐัสญัญาประชาคม
การปลกุกระแสสำนกึใหมของการเมอืงภาคประชาชน

โดย ดร.เชาวนะ ไตรมาศ

บทความพิเศษ :

⌫  ⌫    



ตวัมนุษยทีเ่ปนปจเจกชน ก็เปล่ียนไปเปนการใชอุดมการณทางการเมอืง (political ideology)แทน
ซึ่งสิ่งที่เรียกวา อุดมการณทางการเมืองนั้น แทจริงก็คือสิ่งเดียวกับความสูงสงดีงามทางจิตใจ
ของมนุษยที่เปนปจเจกชนนั่นเอง แตเปนความสูงสงดีงามทางอุดมคติรวมกันของสมาชิก
ทั้งมวลเก่ียวกับวิธีการจัดระเบียบอำนาจท่ีดี การจัดสรรผลประโยชนในขอบเขตท่ีเหมาะสม
ไดดุลยภาพและการบรรลุถึงเปาหมายอันพึงปรารถนาสูงสุดของประชาคมการเมือง
โดยสวนรวมไดดวยความเห็นพอง ยุติธรรม และมีสันติภราดรภาพ ทั้งนี้ เพ่ือหลอหลอม
ความคิดและดำรงจุดมุงหมายรวมท่ีแนวแนมั่นคงของคนจำนวนมากในประชาคมการเมือง
ใหมีฐานอางอิงรวมกันเปนอันหน่ึงอันเดียว

โดยพ้ืนฐานทางธรรมชาติที่มนุษยเปนสัตวสังคม มนุษยในฐานะปจเจกชนจึงตอง
รับภาระในการปลดเปลื้องความทุกขยากและสรางความสุขสมบูรณใหแกตนเอง
โดยการพัฒนามาตรฐานของจิตใจที่สูงสงดีงาม คอยจัดระเบียบในการเหน่ียวร้ังการแสวงหา
เพ่ือใหไดรับการสนองตอบผลประโยชนความมั่งคั่งและอำนาจน้ัน จำกัดอยูในขอบเขต
ที่สมดุล ซึ่งเปนนัยของการปกครองหรือการรับผิดชอบตอตนเองของมนุษย และ
ในขณะเดียวกันมนุษยในฐานะของสาธารณชนซึ่งเปนสมาชิกสวนหน่ึงของประชาคม
การเมืองดวยน้ัน ยังจำเปนตองรับภาระรวมกันกับประชาคมการเมืองโดยการเขารวมใชอำนาจกลางของประชาคม
การเมืองในการจัดความสมดุลทางผลประโยชนความมั่งคั่งและอำนาจสาธารณะน้ันใหอยูในครรลองของอุดมการณ
ทางการเมืองรวมกัน เพ่ือดำรงรักษาความผาสุกของสมาชิกสวนรวมไว

ดงัน้ัน มนษุยไมวาในฐานะปจเจกชนหรือสาธารณชนในฐานะท่ีเปนสมาชกิสวนหน่ึงของประชาคมการเมือง
จึงไมอาจหลีกเล่ียงภาระความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและประชาคมการเมืองไดเพราะไมวาในฐานะหรือภาระใด
ลวนสงผลกระทบโดยตรงตอคุณคาท่ีมนุษยยึดเหน่ียวผูกพันและแสวงหาเพ่ือบรรลุถึงเปาหมายสุดยอดของตนเอง
ไมวาคุณคาเก่ียวกับความดีสูงสุดหรือความสุขท่ีสมบูรณก็ตาม ตางก็มีความหมายสำคัญตอคุณภาพชีวิต และ
ประชาคมการเมืองที่ตนดำรงอยูทั้งส้ิน ความกาวหนาหรือความลาหลัง และความสำเร็จหรือความลมเหลวของ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน หรือการพัฒนาเปาหมายในอุดมคติตามอุดมการณทางการเมืองของประชาคม
การเมือง จึงขึ้นอยูกับความรับผิดชอบของสมาชิกสังคมเอง ประชาชนนั่นเองท่ีเปนผูกำหนดชะตากรรมของตนเอง
และบานเมือง (people determinism)

โดยเฉพาะอยางย่ิง ในสังคมท่ียึดถืออุดมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตยดวยแลว หลักการท่ีเรียกวา
อำนาจอธิปไตยเปนของปวงชน (popular sovereignty) นั้น ถือเปนหลักการท่ีประชาชนจำเปนตองมีภาระหนาท่ี
ในการปกครองตนเอง (self government) และเปนระบบการเมืองที่ตองพ่ึงพาอาศัยความสามารถทางการเมือง
ของประชาชน (citizen competence) เองเปนสำคญั ไมใชเปนระบบการเมืองท่ีหวังพ่ึงพาอาศัยแตเฉพาะผปูกครอง
เปนหลักแตเพียงอยางเดียว

ตามทศันะของอรสิโตเต้ิล (Aristotle) เชือ่วามนุษยไมสามารถสรางรัฐท่ีดีไดหากไมมีการแยกคนท่ัวไป
(man) ออกจากพลเมือง (citizen)(๑) โดยท่ีพลเมืองนั้นถือเปนผูมีสวนรวมในการปกครองของรัฐที่เขาอาศัยอยู
ซึ่งอาจเปนในรูปของการเปนสมาชิกในองคกรรัฐ หรือการมีสวนรวมในภารกิจเก่ียวกับบานเมืองอยางอ่ืนก็ตาม และ
พลเมืองตองมีคุณสมบัติที่สำคัญคือ สามารถท่ีจะเปนไดทั้งผูปกครองและผูถูกปกครองไดในเวลาเดียวกัน

ดังน้ัน การเปนคนดี (good man) กับการเปนพลเมืองดี (good citizen) จึงมีความแตกตางกัน แตใน
ขณะเดียวกัน คนดีกับพลเมืองดีก็อาจเปนคน ๆ เดียวกันก็ได กลาวคือ หากบุคคลใดปฏิบัติภาระหนาท่ีของตน
ไดสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ (fundamental law) หรือครรลองของระบอบการเมืองการปกครอง
(regime) ที่ตนสังกัดอยูไดอยางครบถวนสมบูรณหรือเขาถึงสภาวะท่ีดีเลิศ (optimal state) แลว ก็ถือไดวาเปน
พลเมืองดี สวนคนดีนั้น เพียงแตดำรงตนอยูอยางสัมมาชีพหรือการประพฤติตนอยูภายใตครรลองของกฎระเบียบ
ของบานเมืองเยี่ยงผูถูกปกครองทั่วไป ก็ถือวาเปนคนดีไดแลว

(๑) โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิใน สขุมุ นวลสกุล, ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง (กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
๒๕๓๑) หนา ๔๕-๕๖

การสรางรฐั
หรือประชาคมการเมอืง
ท่ีดไีดน้ัน การมีคนดี
หรอืผถูกูปกครอง
ท่ีดแีตเพยีงลำพงัน้ัน
ยังไมพอ จำเปนตอง
สรางพลเมอืงดีดวย





ความแตกตางในคุณลักษณะของคนท้ัง ๒ ประเภทดังกลาว สะทอนใหเห็นวาการสรางรัฐหรือประชาคม
การเมืองท่ีดีไดนั้น การมีคนดีหรือผูถูกปกครองท่ีดีแตเพียงลำพังน้ันยังไมพอ จำเปนตองสรางพลเมืองดี ซึ่งสามารถ
เปนไดทั้งผูปกครองและผูถูกปกครองไดในเวลาเดียวกัน เขาไปมีสวนรวมในกิจการสาธารณะของบานเมือง
ไดเปนอยางดีดวย ซึง่หากพิจารณาอยางลึกซึง้ถึงคณุลักษณะสำคญัของคนท้ัง ๒ ประเภทแลว จะเห็นไดวาพลเมืองดี
เทาน้ันท่ีจะสามารถเปนคนดีไดในเวลาเดียวกัน เน่ืองจากมาตรวัดคุณสมบัติของพลเมืองดีนั้น เก่ียวของกับการเขา
มีสวนรวมในกิจการสาธารณะดานการเมืองการปกครอง และการบริหารกิจการบานเมืองดวย ซึ่งนัยสำคัญของมัน
ก็คอื ในการสรางรฐัท่ีดไีดน้ันทุกคน (ไมตองแยกหรือจำกัดใหเปนเฉพาะภาระความรบัผิดชอบของผปูกครอง
แตฝายเดียวเทานั้น) ตางตองมีสวนในการรวมทำภาระหนาท่ีและมีความรับผิดชอบตอกิจการสาธารณะ
ของบานเมืองอยางเทาเทียมเสมอเหมอืนกันในฐานะของพลเมอืงด ีเน่ืองจากพลเมืองดีนัน้ สามารถดูแลบานเมือง
ไดทั้งในฐานะผูปกครองและผูถูกปกครองในเวลาเดียวกัน หรืออีกนัยหน่ึงก็คือพลเมืองดีนั้นทำหนาท่ีไดทั้งผูสราง
กฎหมาย นโยบาย และผปูฏบิตัติามกฎหมายนโยบายพรอม ๆ กันไป นัน่เอง

อยางไรก็ตามสำหรับผูปกครองแลว หากจะเรียกวาเปนผูปกครองท่ีดีไดนั้น จำเปนตองมีคุณสมบัติพ้ืนฐาน
ขั้นตนใน ๕ ประการ (เบญจลักษณ) ดวยกันคือ ประการแรก มีความรูดี เพ่ือใชในการหย่ังรูและลวงรูปญหา
ความตองการของประชาชนและประเทศชาติอยางชัดแจงและท่ัวถึงทั้งในปจจุบันและอนาคต ประการท่ีสอง
มีความสามารถดี เพ่ือใชในการจัดการแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนและประเทศชาติ
อยางท่ัวถึงและเปนธรรม รวมท้ังการพัฒนาประเทศในระยะยาวไดดวย ประการท่ีสาม มีความกลาหาญอดทนดี
เพ่ือใชในการตัดสินใจและเผชิญหนากับความยากลำบากของปญหาวิกฤตและความกดดันจากสถานการณที่มี
ความเสี่ยงหรือสถานการณพิเศษใหสำเร็จลุลวงไปไดจนตลอดรอดฝง ประการท่ีสี่ มีความเสียสละดี เพ่ือใชในการ
อุทิศตนตอสูกับความสูญเสียสิทธิสวนตน และยอมลิดรอนผลประโยชนความสุขสบาย และความตองการสวนตัว
ที่ขัดกับประโยชนสวนรวมของประชาชนและประเทศชาติ และประการสุดทาย มีคุณธรรมดี เพ่ือใชในการวางหลัก
บรรทัดฐานในการใชอำนาจเพ่ือมุงตอบสนองและปกปองคุมครองแตประโยชนและความตองการของประชาชน
และประเทศชาติสวนรวม แทนการมุงประโยชนที่จำกัดคับแคบเฉพาะตนหรือบางกลุมบางสวน

๒. รฐัสัญญาประชาคมกบัความสงูเดนของอาณัตปิระชาชน

รฐัสญัญาประชาคม (social contract state) ถือเปนรัฐท่ีไมไดเกิดข้ึนมาเองตามธรรมชาติ ตามความตองการ
ของผปูกครอง หรอืพระผเูปนเจาประทานมาให แตเปนรัฐท่ีเกิดจากฝมือของมนุษย หรอืเกิดจากสมาชิกของสังคม
รวมกันสรางข้ึนมา ในขณะเดียวกันมนุษยก็มิไดเปนเพียงสวนประกอบของรัฐเทานั้น รัฐสัญญาประชาคม
จึงเปนรัฐที่อยูใตอาณัติประชาชน ผูปกครองมาจากความยินยอมของประชาชนและตองรับผิดชอบตอพันธะ
ผูกพันท่ีประชาชนมอบหมายหรือสัญญาไวกับประชาชนดวย และท่ีสำคัญคือประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลง
ผูปกครองไดดวย

จอหน ล็อก (John Lock) มีความเชื่อโดยพ้ืนฐานวามนุษยเปนสัตวที่มีเหตุผลและศีลธรรม โดยมนุษย
ถูกปกครองโดยกฎหมายธรรมชาติรวมกัน ซึ่งกฎดังกลาวมาจากความมีเหตุผลของมนุษย สภาพด้ังเดิมของมนุษย
จึงเปนสภาวะท่ีสงบสุข แตอยางไรก็ตาม มนุษยก็ยังไมไดรับความสะดวกเพียงพอท่ีจะทำใหชีวิตบรรลุถึงความสุข

เบญจลกัษณของผปูกครองท่ีดี
๑. มีความรดูี
๒. มีความสามารถดี
๓. มีความกลาหาญอดทนดี
๔. มีความเสยีสละดี
๕. มีคุณธรรมดี

⌫  ⌫    



ที่สมบูรณได เน่ืองจากกฎหมายธรรมชาตินั้นยังมีขอบกพรองอยู ๓ ประการคือ ประการแรก มีความคลุมเครือ
ไมชัดเจนของกฎหมายธรรมชาติ เน่ืองจากไมมีองคกรใดทำหนาท่ีบัญญัติใหเปนบรรทัดฐานท่ัวไปได ประการที่สอง
ยังไมมอีงคกรใดทำหนาท่ีตดัสนิขอขดัแยงได เน่ืองจากทกุคนเทาเทียมกันตามสิทธิตามธรรมชาต ิและประการท่ีสาม
ยังขาดองคกรทำหนาท่ีลงโทษผูฝาฝนกฎหมายตามธรรมชาติ

ในการแกไขขอบกพรองดังกลาว มนุษยจึงไดตกลงรวมกันเพ่ือทำสัญญาประชาคมวาจะรักษาสิทธิ
ตามธรรมชาติของตนไวดวยการกอต้ังรัฐบาล หรือองคกรท่ีมีอำนาจสวนกลางรวมกัน (common authority)
ซึ่งมีอำนาจจำกัดและรับผิดชอบตอประชาชนในการรักษาและสงเสริมสิทธิตามธรรมชาติเก่ียวกับเสรีภาพในชีวิต
และทรัพยสิน การทำสัญญาประชาคม จึงไมใชการมอบสิทธิตามธรรมชาติใหแกผูหน่ึงผูใด แตเปนการรักษาสิทธิ
ทั้งปวงของมนุษยใหคงอยูอยางสมบูรณ เมื่อมิไดมอบสิทธิตามธรรมชาติใหแกผูใด ประชาชนจึงมีสิทธิที่จะเปลี่ยน
รัฐบาลได หากรัฐบาลมิไดทำหนาท่ีในการรักษาและสงเสริมสิทธิตามธรรมชาติของประชาชน ทั้งน้ี เน่ืองจากรัฐบาล
จำเปนตองรับผิดชอบตอประชาชนผูเปนเจาของสัญญาประชาคมนั้น ซึ่งความคิดของล็อกมีประเด็นสำคัญสรุปได
ดงันี้(๒)

๑. ในสภาวะด้ังเดิมมนุษยดำรงอยูตามสภาพธรรมชาติ
๒. มนษุยในสภาพธรรมชาติ มนษุยอยอูยางมีความสุข มคีวามม่ันคงปลอดภัย มเีสรีภาพตามใจปรารถนา

ดังน้ัน มนุษยจึงหวงแหนและพอใจในสภาพความเปนอยูตามธรรมชาตินั้น
๓. มนุษยมีความปรารถนาท่ีจะขจัดปญหาอุปสรรคท่ีขัดขวางการบรรลุความสุขตามสภาพธรรมชาติ และ

แสวงหาเปาหมายท่ีสมบูรณสูงสุดในสภาวะธรรมชาติ จึงรวมกันทำสัญญาประชาคมใหมีองคกรผูปกครองข้ึน
มาทำหนาท่ีชวยเหลือ

๔. รัฐบาลเปนผลผลิตจากการทำสัญญารวมกันของมนุษย ซึ่งรัฐบาลจะตองรับผิดชอบตอประชาชน
๕. รฐับาลจะตองรกัษาและสนองตอบตอเจตนารมณตามสัญญาประชาคมของประชาชนโดยท่ีเจตนารมณ

ของสัญญาประชาคมน้ันมีความสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใด และรัฐบาลจะละเมิดมิได
ฌอง ฌากส รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) มีความเช่ือวาสภาพธรรมชาติของมนุษยเปนสภาพ

ทีไ่มพึงปรารถนา มคีวามวนุวายไมนาอย ูมนษุยจงึรวมกันจดัต้ังชมุชนใหมเพ่ือความสงบสขุรวมกัน ขอเสนอของรสุโซ
มุงสรางรัฐประชาธิปไตยที่ยึดหลักเจตนารมณที่มีเหตุผล คือ General will ซึ่งจะเปนกรอบอางอิงกำหนดใหรัฐหรือ
ผูปกครองตองปฏิบัติหรือดำเนินการใด ๆ ในเปาหมายสูงสุด เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชนทั่วไปเปนสำคัญ
จุดเนนของรุสโซ จึงอยูที่เปาหมายเชิงคุณภาพมากกวาเปาหมายของจำนวนประชาชน ขอตกลงใด ๆ ที่เปน
ความเห็นพองรวมกันของประชาชนในเชิงปริมาณ คือ แมจะมีฐานอางอิงจากเจตนารมณรวมของคนสวนใหญ
หรือทั้งหมด (the will of all) ก็ตาม แตหากเจตนารมณนั้นมิไดตั้งอยูบนเปาหมายเชิงคุณภาพ คือประโยชนสุข
แกประชาชนทัว่ไปแลว ก็ไมถือเปนเจตนารมณทัว่ไป (general will) ทีแ่ทจรงิ

สัญญาประชาคม ตามความคิดของรุสโซ คือ ประชาชนทุกคนยอมยกสิทธิตามธรรมชาติใหแกผูปกครอง
ซึ่งเปนสิทธิที่ประชาชนมอบใหแกชุมชนโดยรวมและไมถือวาสิทธิดังกลาวจะตกไปสูผูที่ตนยกให เพราะสิทธิดังกลาว
ประชาชนจะไดรบักลบัคนืมาในรปูทีเ่รียกวาเจตนารมณทัว่ไป และอยทูีช่มุชนไมใชอยทูีร่ฐับาล ดงัน้ัน การมอบสญัญา
ประชาคมใหแกชุมชนนั้น ทำใหอำนาจอธิปไตยของประชาชนตกอยูที่ชุมชน ไมใชรัฐบาล และรัฐบาลเปนเพียง
ผนูำนโยบายไปปฏิบตัเิทาน้ัน ขณะท่ีอำนาจอธปิไตยเปนของชมุชนและเปนผกูำหนดนโยบาย ซึง่ความคิดของรุสโซ
มีประเด็นสำคัญสรุปไดดังน้ี

๑. สิทธิของพลเมืองและการสถาปนารัฐข้ึนมามีพ้ืนฐานมาจากสัญญาประชาคมท่ีมีความชอบธรรม
๒. การทำสัญญาประชาคมเปนเคร่ืองมือในการดำรงรักษาสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษยเอาไวได
๓. สัญญาประชาคมเปนสิ่งที่ยกเลิกไดและประชาชนมีสิทธิเปล่ียนแปลงสัญญาน้ันไดทุกเม่ือ
๔. ความชอบธรรมในการปกครองข้ึนอยูกับความยินยอมเปนคร้ังคราวอยางตอเน่ือง
๕. สัญญาประชาคมจะมีความหมายสำคัญเมื่อทุกคนมีความผูกพันตอกัน

(๒) โปรดดูรายละเอียดประกอบใน ทนิพันธ ุนาคะตะ, นักคิดผย่ิูงใหญของโลก ปรชัญาและทฤษฎกีารเมอืง (กรุงเทพ :
สหายบล็อคและการพิมพ, ๒๕๔๑), หนา ๗๗–๙๖.




๖. สัญญาประชาคมมีอยูเพียงฉบับเดียว อำนาจนิติบัญญัติเปนอำนาจสูงสุดในการออกกฎหมาย
สวนฝายบริหารเกิดข้ึนโดยกฎหมาย มีหนาท่ีหลักในการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย จึงไมใชนายประชาชน
แตเปนเจาหนาท่ีของประชาชนในการปฏิบัติตามเจตนารมณสวนรวม และสามารถถอดถอนไดตามความพอใจ
ประชาชนจึงยกเลิกสัญญาประชาคมและถอดถอนรัฐบาลไดเสมอ

๗. การปกครองที่ชอบธรรมตองใหประชาชนมีสิทธิยอมรับหรือปฏิเสธการมีอำนาจเหนือตนได
๘. สัญญาท่ีทำใหฝายหน่ึงมีอำนาจสิทธิขาดและใหอีกฝายเช่ือฟงโดยไมมีขอแมยอมไมเปนธรรม
๙. สัญญาประชาคมชวยใหประชาชนไดประโยชน เรื่องหลักประกันความปลอดภัย เสรีภาพและ

ความม่ันคงมากข้ึน
แนวความคดิของทฤษฎสีญัญาประชาคม จากนกัคิดท้ัง ๒ คอื ลอ็กและรสุโซ นัน้ แสดงใหเห็นถึงหลกัการ

สำคัญเกี่ยวกับรัฐสัญญาประชาคมดังตอไปนี้
๑. หลักการสถาปนารัฐและผูปกครองที่ประชาชนเปนผูกำหนดข้ึนเอง
๒. หลักการสถาปนารัฐและรัฐบาลท่ีอาศัยพ้ืนฐานจากการแสดงเจตนาของประชาชน
๓. หลักการเคารพและรักษาพันธะผูกพันระหวางคูสัญญา และความรับผิดชอบตอประชาชนของรัฐบาล
๔. หลักการรัฐบาลมี พันธะในการรักษาและสนองตอบตอเจตนารมณตามสัญญาประชาคม

ของประชาชน
๕. หลักการสัญญาประชาคมมีความสูงสุดท่ีรัฐบาลจะละเมิดมิได
๖. หลักการสงวนสิทธิของประชาชนในการยกเลิกและเปล่ียนแปลงสัญญาประชาคม
๗. หลักการสัญญาประชาคมเปนเคร่ืองมือของประชาชนในการเรียกรองประโยชน และไดรับหลักประกัน

ดานความม่ันคง ปลอดภยั และเสรภีาพจากรัฐ
รฐัสญัญาประชาคม จงึเปนแนวคิดเก่ียวกับรฐั ผปูกครอง การเมือง การบริหารและประชาชน ซึง่เปนแนวคิด

ที่อธิบายความสัมพันธและพันธะผูกพันรวมกันระหวางรัฐหรือผูปกครองกับประชาชน ในมิติตาง ๆ ดังนี้
๑. การกำเนิดรัฐ เปนมิติเก่ียวกับท่ีมาและความจำเปนของการมีรัฐและการปกครอง ซึ่งประชาชน

เปนผูกำหนดและใชประโยชนจากรัฐ
๒. เปาหมายของรฐั เปนมติเิก่ียวกับจดุมงุหมายของการมรีฐัและการปกครอง ซึง่มงุคมุครองรกัษาประโยชน

และการสรางความสุขสมบูรณสูงสุดใหแกประชาชนท่ัวไป
๓. อำนาจแหงรัฐ เปนมิติเก่ียวกับอธิปไตยซ่ึงเปนอำนาจสูงสุดแหงรัฐและการปกครองน้ันเปนอำนาจ

ที่อาศัยรากฐานจากความยินยอมของประชาชน และประชาชนเปนเจาของท่ีแทจริง
๔. ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน เปนมิติเก่ียวกับความรับผิดชอบของรัฐบาลท่ีมีตอประชาชน

และอำนาจสูงสุดของประชาชนในการควบคุมเหนือรัฐบาล
๕. การสรางเครือ่งมือกลไกในการบรรลเุปาหมายสงูสดุแหงรฐั เปนมติเิก่ียวกับการสรางและใชกฎหมาย

นโยบาย องคกรอำนาจของรฐั และมาตรการทางการปกครองเปนเครือ่งมอืกลไกในการสรางกิจกรรมทางการปกครอง
ของรัฐ เพ่ือนำรัฐและประโยชนของประชาชนไปสูการบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดในบั้นปลาย

๖. การจดัระเบยีบและแบงภาระหนาทีร่ะหวางองคกรสถาบนัทางการปกครองของรฐั เปนมติเิก่ียวกับ
การกำหนดโครงสรางและการแบงแยกอำนาจหนาท่ีที่แตกตาง และการตรวจสอบถวงดุลกันระหวางสถาบันหลัก
ในการผลิต และจัดสรรสินคา บริการ ความสมบูรณพูนสุข ใหแกรัฐและประชาชน อาทิ สถาบันนิติบัญญัติ บริหาร
และตุลาการ

๗. การดำเนินกิจกรรมสำคัญทางการปกครองของรัฐ เปนมิติเก่ียวกับการสรางกิจกรรมพื้นฐาน
ทางการปกครองของรฐั อาท ิการใหการศกึษาแกประชาชน การจดัหางาน การใหความสมบรูณทางวัตถุ การจัดสรร
ที่ทำกิน การปกปองคุมครองประชาชน การสงเสริมคุณธรรมของประชาชน การสงเสริมการมีสวนรวมโดยอิสระ
ของประชาชน และการเคารพอำนาจอธิปไตยของปวงชน

๘. การกำหนดคุณคานิยมทางการปกครองของรัฐ เปนมิติเก่ียวกับการแสวงหาและกำหนดมาตรฐาน
ของคุณคานิยมทางการปกครองใหแกรัฐ อาทิ คุณคานิยมเก่ียวกับความยุติธรรม การประกันและคุมครอง
ความเสมอภาค ความปลอดภัย ความสงบสุขของประชาชน การธำรงรักษาทรัพยสินและเสรีภาพของประชาชน
การสรางความเจริญรุงเรืองแกรัฐ การลดชองวางระหวางคนจนกับคนรวย และการรักษาอำนาจรัฐใหมั่นคง

⌫  ⌫    



ตามความเชื่อพื้นฐานของทฤษฎีสัญญาประชาคมเร่ืองการดำรงอยูจริงและมีมาแตดั้งเดิมเก่ียวกับ
ภาวะธรรมชาติ (state of nature) และสิทธิโดยธรรมชาติ (natural right) ของมนุษยนั้น ไดมีอิทธิพลอยางสำคัญ
ตอการยอมรับและยกยองอำนาจสงูสดุทางการเมืองการปกครองของประชาชน คอื หลกัการท่ีถือวา อำนาจอธิปไตย
เปนของปวงชน (popular sovereignty) นั่นเอง ซึ่งสงผลใหอาณัติประชาชนอยูเหนือผูปกครองดวย กลาวคือ
จอหน ลอ็ก ถือวารฐัสญัญาประชาคมเกิดจากการท่ีมนุษยตกลงกันวาจะรกัษาสิทธิตามธรรมชาตขิองตนไวดวย
การกอต้ังรัฐบาลเปนผูปกครองท่ีมีอำนาจจำกัด ในขณะท่ีรุสโซ ถือวารัฐสัญญาประชาคมเกิดจากการท่ีมนุษย
ไดแสดงเจตนารมณท่ัวไป (general will) มอบสิทธิตามธรรมชาติของตนใหแกชมุชน โดยท่ีอำนาจนัน้ยังอยู
ท่ีชุมชนไมใชอยูท่ีรัฐบาล

อยางไรก็ตาม แมวาความเช่ือพ้ืนฐานเก่ียวกับภาวะธรรมชาติของลอคกับรุสโซ จะแตกตางกันคือ ล็อก
เชื่อวาเปนสภาวะท่ีดี และรุสโซเชื่อวาเปนสภาวะท่ีวุนวายก็ตาม แตทั้งสองก็มีความเชื่อในเรื่องสิทธิตามธรรมชาติ
ที่สอดคลองกันคือ เปนสิ่งท่ีมนุษยและชุมชนเทาน้ันท่ีเปนเจาของ และตองยึดโยงอยูกับมนุษยและชุมชนตลอดไป
กลาวอีกนัยก็คือมนุษยและชุมชนเปนท้ังเจาของ ครอบครอง ใช และรักษาสิทธิดังกลาว โดยไมถือวาการจัดต้ัง
รัฐบาลขึ้นน้ันจะเปนการถายโอนหรือสงมอบสิทธิที่มีอยูนั้นไปใหผูปกครองดวย สวนผูปกครองนั้นจะมีก็แตเพียง
หนาท่ีในการคุมครองรักษาและสงเสริมสิทธิของประชาชนและชุมชนน้ันไวใหดำรงอยูอยางสมบูรณ ครบถวน
และโดยท่ีประชาชนมิไดมอบสิทธิใหแกผูปกครองนี้เอง ทำใหประชาชนสามารถใชสิทธิที่มีอยูนั้นเปล่ียนแปลง
และถอดถอนผูปกครองไดเสมอ หากไมสามารถทำหนาท่ีตามที่ประชาชนกำหนดและคาดหมายได ดวยเหตุนี้
ผูปกครองของรัฐสัญญาประชาคม จึงถูกจำกัดอำนาจตองรับผิดชอบตอประชาชน ตองยึดถือเอาเจตนารมณ
ตามสัญญาประชาคมของประชาชนเปนความสูงสุดและไมอาจละเมิดได ตลอดจนการอยูภายใตการกำกับ
ตามอาณัติของประชาชน ซึ่งประชาชนสามารถเปล่ียนแปลงและถอดถอนไดในท่ีสุด ขณะท่ีในทางกลับกัน
ประชาชนของรัฐสัญญาประชาคม ก็ตองเปนประชาชนท่ีมีความหวงแหนในสิทธิตามธรรมชาติของตน
และชุมชน รวมทั้งการมีความตื่นตัวอยางสูงตอการเขารวมภาระหนาที่ในการกำกับดูแล ประเมินและ
ควบคุมตรวจสอบการทำหนาที่ ตลอดจนการคัดคาน ทักทวง และถอดถอนรัฐบาลอยางกระตือรือรนและ
มีประสิทธิภาพสูงดวยเชนเดียวกัน

๓. ลทัธิประชาธปิไตยกบัระบอบการจดัการดลุยภาพ
ระหวางประโยชนปจเจก-เอกชนกับประโยชนสาธารณชน

คานิยมของลัทธิการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไมวาจะพิจารณาตามแนวคิดเสรีนิยม (liberalism)
แนวคิดปจเจกชนนิยม (individualism) แนวคิดพหุนยิม (pluralism) หรอืแนวคิดประโยชนนยิม (utilitarianism) ก็ตาม
ตางก็มีคานิยมสำคัญรวมกันในสองประการดวยกัน (๑) การยึดเอาประโยชนประชาชนเปนศูนยกลาง
ไมวาประชาชนในฐานะท่ีเปนปจเจกชน หรอืทีเ่ปนสาธารณชนก็ตาม (๒) การจำกดัอำนาจรัฐ ไมวาจะเปนอำนาจ
ของรัฐบาลหรืออำนาจขององคกรรัฐอ่ืนใดก็ตาม

เสรนิียม ตามคานิยมด้ังเดิมในตนศตวรรษท่ี ๑๙ นัน้ ใหคณุคากับเสรีภาพของบุคคลอยางสุดโตง (extreme)
จนถึงข้ันท่ีไมยอมรับแมกระท่ังสิ่งท่ีเรียกวาความชวยเหลือในรูปแบบใด ๆ ของรัฐ เพราะถือวาเปนการละเมิด
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งเปนผลสืบเน่ืองมาจากอิทธิพลของความคิดเร่ืองสิทธิตามธรรมชาติและกฎธรรมชาติ
แบบดั้งเดิม แตสำหรับเสรีนิยมใหม (neo–liberalism) แลว ถือวาสิทธิเสรีภาพของบุคคลน้ัน ควรไดรับความเคารพ
บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผลท่ีเอ้ือตอการอยูรวมกันไดของสวนรวม ทั้งน้ี เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดใชสิทธิเสรีภาพ
ของตนอยางเต็มทีใ่นการสรางความเปล่ียนแปลงใหม ๆ  ไปในหนทางท่ีมคีวามกาวหนาย่ิง ๆ  ขึน้ไป โดยไมตองมอีปุสรรค
ขัดขวางใด ๆ จากรัฐ ดวยเหตุนี้ รัฐจึงควรยุงเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหนอยท่ีสุด หากจะมีก็ควรอยูใน
ขอบเขตที่จำกัดเทาน้ัน

หัวใจสำคัญของเสรีนิยม จึงอยูที่ความเช่ือพ้ืนฐานเร่ืองความสามารถ ความมีเหตุผล ความใฝดี ภาระ
ความรับผิดชอบ และความสำคัญของภาคประชาชนเปนหลัก ในการท่ีจะเปนผูสรางความเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนาใหแกสังคมสวนรวม โดยท่ีไมไดคาดหวังหรือพ่ึงพาคุณูปการเหลาน้ันจากรัฐ หรืออำนาจรัฐแตอยางใด





กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือภาระในการกำหนดชะตากรรมของประชาชนและสังคมน้ัน ประชาชนเปนผูกำหนดเอง
ไมใชรัฐเปนผูกำหนด

ปจเจกชนนิยม พ้ืนฐานด้ังเดิมของคานิยมแนวน้ี คือ การใหคุณคากับการเคารพสิทธิในรางกาย ชีวิต
ทรัพยสนิและความคิดของบุคคล ซึง่เปนการผสมผสานจากแหลงความคิดหลายสำนัก ทัง้ Adam Smith, Karl Marx,
Charles Darwin และ Herbert Spencer(๓) โดยท่ีในความหลากหลายดังกลาวน้ัน นอกจากมุงจำกัดอำนาจรัฐแลว
ยังใหความสำคัญกับการขยายขอบเขตในการเคารพสิทธิเสรีภาพประชาชนในมิติตาง ๆ ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม
ศาสนา การเมือง รวมทัง้รางกาย ความคิด และชีวิตจติใจของคนดวย

หัวใจสำคัญของปจเจกชนนิยม จึงอยูที่การใหคุณคาพ้ืนฐานเก่ียวกับการรับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ในขอบเขตตาง ๆ อยางกวางขวาง ทั้งที่เก่ียวกับสิ่งที่อยูในตัวมนุษย เชน รางกาย ชีวิต และความคิด และสิ่งที่อยู
ภายนอก เชน ทรัพยสินในทางเศรษฐกิจดวย นัยสำคัญของคานิยมดังกลาว ก็คือการใหความเชื่อม่ันในศักยภาพ
ของบุคคล การพึ่งพาและรับผิดชอบตนเองของบุคคล และท่ีสำคัญก็คือการท่ีบุคคลตองพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถใหสงูย่ิง ๆ ขึน้ไป อยางไมหยุดย้ังดวย

พหุนิยม คานิยมพ้ืนฐานของกลุมความคิดน้ี นอกจากพยายามยกยองใหความสำคัญกับกลุมยอย
ที่หลากหลายในสังคมแลว ยังปฏิเสธบทบาทอำนาจและสถานภาพของรัฐดวย ซึ่งการยกยองความสำคัญ
ของกลุมยอยในฐานะที่เปนปจเจก–เอกชนนั้น ไดใหคุณคาสูงถึงขั้นของการเขาไปมีสวนรวมในการใชอำนาจ
อธิปไตยของรัฐรวมกันกับรัฐบาลดวย ซึ่งไมเพียงแตเปนการจำกัดอำนาจรัฐเทาน้ัน แตยังตองการลดอำนาจ
ของรัฐบาลลงดวย

หัวใจสำคัญของพหุนิยม อยูที่การใหคุณคากับกลุมยอยของปจเจก–เอกชน และการยกยองการเขาใช
อำนาจรัฐโดยตรง แทนท่ีองคกรของรัฐดวย ซึ่งนัยสำคัญของคานิยมดังกลาวก็คือ การสงเสริมการรวมตัว
เปนกลุมอยางเปนทางการหรือการจัดตั้งองคกรสถาบัน (institutionalization) ในภาคประชาชนรูปแบบตาง ๆ
โดยท่ีเนนความหลากหลายกระจายตัวใหครอบคลุมความเปนตัวแทนผลประโยชนอยางกวางขวางเพ่ือไมให
เกิดการรวมศูนยอำนาจและการกระจุกตัวของความมั่งคั่ง หรือการสรางอิทธิพลครอบงำของกลุมผูกขาด อันจะ
กอใหเกิดอุปสรรคในการเจรจาตอรองและการถวงดุลซึ่งกันและกัน ทั้งระหวางกลุมดวยกันเองและกลุมกับรัฐดวย

ประโยชนนิยม กลุมความคิดน้ีมีความเช่ือพ้ืนฐานวามนุษยยอมมีความตองการผลประโยชนทางวัตถุ
(economic) ความสขุ (hedonistic) และการสนองความตองการท่ีเพ่ิมมากขึน้เร่ือย ๆ (benefit) การสรางประโยชน
สงูสดุใหแกคนจำนวนมากท่ีสดุ (The greatest happiness of the greatest number) จึงถือเปนเปาหมายท่ีมี
คุณคาสงูสดุของสงัคม ดงันัน้ สทิธิเสรภีาพของประชาชนทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงจงึถือเปนเครือ่งมอืสำคญั
ที่มนุษยจะใชรักษาผลประโยชนของตน โดยท่ีรัฐไมควรเขามาแทรกแซง ทั้งนี้ เพราะเช่ือวามนุษยมีเหตุผลและ
สามารถใชเหตุผลน้ันในการสนองผลประโยชนสวนตนไดพรอม ๆ กันไปกับการแกไขขอพิพาทขัดแยงระหวางกัน
อันเปนการคุมครองรักษาสวัสดิการของสังคมสวนรวมไดดวย

หัวใจสำคัญของประโยชนนิยม จึงอยูที่การเคารพในหลักความเสมอภาคเทาเทียมกันของบุคคล
(equalitarianism) ในการแสวงหาผลประโยชนตามความตองการบนพ้ืนฐานของความมีเหตุผลการยึดถือ
เอาประโยชนมากที่สุดของคนจำนวนมากที่สุดเปนศูนยกลางน้ัน นับเปนการเปดโอกาสในการแสวงหาเพ่ือใหไดมา
ซึ่งการสนองตอบผลประโยชนอยางไมจำกัดหรือปดก้ันขัดขวางโดยอุปสรรคของอำนาจรัฐ การเปดกวาง
อยางอิสระเสรี ความเสมอภาคเทาเทียมและเหตุผลของบุคคลจะนำไปสูการจัดระเบียบในการจัดสรรปนสวน
ใหประชาชนคนสวนใหญสามารถบรรลุถึงผลประโยชนความตองการไดตามที่ใจปรารถนาอยางไมมีที่สิ้นสุดได
ในที่สุด ซึ่งนัยสำคัญของคานิยมดังกลาวอยูที่ประชาชนตองเปนฝายริเริ่ม แสดงออก รวบรวม เรียกรอง
และเคลื่อนไหวดวยตนเองอยางมีทางเลือก มีอิสระเสรีและเสมอภาคเทาเทียม ตองมีการเจรจาตอรอง
และใชหลักเหตุผลในการประนีประนอมเพ่ือประสานประโยชนท่ีเปนธรรมและขจัดขอพิพาทขัดแยง
ไปพรอม ๆ กันไดดวย โดยไมปลอยใหรัฐชี้นำ กำหนดหรือตัดสินใจตลอดจนการยัดเยียดผลประโยชนและ

(๓) โปรดดูรายละเอียดประกอบใน จรูญ สุภาพ, หลักรัฐศาสตรฉบับพิศดารแนวทฤษฎีและประยุกต (กรุงเทพ :
ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๘) หนา ๑๐-๑๔.

⌫  ⌫    



ความตองการซึง่ตัง้อยบูนพืน้ฐานความตองการขององคกรอำนาจรฐัเปนพ้ืนฐานแทนทีป่ระชาชน
จะเปนฝายกำหนดหรือเลือกไดดวยตัวเอง

ลัทธิประชาธิปไตย ซึ่งถือเอาประโยชนประชาชนเปนศูนยกลาง และการจำกัด
อำนาจรฐัดวยน้ัน ไมวาในสวนของแนวคิดเสรนียิม ปจเจกชนนยิม พหุนยิม หรอืประโยชนนยิม
ลวนมีจุดยืนรวมกันในคานิยมเก่ียวกับการจัดการดุลยภาพระหวางประโยชนประชาชน
และประโยชนสาธารณชนท้ังสิ้น ที่สำคัญคือแนวคิดดังกลาวไดตอกย้ำถึงคุณคาท่ีสำคัญย่ิง
เก่ียวกับความสำคัญของประชาชนในมิติตาง ๆ และถือวามีความหมายสำคัญตอการสราง
สำนึกทางการเมืองของประชาชนเองดวย ดังน้ัน หากไดนำเอาหัวใจสำคัญของแนวคิด
ดังกลาวมาประมวลเขาดวยกันแลว กลาวไดวา ในลัทธิการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น แทที่จริงแลว ก็คือ การเมืองของภาคประชาชนนั่นเอง เชน การใหคุณคา
เ ก่ียวกับภาระความรับผิดชอบในการกำหนดชะตากรรมตนเองของประชาชน
ตามแนวคิดเสรีนิยม การใหคุณคาเก่ียวกับภาระความรับผิดชอบในการพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถของประชาชนใหสูงเพิ่มย่ิงขึ้นตามแนวคิดปจเจกชนนิยม การใหคุณคา
เก่ียวกับภาระความรับผิดชอบในการจัดตั้งกลุมองคกรสถาบันเพื่อเจรจาตอรองถวงดุล
และการเขารวมใชอำนาจรฐัของประชาชนตามแนวคดิพหนิุยม หรอืการใหคณุคาเก่ียวกับภาระความรับผดิชอบ
ในการแสวงหาโอกาสและทางเลือกเก่ียวกับผลประโยชนและความตองการของประชาชนอยางอสิระดวยตนเอง
แทนการถูกกำกับชีน้ำจากรัฐหรือองคกรอ่ืนตามแนวคิดประโยชนนิยม เปนตน

๔. รฐัธรรมนญูฉบบัประชาชนกบันวตักรรมการถวงคานอำนาจ
และฟนเฟองขบัเคลือ่นสิทธิเสรภีาพประชาชน

รฐัธรรมนญูซึง่เปนท้ังกติกาสูงสดุ (supreme law) และระเบียบพ้ืนฐานทางการปกครอง (fundamental law)
ดวยน้ัน ถือเปนนวัตกรรมทางการเมืองที่สำคัญอยางย่ิงตอการสรางการยอมรับรวมกันระหวางฝายผูปกครอง
กับผูถูกปกครอง โดยเฉพาะการกำหนดความสัมพันธทางอำนาจภายใตเง่ือนไขที่ประชาชนยอมใหมีผูปกครอง
หรือรัฐบาลที่มีความชอบธรรมได

หนาท่ีสำคัญของรัฐธรรมนญู คอื การสรางววิฒันาการทางการปกครองใหเกิดขึน้ ซึง่จะตองประกอบดวย
เง่ือนไขท่ีสำคัญคือ การบัญญัติเน้ือหาสาระท่ีเปนการปฏิรูปหรือเปล่ียนแปลงการปกครองใหเคล่ือนไปในทิศทาง
ทีก่าวหนาคือเปนประชาธิปไตยมากข้ึนกับการนำไปปฏิบตัใิหบรรลผุลอยางมีประสิทธิภาพและตอเน่ืองมเีสถียรภาพดวย
ทัง้น้ี เพราะหากรัฐธรรมนูญท่ีมเีน้ือหาดีแตนำไปปฏบิตัไิมได หรือไมมเีสถียรภาพพอน้ัน ในทีส่ดุก็ไมสามารถทำหนาท่ี
พ้ืนฐานในการสรางวิวัฒนาการทางการปกครองได

การสรางวิวัฒนาการทางการปกครองโดยอาศัยรัฐธรรมนูญเปนเครื่องมือ ตามหลักรัฐธรรมนูญนิยม
(Constitutionalism) จึงถือวาเปนอารยธรรมทางการเมืองอยางหน่ึงท่ีแสดงวา สังคมมีความเห็นพอง เคารพกติกา
ซึง่เปนการยอมรับหลกัการปกครองโดยกฎหมาย (rule of law) แทนการใชกำลังอำนาจ ในทางตรงกันขามการคุกคาม
การสรางอุปสรรคขัดขวางหรือสรางความส่ันคลอนตอเสถียรภาพของการใชรัฐธรรมนูญใหมีความลาชา
ไรประสิทธิภาพและไมบรรลุผลตามเจตนารมณ แมไมถึงกับการยกเลิกหรือฉีกรัฐธรรมนูญท้ิงไป ก็ถือวาเปน
ความลมเหลวในการใชรฐัธรรมนญูดวยเชนกัน และยังเปนการสะทอนถึงสภาพแวดลอมทางการเมอืงท่ียังไมพรอมพอ
ที่จะใชรัฐธรรมนูญเปนเคร่ืองมือในการสรางวิวัฒนาการทางการปกครองอีกดวย

ในอดีตท่ีผานมา สังคมไทยถือวาขาดโอกาสในการสรางวิวัฒนาการทางการปกครองโดยอาศัยกติกา
ของรัฐธรรมนูญ เพราะไมมีทั้งรัฐธรรมนูญท่ีมีเน้ือหาดี และการปฏิบัติที่มีเสถียรภาพ รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
ซึ่งถือวามีเน้ือหาท่ีดีนั้น นับไดวาเราไดถูกทดสอบถึงความพรอมไปถึงครึ่งทางแลว สวนท่ีเหลืออีกคร่ึงทาง
คือการสรางเสถียรภาพของรัฐธรรมนูญในการนำไปปฏิบัติใหบรรลุผลตามเจตนารมณนั้น ถือเปนภาระและ
ความรับผิดชอบรวมกันอันสำคัญย่ิงของประชาชน

ลทัธิการเมือง
การปกครอง

ระบอบประชาธปิไตยน้ัน
แทท่ีจรงิแลว
ก็คือ การเมือง

ของภาคประชาชนนัน่เอง





เหตุผลสำคัญท่ีถือวาเปนภาระความรับผิดชอบรวมกันของประชาชนนั้น ก็เพราะวารัฐธรรมนูญ
ฉบบัป ๒๕๔๐ นัน้ ไดสะทอนเจตนารมณอยางชัดเจนในการสงเสรมิการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบกาวหนา
โดยเฉพาะการสรางรากฐานทางการเมอืงภาคประชาชน กลาวคือ นอกจากจะมีจดุเนนในการจำกดัและควบคุม
ตรวจสอบอำนาจรัฐอยางเขมงวดแลว ยังเพ่ิมจุดเนนใหมในการสงเสริมสิทธิเสรีภาพและอำนาจของภาคประชาชน
อยางกวางขวางมากย่ิงขึน้ถึงระดบัทีเ่รยีกไดวาเปนการเขาถงึและใชอำนาจรฐัในลกัษณะท่ีเปนประชาธปิไตยทางตรง
(direct democracy) และการเขามีสวนรวมท่ีเขมแข็ง (strong participation) ซึ่งจำเปนตองอาศัยบทบาท
ของประชาชนเปนสำคัญ กลาวอีกนัยก็คือ รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ สรางขึ้นมาเพื่อมุงใหประชาชนเปนผูใช
นั่นเอง ดังนั้น หากจะคาดหมายถึงความสำเร็จในการปฏิรูปการเมืองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแลว ก็ตอง
คาดหมายจากระดับความตื่นตัวและระดับความสามารถในการใชรัฐธรรมนูญของประชาชนน่ันเอง

ในการเขาถึงและใชอำนาจรัฐของประชาชนในรูปของประชาธิปไตยทางตรง และการเขามีสวนรวม
อยางเขมแขง็ถงึขัน้ท่ีอาจเรียกไดวาเปนประชาชนผมีูอำนาจ (powerful people) นัน้ ไดปรากฏอยใูนรฐัธรรมนูญ
หลายมาตราดวยกัน(๔) เชน ในสวนท่ีเก่ียวกับการสงเสริมสิทธิอำนาจประชาชนในบทบาทของการออกกฎหมาย
ตามมาตรา ๑๗๐ และมาตรา ๒๘๗ ซึ่งกำหนดใหประชาชนมีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติตอประธานรัฐสภา และ
เสนอออกขอบัญญัติทองถิ่นตอประธานสภาทองถิ่น บทบาทของการรับขอมูลขาวสาร คำชี้แจงเหตุผลและ
การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการและกิจกรรมของรฐัจากหนวยงานท่ีเก่ียวของตามมาตรา ๕๘
และมาตรา ๕๙ บทบาทของการจัดตั้งองคกรทางการเมืองในการแขงขันเขาสูอำนาจตามวิถีทางของระบอบ
ประชาธิปไตยตามมาตรา ๔๗ บทบาทของการแสดงออกถึงผลประโยชนความตองการของตนในรูปของการชุมนุม
ตามมาตรา ๔๔ บทบาทของการแสดงความเห็นทางสาธารณะผานทางส่ือสารมวลชนตามมาตรา ๓๙ บทบาท
ของการบริหารจัดการประโยชน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมสาธารณะทั้งในระดับทองถ่ิน ชุมชน และระดับชาติ
ตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๒๙๐ บทบาทของการควบคุม ตรวจสอบ รองเรียน และถอดถอนหนวยงาน
เจาหนาท่ี และผดูำรงตำแหนงทางการเมือง ทัง้ในระดับทองถ่ินและระดับชาตติามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๗๐
มาตรา ๒๘๖ และมาตรา ๓๐๔ รวมตลอดทัง้บทบาทในการเปนตวัแทนภาคประชาชน เพ่ือคมุครองดแูลสทิธิ ผลประโยชน
ทัง้ของประชาชนและประเทศชาตดิานตาง ๆ ตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ มาตรา
๘๙ มาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๑๙๙ ซึ่งกำหนดใหจัดต้ังองคกรตัวแทนผูบริโภค การไปใชสิทธิเลือกตั้ง การเขารวม
กำหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมืองและการวางแผนสาธารณะ การแสดงเจตนารมณของประชาชน
ในจังหวัดเพ่ือเรียกรองการกระจายอำนาจและการตัดสินใจในกิจการทองถ่ิน การรวมสงวนรักษาและใชประโยชน
จากทรัพยากรทองถ่ิน การใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะปญหาเก่ียวกับเศรษฐกิจและสังคมตอคณะรัฐมนตรี
การออกเสียงประชามติ รวมตลอดท้ังการคุมครองผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ ในรูปขององคกร
สทิธิมนษุยชนแหงชาต ิฯลฯ เปนตน

(๔) โปรดดูรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
⌫  ⌫    



จากหลักฐานขางตน จะเห็นไดวาความเปนนวัตกรรมในการหามลออำนาจรัฐ
และการเปนฟนเฟองสำคัญของการขับเคลื่อนสิทธิอำนาจประชาชนของรัฐธรรมนูญ
ฉบับป ๒๕๔๐ นั้น นัยสำคัญของมันก็คือ การท่ีเราไดทำการปฏิรูปการเมืองในเง่ือนไข
ของการลดบทบาทความสำคัญของอำนาจรัฐลงและเพิ่มบทบาทความสำคัญ
ในสิทธิอำนาจของประชาชนมากขึ้น หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ การอาศัยรัฐธรรมนูญ
เปนเคร่ืองมือในการสรางวิวัฒนาการทางการปกครองนั่นเอง แตสิ่งสำคัญเหนือสิ่งใด
อยูที่ความตระหนักของประชาชนถึงความสำคัญของบทบาทและสิทธิอำนาจที่เพ่ิมมากขึ้นน้ัน
วาจะทำหรือใชในทางปฏิบัติใหสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายเจตนารมณของรัฐธรรมนูญไดอยางไร
จะตองเตรียมความพรอม เรียนรู เขาใจใชประโยชน ตื่นตัว และเปล่ียนแปลงทัศนะและทาที
ของตนอยางไร ยุทธศาสตร กลยุทธ วิสัยทัศน และวิธีการดำเนินบทบาททางการเมือง
ตามแนวทางและขอกำหนดของรัฐธรรมนูญใหม ควรดำเนินไปอยางไรจึงจะไมตกเปนเหย่ือ
หรือถูกใช เปนเครื่องมือในการทำลายรัฐธรรมนูญของฝกฝายทางการเมือง
การจัดลำดับความสำคัญเรงดวนกอนหลังอยางไร การจัดกระบวน องคกร ระบบ เคร่ืองมือ
ที่จำเปนอยางไร เครือขาย พันธมิตร ขบวนการและการปฏิสัมพันธ การจัดสรรบทบาท
การแบงหนาท่ีกันทำระหวางกันอยางไร การกำหนดทิศทางและการส่ังสมประสบการณใหมที่ตองอาศัยเง่ือนเวลา
ที่เพียงพอและเหมาะสม รวมตลอดท้ังการทบทวน การฝกฝน ทั้งบทเรียนเกาและใหมดวยวุฒิภาวะทางอารมณ
และจิตใจที่อดทนอดกลั้นและสุขุมรอบคอบอยางเพียงพออีกดวย

โดยเฉพาะอยางย่ิงสำหรับยุทธศาสตรสำคัญของภาคประชาชนท่ีควรแสดงออกตอทาทีของการใช
รัฐธรรมนูญหรือการนำรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไปปฏิบัตินั้น สิ่งท่ีถือวามีลำดับความสำคัญเรงดวนสูงสุดในขณะน้ี
ก็คือการแสดงทาทีในการคุมครองรักษาเสถียรภาพของรัฐธรรมนูญนั่นเอง เน่ืองจากปมปญหาในเชิงปรัชญา
ของรัฐธรรมนูญน้ัน ไมเพียงแตการตอสูเพ่ือใหไดมาซึ่งรัฐธรรมนูญท่ีดีเทานั้น แตสิ่งที่ยากย่ิงกวาน้ันก็คือ การรักษา
และใชรัฐธรรมนูญท่ีดีนั้นใหบรรลุผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพดวย ทั้งนี้ เพราะรัฐธรรมนูญ
ท่ีดน้ัีน ไมสามารถสรางววิฒันาการทางการปกครองไดเลย หากไมไดนำไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบตัิ

๕. ธรรมาภบิาลกบัมาตรฐานใหมของกระบวนมาตรการบรหิารทางอำนาจ
และผลประโยชนท่ีประชาชนเปนท้ังตวัตัง้และผลลพัธ

ระบบธรรมาภิบาล (good governance) ซึ่งเก่ียวของกับกิจกรรมทั้งดานการเมือง การปกครอง และ
การบริหาร โดยครอบคลุมทั้งในภาครัฐ การเมือง ธุรกิจเอกชน และประชาชนดวยน้ัน แมจะมีพ้ืนฐานที่มาจาก
ผลสืบเน่ืองของปญหาความลมเหลวผุกรอนในภาคของการบริหารกิจการสาธารณะเปนหลักก็ตาม แตก็เปนปญหา
ที่กระทบถึงประชาชนโดยสวนรวม ประกอบกับเปนชวงเปลี่ยนผานท่ีสำคัญ (transitional period) ในการยักยาย
ถายเทบทบาทระหวางภาครัฐกับเอกชน ซึ่งเกิดข้ึนในทามกลางบรรยากาศของการเผชิญหนาท้ังกับปญหาวิกฤต
และความพยายามในการสรางมิติใหมของการปฏิรูปอยางรอบดาน ทั้งทางการเมือง การบริหาร เศรษฐกิจ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี การศึกษา ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมดวยน้ัน ระบบธรรมาภิบาลจึงเปนท้ังทางออก
และทางเลือกใหมที่สนองตอบไดทั้งในกรอบของความลมเหลวในวิกฤตปญหาและความคาดหวังในการเปล่ียนแปลง
ที่ดีขึ้น ทั้งในรูปของการปฏิรูปและการพัฒนาในทางท่ีกาวหนาดวย

หลกัการสำคัญท้ัง ๖ ประการของระบบธรรมาภิบาล(๕) คอื (๑) หลกันิตธิรรม (๒) หลกัคุณธรรม (๓) หลกั
ความโปรงใส (๔) หลกัความมีสวนรวม (๕) หลกัความรับผดิชอบ และ (๖) หลกัความคมุคาน้ัน หากไดมกีารนำไปใช
ในทางปฏิบัติตามกรอบของหลักการดังกลาวอยางครบถวนสมบูรณโดยท่ีมีการควบคุมตรวจสอบและประเมินวัดผล
อยางเปนรูปธรรมแลว นาจะกลาวไดวาเปนลูกตุมพัฒนาท่ีมีพลังอยางไพศาลในการผลักดันการเปลี่ยนแปลง
กาวสำคัญของสังคมไทยในปจจุบัน

(๕) โปรดดรูะเบียบสำนักนายกรัฐมนตรวีาดวยการสรางระบบบรหิารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีด ีพ.ศ. ๒๕๔๒

รฐัธรรมนูญท่ีดน้ัีน
ไมสามารถสราง
ววิฒันาการ

ทางการปกครองไดเลย
หากไมไดนำไปใช

ใหเกดิผลในทางปฏบิตัิ





ผลลัพธสำคัญท่ีนาจะคาดหมายไดจากระบบธรรมาภิบาล คือ ผลท่ีเกิดข้ึนในสวนของกระบวนมาตรการ
(measure processing) มากกวาการมีผลตอโครงสราง (structure) ของระบบสังคม การเมือง กลาวคือผลลัพธ
ที่จะเกิดข้ึนตอกระบวนการท่ีวาน้ันก็คือ ผลตอการยกระดับมาตรฐานใหมของกระบวนมาตรการบริหาร
ทางอำนาจและผลประโยชนท่ีใชประชาชนเปนท้ังตัวตั้งและผลลัพธนั่นเอง โดยเฉพาะตอกระบวนการ
ทางอำนาจและผลประโยชนในระหวางภาคสวนตาง ๆ ทัง้ภาครฐั การเมือง เอกชน และประชาชนนัน้ เปนกระบวนการ
ที่ตองผานการมีสวนรวมหรือการมีปฏิสัมพันธรวมกันอยางเขมขนระหวางภาคีที่หลากหลาย ผานข้ันตอนที่มี
ความซับซอนเขมงวดของกติกา รวมตลอดทั้งการผานเกณฑกำหนดตามมาตรฐานของมาตรการและเคร่ืองชี้วัด
ที่เปดเผยและมีการถวงดุลตรวจสอบรวมกันไดจากทุกฝายอยางเสมอภาคและเทาเทียม ภายใตเง่ือนไขของหลักการ
ทั้ง ๖ ประการดังกลาวขางตนแลวน้ัน

กระบวนมาตรการบริหารทางอำนาจและผลประโยชนที่ใชประชาชนเปนทั้งตัวต้ังและผลลัพธภายใต
เง่ือนไขของระบบธรรมาภิบาลน้ัน กำลังจะถูกพัฒนาใหเปนท้ังคานิยม วัฒนธรรม และกติกาใหมของระบบสังคม
การเมืองในรูปของโครงสรางสวนบน (super structure) ตอไป ไมวาในรูปของระเบียบ กฎหมาย หรือแผนชาติ
คอืแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัท่ี ๙ ก็ตาม ซึง่จะถูกใชสำหรบัเปนบรรทดัฐานสำคัญของกระบวนการ
ใชอำนาจและการจัดสรรประโยชนทามกลางฝายท่ีเก่ียวของทั้งในภาคการเมือง การบริหารเอกชนและประชาชน
ซึ่งเปนท่ีคาดหมายไดวาจะสงผลกระทบที่ตอเนื่องในระยะยาวและกวางไกลตอการเติบโตของพลังอำนาจในภาคสวน
ของเอกชนและประชาชนเปนอยางมาก

สิ่งสำคัญท่ีตองตระหนักสำหรับภาคเอกชนและประชาชนในขณะน้ีก็คือ การกำหนดยุทธศาสตร
ของภาคเอกชน และประชาชนในการท่ีจะยกระดับความสำคัญในบทบาทของตน ในการที่จะเปนตัวแปรนำ
ทำการขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาลใหมีความกาวหนาและแปลงใหเปนประโยชนสูงสุดแกประชาชนไดโดยเฉพาะ
การเจาะเขาไปอยูในศูนยกลางและเปนแถวหนาในการขับเคลื่อนที่แทจริงได  ทั้งน้ี เพ่ือใหผลของการใชหลักการ
ของระบบธรรมาภบิาลนัน้ ไดเกิดประโยชนสงูสดุ และทีส่ำคัญคือผลลพัธสดุทายท่ีตกถึงมือประชาชนอยางแทจริง
ไดดวย ไมใชเปนการพัฒนาหรือการปฏิรูปเพื่อแกไขปญหาและสนองผลประโยชนใหแกหนวยงานของ
ภาครัฐดวยกันเอง เหมือนกับยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีใชกันมาในอดีต

๖. ประชาสงัคมกับการปกปนพรมแดนอำนาจใหมของการเมืองภาคประชาชน
นอกกลไกการเมืองกระแสหลกั

ประชาสังคม (civil society) ถือเปนการปกปนพรมแดนใหมของอาณาบริเวณอำนาจการเมืองในภาค
ประชาชน ซึ่งแยกตัวออกมาจากอาณาบริเวณของอำนาจการเมืองในกลไกการเมืองกระแสหลัก ภายใตพรมแดน
ของประชาสังคม ซึ่งประกอบดวยหนวยยอยขององคกรประชาชนหลากหลายรูปแบบทั้งในรูปของกลุม ชุมชน
ประชาคม ภาคี เครือขาย ขบวนการ สมัชชา สมาพันธ สหพันธ เวทีสาธารณะ สภาชาวบาน หรือเวทีชาวบานน้ัน
ไดมีการขับเคล่ือนดวยรูปแบบของกิจกรรมสาธารณะท่ีหลากหลายพรอมกันไปดวยเชนกัน อาทิ กิจกรรม
ทางภูมปิญญา สงัคม การศึกษา เศรษฐกจิ สิง่แวดลอม วัฒนธรรม การบริหารจดัการ รวมทัง้กิจกรรมทางการเมืองดวย

นอกเหนือจากองคกรประชาชนและกิจกรรมสาธารณะของภาคประชาชนในประชาสังคมแลว สิ่งสำคัญ
อันเปนมรดกทางวัฒนธรรมของการเมืองภาคประชาชนท่ีถือวาเปนกลไกสำคัญในการผลิตซ้ำ (reproduction)
เพ่ือสืบสานและขยายเครือขายอาณาบริเวณทางอำนาจของการเมืองภาคประชาชนใหมีความตอเน่ืองอยางย่ังยืน
ในเชิงคุณภาพตอไปไดนั้น ก็คือการเคล่ือนไหวและการกอต้ังรกรากของส่ิงท่ีเรียกวา ขบวนการวิถีประชา(๖)

(civic movement) ซึ่งถือวาเปนเบาหลอมใหญอันสำคัญย่ิงในการปลุกกระตุนกระแสสำนึกใหมของการเมือง
ภาคประชาชน (civic mind) อันเปนรากฐานสำคัญในการพัฒนาไปสูวัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมือง
(civic culture) ตอไปในอนาคตระยะยาว

(๖) โปรดด ูชยัอนันต  สมทุวณิช, ประชารฐักบัการเปลีย่นแปลง (กรุงเทพ : สขุมุและบุตร, 2541) หนา 153-164.
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นัยสำคัญของประชาสังคมที่ ถือวา เปนคุณูปการอันสำคัญย่ิงตอการพัฒนาคุณภาพการเมือง
ภาคประชาชนก็คือ การมีตำแหนงแหงท่ี (position) หรือการมีที่ยืนใหมในอาณาบริเวณท่ีเปนพรมแดนการเมือง
ของภาคประชาชนเอง ซึ่งนอกจากการไดรับการยอมรับและสนองตอบของรัฐเพ่ิมขึ้นท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ในรูปของการสนับสนุนในสวนของโครงสรางบริการพ้ืนฐาน (infra structure) เชน การสงเสริมการจัดต้ังองคกร
และกิจกรรมสาธารณะของภาคประชาชนแลว ยังไดขยายผลไปสูการเปล่ียนแปลงในสวนของโครงสรางบน (super
structure) อื่น ๆ ตามมาดวย เชน การผลักดันในสวนของนโยบายและแผนระดับชาติ งบประมาณแผนดินและ
การออกกฎหมายใหม ๆ มารองรบัในสวนท่ีเก่ียวของกับการสนับสนนุกิจกรรมขององคกรประชาชนมากข้ึนตามลำดบั
สิ่งท่ีสำคัญย่ิงกวาน้ันก็คือ ภาคประชาชนเร่ิมมีความม่ันใจในบทบาทของตนเอง มีการฝกฝนเรียนรูประสบการณ
ทางสาธารณะ (public skill) เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะการไดสัมผัสกับความสำเร็จกาวใหมในระดับสูงสุด
ของความเปนประชาชน (people achievement) ก็คือ การท่ีภาคประชาชนรูสึกและเชื่อม่ันวาพึ่งพาตัวเอง
ไดมากขึ้น (self responsibility) ซึ่งจะเปนจุดเร่ิมตนกาวสำคัญในการสรางรอยประทับของประวัติศาสตรใหม
ที่เรียกวา สำนึกใหมแหงการปลดปลอยและแยกตัวออกเปนอิสระจากรัฐ (dependence mind) สราง
แรงขับดันใหมในการมุงพ่ึงพาตัวเอง และชวยเหลือกันเองกอนท่ีจะคิดพ่ึงรัฐ ซึ่งนับเปนจุดเร่ิมตนกาวสำคัญของ
การพัฒนาระบบการปกครองตนเอง (self government) ในอนาคตระยะยาวตอไป และผลพลอยไดที่สำคัญ
คอืการลดนอยถอยลงของบทบาทอำนาจรฐั (less government) นัน่เอง

๗. วฒันธรรมพลเมอืงกับเบาหลอมจติวญิญาณผกูระทำทางการเมอืง
ของภาคประชาชน

วัฒนธรรมพลเมือง (civic culture) ถือเปนรากฐานวัฒนธรรมทางการเมืองท่ีสำคัญของการเมือง
ภาคประชาชน เน่ืองจากเปนวัฒนธรรมท่ีเนนการเขามีสวนรวมอยางกระตือรือรนและเขมแข็ง (active & strong
participation) มีเหตุผล (rational base) และมีความคาดหวังถึงผลกระทบทางการเมืองที่จะเกิดข้ึน (political
efficacy) ตามมาดวย

วัฒนธรรมพลเมืองนั้น ผูกพันกับคุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษเฉพาะของประชาชนดวย คอืการมีคุณสมบัติ
ที่เรียกวาความสามารถของผูอยูใตปกครอง (subject competence) และความสามารถของพลเมือง (citizen
competence) เมื่อพิจารณาตามเง่ือนไขดังกลาว จะเห็นไดวาความสำคัญน้ันอยูที่ภาคประชาชนและตองเปน
ประชาชนที่มีความสามารถดวย ดังนั้น การฝกฝนทักษะและประสบการณทางการเมือง จึงถือวามีความจำเปน
ขณะเดียวกันในสวนของสภาพแวดลอมทางการเมืองเอง ระบบการเมืองก็ตองมีการสรางกระบวนการกลอมเกลา
ทางการเมือง (political socialization) ดวย

การฝกฝนทักษะและประสบการณทางการเมืองใหเปนผูใตปกครองและพลเมืองท่ีมีความสามารถน้ัน
ตองเริ่มจากการสรางสำนึกพ้ืนฐานเรื่องจิตสำนึกสาธารณะ (public mind) มีความสนใจใฝรูเก่ียวกับขาวสาร
กิจการบานเมอืงทัง้ใกลและไกลตวั (well–informed) มคีวามตืน่ตวัในการเขารวมรบัภาระในกจิการสาธารณะ (sense
of duty) การเขาไปรวมรับผดิชอบในกิจกรรมทางสาธารณะเย่ียงวิถีชวิีตปกติทัว่ไป (acting participation in public
life) รวมท้ังการมีความเช่ือมั่นศรัทธาตอระบบการเมือง รัฐบาลและระบอบประชาธิปไตย (trust in government
& democracy) ดวย

นยัสำคัญของการสรางวัฒนธรรมพลเมืองในการเมืองภาคประชาชน ก็คอื การสรางเบาหลอมจติวญิญาณ
ของผูกระทำทางการเมืองของภาคประชาชน (political actor) นั่นเอง ซ่ึงสิ่งท่ีเรียกวาจิตวิญญาณของผูกระทำ
ทางการเมืองน้ัน จะเปนคุณูปการอยางสูงตอการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยทางการเมืองในภาค
ประชาชน (people democratization) โดยท่ีประชาชนนั้นเปนผูกระทำทางการเมืองโดยตรง แทนท่ีจะเปนเพียง
ฝายถูกกระทำหรอืเปนเครือ่งมอืทางการเมืองภายใตการกำกับชีน้ำหรอืครอบงำโดยกลมุการเมอืง หรอืองคกรสถาบนั
ทางการเมืองอื่นเพียงดานเดียว ซึ่งการเปนผูกระทำทางการเมืองเองโดยตรงน้ัน มีความหมายสำคัญอยางย่ิง
ตอการยกระดับฐานะอำนาจและบทบาททางการเมืองของประชาชนโดยเฉพาะฐานะอำนาจและบทบาทท่ีเรียกวา
ประชาชนผูมีอำนาจ (powerful people) หรือการเปนประชาชนหรือบุคคลท่ีมีทักษะความสามารถในการ





เขามีสวนรวมทางการเมือง เพ่ือแปลงเอาทักษะความสามารถที่ตนมีอยูนั้นมาใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทางการเมอืงได (political efficacy) แมไมใชผดูำรงตำแหนงหรอืกมุอำนาจการเมืองอยก็ูตาม ซึง่จะสงผลใหบทบาท
การมีสวนรวมทางการเมืองของภาคประชาชนน้ันมคีวามหมายสำคัญสูงข้ึนถึงระดับท่ีเรียกวา ประชาชนเปนผกูำหนด
ชะตากรรมของตนเอง (people determination) ไดอยางแทจริง โดยเฉพาะการมีอำนาจในระดับของ
การตัดสินใจ (empowered decision–making) ได และส่ิงสำคัญท่ีจะตองติดตามมาภายหลังน้ันก็คือ
สิ่งที่เรียกวา ความผูกพันเปนเจาของประเทศหรือสังคมของประชาชน (sense of belonging) ซึ่งจะมี
ความสำคัญอยางย่ิงตอการวางรากฐานที่เปนปกแผนมั่นคงของระบบการเมืองภาคประชาชนตอไปในอนาคต
ระยะยาว

๘. ขอสรปุ

รัฐสัญญาประชาคม (social contract state) กับการปลุกกระแสสำนึกใหมของการเมืองภาคประชาชน
ดังไดกลาวมาในขางตนน้ัน ไมวาจะมองในกรอบของทางเลือกหรือทางหลักของกระแสสังคมการเมืองในปจจุบัน
ก็ตาม สิ่งท่ีเราไมอาจปฏิเสธไดสำหรับกระแสการเมืองยุคใหมก็คือ การท่ีเราไมอาจมองการเมืองหรือประชาธิปไตย
ในกรอบท่ีแปลกแยกไปจากมาตรฐานคุณภาพท่ีแตกตางหรือหางไกลไปจากบริบทแวดลอมอืน่ในดานสังคม เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมได โดยเฉพาะในกรอบท่ีตองอาศัยพ้ืนฐานความตองการและบรรทัดฐานจากความคาดหวัง
ของประชาชนเปนเคร่ืองชี้วัดตัดสินดวยแลว อาจกลาวไดวาคงไมมีศาสดาหรือจิตรกรคนใดสามารถจินตนาการ
ออกแบบหรือหยิบยื่นใหไดดีเทากับการกำหนดตนเองของประชาชนอยางแนนอน

การกำหนดตนเองของประชาชน เปนกุญแจสำคัญของการเมืองระบอบประชาธิปไตยการสงเสริมแนวทาง
และเคร่ืองมือพัฒนาคุณภาพการเมืองภาคประชาชนและการพัฒนาประชาธิปไตยอยางย่ังยืนก็เปนสิ่งจำเปน
เชนเดียวกัน หากมองไกลไปถึงบรบิทแวดลอมของกระแสแหงยุคท่ีเรียกวายุคหลังความทันสมยั (post modern era)
และยุคของความประจักษแจงแหงภูมิปญญาใหม (neo–enlightenment era) อยางในปจจุบันดวยแลว
ความสำคัญของภาคประชาชนในฐานะท่ีเปนศูนยกลางหลัก (people centric) ของจักรกลในการขับเคล่ือน
พลวัตของกระแสสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมใหมนั้น คงจะไมจำกัดขอบเขต หรือมีความหมาย
เดียวกันกับประชาชนในยุคดั้งเดิมอีกตอไป

ความลมเหลวของการรวมศูนยกลางอำนาจใหกระจุกตัวอยทูีร่ฐัและการปฏิเสธรัฐท่ีเต็มไปดวยกลไกของการผูกขาด
การครอบงำ การใชกำลังบังคับ และการควบคุม (coercion orientation) มากกวาความรับผิดชอบ และตอบสนอง
ตอความตองการท่ีแตกตางหลากหลายอยางฉับไวของประชาชน (responsive orientation) ตลอดจนการจุดประกาย
ของกระแสทางเลือกใหมในซีกของการเมืองภาคประชาชนรวมดวยน้ัน ลวนมีสวนผลักดันใหเกิดอัตราเรงท่ีเร็วข้ึน
ในการเบียดแทรกอำนาจการเมืองในรูปแบบที่ครอบงำอำนาจรัฐใหตกไปจากเวทีการเมืองแบบดั้งเดิม จนยากท่ีจะ
ตั้งตัวหรือตรึงหมุดยึดการรวมศูนยอำนาจผูกขาดเหมือนอยางเดิมไดอีกตอไปแลว
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การเติบกลาของพลังอำนาจใหมนอกศูนยอำนาจรัฐที่เรียกวา การเมืองภาคประชาชนจึงเปนเสมือน
ลิ่มยักษในการทำปฏิกิริยาแตกตัว (fission reaction) อำนาจการรวมศูนยแบบเบ็ดเสร็จท่ีศูนยกลางเดียวใหพนยุค
และหมดความหมายไปจากความสำคัญแบบเกา ในขณะเดียวกัน การสถาปนาการเมืองภาคประชาชน
ใหเปนหลักหมุดใหม จึงเปนระเบียบวาระทีส่ำคญัอยางยิง่สำหรบัการเมอืงใหมในภาคประชาชน

สิ่งท่ีเรียกวารัฐที่ดี พลเมืองดี รัฐสัญญาประชาคม ลัทธิประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญใหม ธรรมาภิบาล
ประชาสังคม และวัฒนธรรมพลเมือง ลวนเปนขุมทรัพยของการปลุกกระแสสำนึกใหมของการเมืองภาคประชาชน
ที่จะตองนำมารื้อฟน ทบทวน และกำหนดยุทธศาสตรในการใชประโยชนใหมเพ่ือใหกระบวนการสถาปนาการเมือง
ภาคประชาชนน้ัน สัมฤทธ์ิผลสงคุณูปการตอการพัฒนาคุณภาพการเมืองใหมและการพัฒนาประชาธิปไตย
ที่ย่ังยืนไดอยางแทจริงตอไป

การเมืองภาคประชาชน จึงเปนทางเลือกใหมของรัฐท่ีดีตามความหมายของรัฐสัญญาประชาคม
ท่ีถือเอาประชาชนเปนศูนยกลางในการกำกับอำนาจรัฐ อาศัยการสรางพลเมืองดีเขามารับผิดชอบ
การเมือง เพื่อเปนแกนนำในการขับเคลื่อนพลวัตทางการเมืองในภาคประชาชนดวยขบวนการวิถีประชา
ขององคกรประชาชนแทนกระบวนการแขงขันกันยึดกุมอำนาจระหวางกลุมฝกฝายทางการเมือง
เปนการเมืองมิติใหมท่ีแยกออกมานอกกลไกการเมืองท่ีไมแขงขันเพื่อเขายึดกุมอำนาจรัฐ แตอยูเหนือ
กลไกการเมืองกระแสหลัก ซึ่งเปนการสรางการเมืองรูปแบบใหมท่ีเปนการบูรณาการรวมกันระหวาง
การปกครองของภาคประชาชน ประชาธิปไตยก่ึงทางตรงก่ึงสวนรวม ประชาสังคม ธรรมาภิบาล
วัฒนธรรมพลเมือง และรัฐสัญญาประชาคม

๙. ขอเสนอ

การสถาปนาการเมืองภาคประชาชนและการสรางกระแสสำนึกใหมของการเมืองภาคประชาชน
หากจะใหเปนผลตอการพัฒนาคุณภาพใหมทางการเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยอยางย่ังยืนน้ัน ควรพิจารณา
ถึงการพัฒนาอยางผสมผสานระหวางองคประกอบรากฐานดานตาง ๆ ดังตอไปนี้

๑. การสรางรากฐานทางดานความสามารถทางการเมืองภาคประชาชน (political competence)
ใหมีการฝกฝน ถายทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพรทักษะ ความรูกันอยางท่ัวถึงและตอเนื่อง โดยเฉพาะทักษะ
ของการตอสูทางการเมืองในวิถีทางสันติที่ชวยในการประนีประนอมประสานประโยชน

๒. การสรางรากฐานทางดานวฒันธรรมทางการเมอืงภาคประชาชน (political culture) ใหมกีารสราง
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี แนวความคิด และจริยธรรมท่ีสามารถใชเปนบรรทัดฐานอางอิงรวมกันไดหรือ
เปนตนแบบในการถายทอดแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองรวมกันได

๓. การสรางรากฐานทางดานสถาบันทางการเมืองภาคประชาชน (political institutionalization)
ใหมีการจัดตั้งที่เขมแข็งสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพมีความตอเน่ืองในการปฏิบัติภาระหนาท่ี
อยางเปนระบบมีการกระจายอยางท่ัวถึงสามารถพึ่งพาตัวเองได และมีความคงทนสามารถเผชิญกับปญหา
และแรงกดดันไดอยางหนักแนนม่ันคง ตลอดจนมีการพัฒนาและหมุนเวียนเปล่ียนแปลงผูนำและบุคลากรท่ีมี
ความสามารถไดโดยราบร่ืนและถายโอนภารกิจอยางตอเน่ือง

๔. การสรางรากฐานทางดานขบวนการทางการเมืองภาคประชาชน (political movement)
ใหมีการดำเนินกิจกรรมอยางเปนรูปธรรม และมีการปฏิบัติสัมพันธรวมกันกับสวนอื่นของสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจอยางกวางขวางและตอเน่ือง ตลอดจนการพัฒนาท่ีมีความกาวหนาสูงย่ิง ๆ ขึ้น

๕. การสรางรากฐานทางดานเครือขายทางการเมืองภาคประชาชน (political network) ใหมี
การเช่ือมโยง และการชวยเหลือสนบัสนนุซึง่กันและกันกับภายนอก ทัง้ในทางราบและทางด่ิง มกีารแบงงานกันทำและ
มีการยึดโยงกับประชาชนกลุมตาง ๆ อยางใกลชิด

๖. การสรางรากฐานทางดานการสื่อสารทางการเมืองภาคประชาชน (political communication)
ใหมีระบบสารสนเทศ มีระบบทางดวนขอมูลที่มีประสิทธิภาพฉับไว ทั่วถึง และกระจายอยางกวางขวาง มีการพัฒนา
ระบบฐานขอมูล และการปรับความทันสมัยของขอมูล ตลอดจนระบบการบริการและการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร
ทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพสูง และยืดหยุนสูงดวย





๗. การสรางรากฐานทางดานมาตรการและกลยุทธทางการเมืองภาคประชาชน (political strategy)
ใหมีระเบียบวิธีที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณทางการเมือง และเปาหมายทางการเมือง
ทีต่องการบรรลดุวย สามารถใชประโยชนจากเง่ือนไขของกฎหมาย รฐัธรรมนญู โอกาส สทิธิและเสรีภาพทางการเมือง
ตลอดจนการจัดการในการใชทรัพยากรทางการเมืองท่ีกอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิหรือประสิทธิผลทางการเมืองไดสูงดวย
โดยเฉพาะมาตรการและกลยุทธทีส่ำคัญหลัก ๆ ทีจ่ำเปนตองใชในการประสานประโยชนและความขัดแยง การกดดัน
เจรจาตอรอง ควบคุมตรวจสอบ การเจาะลึกและเกาะติดกับกรณีตาง ๆ อยางตอเน่ือง การเรียกรองหรือแมแต
การสรางแนวรวมพันธมิตร การสรางอิทธิพลรูปแบบตาง ๆ ตอองคกรของรัฐ

๘. การสรางรากฐานทางดานบรรทัดฐานทางการเมืองภาคประชาชน (political norm)
ใหมีการสรางสรรค สั่งสม ปลูกฝง และสืบสานจารีตประเพณีที่เก่ียวของกับการเมืองภาคประชาชนข้ึนมารองรับ
อยางตอเน่ืองและเปนรูปธรรม

๙. การสรางรากฐานดานการกลอมเกลาทางการเมืองภาคประชาชน (political socialization)
ใหมีการสรางความรู ความเขาใจ สรางทัศนคติ คานิยม และหลอหลอมพฤติกรรมทางการเมืองในภาคประชาชน
ในระหวางเครือขายการเมืองภาคประชาชนดวยกันเอง

๑๐. การสรางรากฐานดานการผลิตซ้ำทางการเมืองภาคประชาชน (political reproduction)
ใหมีการพัฒนาบุคลากร หรือทรัพยากรบุคลากรทางการเมืองภาคประชาชน สรางยุวชนการเมืองภาคประชาชน
มกีารกำหนดหลักสูตรการศึกษา เรียนร ูและฝกฝนทักษะใหม ๆ ทีม่คีวามกาวหนาย่ิง ๆ ขึน้

๑๑. การสรางรากฐานดานภาวะผูนำทางการเมืองภาคประชาชน (political leadership) ใหมี
การสงเสริมภาวะผูนำใหมทางการเมืองท่ีไมเนนการแขงขันทางอำนาจ หรือเพ่ือการแยงยึดเขากุมอำนาจรัฐ แตเนน
ความสำคัญของการมีภาวะผูนำทางการเมืองแบบพลเมือง รวมท้ังการสงเสริมการสรางวีรบุรุษมวลชนดวย

๑๒. การสรางรากฐานดานการเมืองทางเลือกภาคประชาชน (alternative politics) ใหมีการสราง
ทางเลือกใหมในการสงเสริมบทบาททางการเมืองภาคประชาชน นอกเหนือจากแบบแผนด้ังเดิมที่เนนการมีสวนรวม
แบบทางออม โดยเนนการมีสวนรวมแบบทางตรงมากข้ึน ใหมีสิทธิมีสวนในระดับการตัดสินใจที่แทจริง ขยายสิทธิ
โอกาสใหภาคประชาชนเปนฝายนำในกระบวนการตัดสินใจสาธารณะ วิกฤตการณหรือปญหาสำคัญท้ังระดับชุมชน
และระดับชาติ รวมทั้งการแกไขปญหากันเองระหวางภาคีที่เก่ียวของ

๑๓. การสรางรากฐานทางดานอุดมการณทางการเมืองในภาคประชาชน (political ideology)
ใหมีการสรางอุดมการณทางการเมืองภาคประชาชนแยกเปนเอกเทศตางหากจากกรอบอุดมการณทางการเมือง
กระแสหลัก สามารถส่ือสาร เช่ือมโยงระหวางกันได สามารถสรางแรงบันดาลใจทางการเมืองใหแกประชาชน
ดวยกันเองไดอยางมีประสิทธิผล ตลอดจนสามารถโตแยง หักลาง แยกความแตกตาง สรางเอกลักษณใหม
และมีอิทธิพลตอความคิดของประชาชนเหนือกวาอุดมการณดั้งเดิมกระแสหลักได
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เมือ่วนัท่ี ๑๔ กันยายน ๒๔๗๕ ในประเทศไทยไดมกีารต้ัง
หนวยงานข้ึนหนวยงานหน่ึง ชื่อ “กรมเลขาธิการคณะกรรมการ
ราษฎร” ปจจบุนัคอื “สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร”ี นบัจากวันน้ัน
จนถึงวันน้ีถือไดวาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดรับการสถาปนา
ครบรอบปที่ ๗๙ แลว ดังนั้น เมื่อวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงไดจัดงานวันสถาปนาสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีครบรอบปท่ี ๗๙ ในงานดังกลาว
ไดรับเกียรติจากอดีตผูบริหารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มารวมงาน ไดแก

๑. นายอนันต  อนันตกูล
อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๑ ตลุาคม ๒๕๒๘-๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๓๓)

๒. นายสุรชยั  ภปูระเสรฐิ
อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๑ ตลุาคม ๒๕๕๐-๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)

๓. นายนพดล  เฮงเจรญิ
อดีตรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๔. นายสุรนิทร  ศรวิีทยา
อดีตรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๕. นายนัท ี เปรมรศัมี
อดีตที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๖. นางธนนุช  ตรทีพิยบุตร
อดีตที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๗. นางพงษทอง  ตัง้ชพูงศ
อดีตที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สลค.สาร ฉบับนี้ จึงขอนำเสนอประมวลภาพงานดังกลาว
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เรือ่ง การเชญิชวนใหแตงกายในชดุผาไหมหรือผาไทย
คณะรัฐมนตรไีดประชุมปรกึษาเม่ือวันท่ี ๗ มถุินายน ๒๕๕๔ ลงมตวิา
๑. เห็นชอบใหเชิญชวนรัฐมนตรี ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจาหนาท่ีของรัฐนำรูปแบบของเสื้อกระดุม

๕ เม็ด หรือชุดท่ีตัดเย็บดวยผาไหมหรือผาไทยมาใชในโอกาสตาง ๆ เพ่ือเปนการรณรงคสงเสริมใหมีการใชผาไหมหรือผาไทย
ในชีวิตประจำวันมากย่ิงขึ้น รวมทั้งเชิญชวนใหขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจาหนาท่ีของรัฐทุกหนวยงาน
แตงกายในชุดผาไทยในวันปฏิบัติราชการ โดยหนวยงานตนสังกัดอาจพิจารณากำหนดเปนวันใดวันหน่ึงของสัปดาห
เพ่ือเปนแบบอยางท่ีแสดงถึงความเปนเอกลักษณไทยและความพรอมเพรียงกัน ทั้งน้ี ในการดำเนินการดังกลาวเปนเพียง
การเชิญชวน มิไดเปนคำส่ังหรือการบังคับ แตใหดำเนินการดวยความสมัครใจของแตละบุคคล

๒. มอบหมายใหกระทรวงวัฒนธรรมรับไปพิจารณากำหนดรูปแบบของเสื้อตามขอ ๑ เพ่ือใชเผยแพรเปน
ขอแนะนำสำหรับผูที่ประสงคจะแตงกายดวยชุดดังกลาวตอไป

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร ๐๕๐๖/ว ๙๒ ลงวนัท่ี ๑๐ มถุินายน ๒๕๕๔

เรือ่ง การแตงกายดวยเสื้อมีตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เน่ืองในโอกาสพระราชพิธมีหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๔
คณะรัฐมนตรไีดประชมุปรกึษาเม่ือวนัท่ี ๗ มถุินายน ๒๕๕๔ ลงมติเห็นชอบตามท่ีสำนักงานปลัดสำนกันายกรัฐมนตรี

เสนอโดยใหเชญิชวนประชาชนทัว่ประเทศนอมเกลานอมกระหมอมถวายพระพรชยัมงคลและถวายความจงรกัภักดีแดพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว โดยพรอมใจกันแตงกายดวยเส้ือมีตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทั้งน้ี ใหแตงกายในระยะเวลาของการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรตินับตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป  สำหรับสีของเส้ือนั้นใหใสไดทุกสี (ยกเวนสีดำและสีน้ำเงินเขม)

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร ๐๕๐๖/ว ๙๓ ลงวนัท่ี ๑๐ มถุินายน ๒๕๕๔

เรือ่ง ขอความเหน็ชอบใหถอืปฏิบตัติามมตคิณะรฐัมนตรีเมือ่วนัท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ (เรือ่ง การปรบัปรงุ
แนวทางการนำหนังสือตอบความเห็นของหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของเสนอตอท่ีประชุม
คณะรฐัมนตรี) ตอไป
คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ลงมติเห็นชอบใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ (เร่ือง
การปรับปรุงแนวทางการนำหนังสือตอบความเห็นของหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของเสนอตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี) ตอไป
ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ โดยใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐสงหนังสือเสนอความเห็น
ถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอยางชากอนเวลาเร่ิมการประชุมคณะรัฐมนตรี (ปกติกำหนดเวลา ๐๙.๐๐ น.)
เพ่ือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะไดจัดทำสำเนาแจกท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี หากเลยกำหนดเวลาดังกลาว
ใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดทำสำเนาแจกท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเฉพาะกรณีที่รัฐมนตรีหรือหัวหนาหนวยงานของรัฐ
ที่มีขอเสนอแนะหรือความเห็นไดนำเสนอขอเสนอแนะหรือความเห็นน้ันในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๓ ลงวนัท่ี ๒๖ สงิหาคม ๒๕๕๔

คัดเลือกโดย นันทนภัส  สังวรประเสริฐ และจิตตา กิตติเสถียรนนท

สรุปผลการตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรี

ทีส่ำคญั





เรือ่ง การจดัระเบยีบวาระการประชมุและการเสนอเรือ่งตอคณะรฐัมนตรีเปนวาระจร
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ รองนายกรัฐมนตรี (รอยตำรวจเอก เฉลิม อยูบำรุง)

เสนอวา ในการประชุมคณะรัฐมนตรีแตละคร้ังไมควรมีเร่ืองในระเบียบวาระการประชุมมากเกินไป เพราะอาจทำใหรัฐมนตรี
ไมสามารถศึกษารายละเอียดเร่ืองตาง ๆ ในระเบียบวาระการประชุมไดทันกอนการประชุมคณะรัฐมนตรี นอกจากน้ัน
ยังมีเร่ืองท่ีเสนอตอคณะรัฐมนตรีเปนวาระจรอีกดวย ทำใหรัฐมนตรีไมสามารถศึกษาขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ
ของเรื่องดังกลาวไดทันเชนเดียวกัน ซึ่งอาจสงผลใหการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ เหลาน้ีขาดความละเอียดรอบคอบ
และไมเกิดประโยชนสูงสุดอยางท่ีควรจะเปน ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวลงมติวา

๑. มอบหมายใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีแตละคร้ัง
ใหมีจำนวนเร่ืองที่เหมาะสม เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับหลักเกณฑวิธีการของการจัดทำ
เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี โดยใหมีเร่ืองที่เสนอคณะรัฐมนตรีเปนวาระจรไดเทาท่ีจำเปน ตามนัยพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การเสนอเร่ืองและการประชมุคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเร่ืองตอคณะรฐัมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ ทั้งน้ี หากมีเร่ืองจำเปนเรงดวนตองเสนอคณะรัฐมนตรีเปนวาระจร ใหหนวยงานของรัฐเจาของเร่ืองสงเร่ือง
ใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในเวลา ๐๙.๐๐ น.

๒. กรณีเร่ืองท่ีจะเสนอคณะรัฐมนตรีเปนเ ร่ืองสำคัญ มีผลกระทบสูงหรือเก่ียวของกับหลายหนวยงาน
ใหหนวยงานของรัฐเจาของเร่ืองเสนอเร่ืองไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลวงหนาแตเน่ิน ๆ เพ่ือใหมีเวลาเพียงพอ
ที่จะใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะหนวยงานกลาง เชน สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนตน สามารถใหความเห็นไดทันและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สามารถสงเร่ืองใหรัฐมนตรีไดศึกษาขอมูลรายละเอียดไดทันกอนการประชุมคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหการพิจารณาตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรีเปนไปดวยความรอบคอบ ถูกตอง และเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน ทั้งน้ี
ใหถือปฏบิตัติามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๒ (เรือ่ง แนวทางการลดเร่ืองเสนอคณะรฐัมนตร)ี อยางเครงครดัดวย

ตอมาในคราวประชมุคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๔ นายกรัฐมนตรเีสนอวา ในกรณทีีม่เีรือ่งจำเปนเรงดวน
ตองเสนอคณะรัฐมนตรีเปนวาระจร ขอใหรัฐมนตรีเจาของเร่ืองแจงขอมูลใหนายกรัฐมนตรีทราบเปนการภายในลวงหนา
โดยดวนกอนวันประชุมคณะรัฐมนตรีดวย เพ่ือจะไดมีเวลาในการพิจารณาหรือตรวจสอบขอมูลที่เก่ียวของในเบื้องตน
กอนได สวนการเสนอเร่ืองอยางเปนทางการใหสงเ ร่ืองใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในเวลา ๐๙.๐๐ น.
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวลงมติรับทราบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

ทีม่า : ๑. หนังสอืสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๖ ลงวันท่ี ๒๖ สงิหาคม ๒๕๕๔
๒. หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสดุ ที ่นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๑ ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๔
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เรือ่ง แนวทางปฏิบตัใินการช้ีแจงตอท่ีประชมุคณะรัฐมนตรี (มติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี ๑๖ มิถนุายน ๒๕๕๒)
คณะรัฐมนตรไีดประชุมปรกึษาเม่ือวนัท่ี ๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๔ ลงมตเิห็นชอบใหถือปฏบิตัติามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัท่ี

๑๖ มถุินายน ๒๕๕๒ (เร่ือง การปรบัปรุงมตคิณะรัฐมนตรีเก่ียวกับแนวทางปฏิบตัใินการช้ีแจงตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี) ตอไป
ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้

๑. วิธีการช้ีแจง ม ี๒ วิธี คอื
๑.๑ การช้ีแจงในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี
๑.๒ การชีแ้จงดวยระบบประชมุทางไกล (Video Conference)

๒. การรักษาความลับ
๒.๑ เร่ืองที่ไมสมควรชี้แจงดวยระบบประชุมทางไกล ไดแก

๒.๑.๑ เร่ืองที่เปนความลับ
๒.๑.๒ เร่ืองที่กระทบความมั่นคง หรือความสัมพันธระหวางประเทศ
๒.๑.๓ เร่ืองเก่ียวกับภาษีอากรประเภทตาง ๆ

๒.๒ หามนำอุปกรณสื่อสารรวมท้ังอุปกรณบันทึกภาพและเสียงทุกชนิดเขาไปในหองประชุมคณะรัฐมนตรี
หรือในหองท่ีมีการช้ีแจงดวยระบบประชุมทางไกล

๒.๓ หามกระทำการแพรภาพและกระจายเสียง หรือบันทึกภาพและเสียงการช้ีแจงและการประชุม
คณะรัฐมนตรี

๒.๔ ในหองท่ีมีการช้ีแจงตอคณะรัฐมนตรีดวยระบบประชุมทางไกล ใหมีเฉพาะผูชี้แจงและเจาหนาท่ีเทคนิค
ที่จำเปนเทาน้ัน

ทัง้น้ี ใหหนวยงานมอบหมายผรูบัผดิชอบในการควบคุมดแูลใหปฏิบตัติามขอ ๒.๒ – ๒.๔ โดยเครงครดั
๓. คุณสมบัติของผูชี้แจง

ทั้งในกรณีหนวยงานท่ีเสนอเร่ืองและหนวยงานท่ีเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ใหหวัหนาสวนราชการ หวัหนาหนวยงานรัฐวสิาหกิจ หรอืหวัหนาหนวยงานอ่ืนของรฐัหรอืเทียบเทา เปนผชูีแ้จง เวนแตกรณีจำเปน
อยางย่ิงใหมอบหมายผูดำรงตำแหนงดังตอไปนี้เปนผูชี้แจงแทน

๓.๑ กรณีสวนราชการ (ยกเวนสำนักงานตำรวจแหงชาติ) ใหมอบหมายผูดำรงตำแหนงไมต่ำกวารองหัวหนา
สวนราชการ หรือเทียบเทา

๓.๒ กรณีสำนักงานตำรวจแหงชาติ ใหมอบหมายผูดำรงตำแหนงไมต่ำกวาผูชวยผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ
หรือเทียบเทา

๓.๓ กรณีรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ  ใหมอบหมายผูดำรงตำแหนงไมต่ำกวารองผูวาการ
รองผูอำนวยการ รองกรรมการผูจัดการ หรือเทียบเทา

๔. จำนวนผูชี้แจง
๔.๑ หนวยงานท่ีเสนอเร่ือง

ใหมผีชูีแ้จงตามขอ ๓ และอาจมผีชูีแ้จงในรายละเอยีดอกีจำนวนไมเกิน ๒ คน
๔.๒ หนวยงานท่ีเสนอความเห็น

ใหมผีชูีแ้จงหนวยงานละ ๑ คน
๕. ในกรณีที่คุณสมบัติของผูชี้แจง และจำนวนผูชี้แจงไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดใหนายกรัฐมนตรี

ประธานท่ีประชุม รัฐมนตรีเจาของเรื่อง หรือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนผูพิจารณาอนุญาต
๖. ในกรณีทีม่กีารช้ีแจงตอทีป่ระชุมคณะกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตร ีใหถือปฏิบตัติามแนวทางปฏิบตัิ

ในการชี้แจงตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยอนุโลม

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๕ ลงวนัท่ี ๒๖ สงิหาคม ๒๕๕๔
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เรือ่ง การกำหนดหลักการและปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการดำเนินคดีในศาลปกครอง
กรณคีณะรฐัมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรฐัมนตรีประจำสำนกันายกรัฐมนตรี
ถกูฟองในคดีปกครอง
คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ลงมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เสนอ ดงัน้ี
๑. มอบอำนาจในการดำเนินคดีปกครองในนามคณะรัฐมนตรีในศาลปกครอง ใหพนักงานอัยการเปนผูวาตาง

แกตางในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเปนผูฟองคดีหรือผูถูกฟองคดีปกครองทุกศาลและทุกชั้นศาลปกครองจนกวาคดีถึงที่สุด
และใหมีอำนาจดำเนินกระบวนพิจารณาใดไดทุกประการไมวาจะเปนไปในทางจำหนายสิทธิหรือไมก็ตาม เชน การยอมรับ
ตามที่คูกรณีอีกฝายหน่ึงเรียกรอง การถอนฟอง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิหรือใชสิทธิในการอุทธรณตอ
ศาลปกครองสูงสดุ หรือในการขอใหพิจารณาคดีใหม ตลอดจนใหมอีำนาจมอบอำนาจชวงใหนติกิรไปดำเนนิการใด ๆ แทน

๒. กรณีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถูกฟอง
คดีปกครองในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับมติคณะรัฐมนตรีและไมมีหนวยงานเจาของเร่ืองโดยตรง ใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เปนผูรับผิดชอบในการนำคำส่ังศาลปกครองท่ีใหทำคำใหการแกคำฟองเสนอนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี
ที่ไดรับมอบหมายมีคำสั่งใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการตอไป โดยใหถือเปนมติคณะรัฐมนตรีและไมตองนำเสนอ
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ใหประสานงานกับสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือรวบรวมความเห็นแลวยกรางคำใหการย่ืนตอศาลปกครองและดำเนินการหรือประสานงานในสวนท่ีเก่ียวของกับคดีตอไป

๓. กรณีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถูกฟองคดีปกครอง
ในเรื่องที่ไมเก่ียวของกับมติคณะรัฐมนตรีและไมมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบโดยตรง ใหสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เปนผูรับผิดชอบในการนำคำส่ังศาลปกครองที่ใหทำคำใหการแกคำฟองเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับ
มอบหมายมีคำสั่งใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการ ทั้งน้ี ใหประสานกับสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมความเห็นแลวยกรางคำใหการย่ืนตอศาลปกครองและดำเนินการ
หรือประสานงานในสวนท่ีเก่ียวของกับคดีตอไป

๔. กรณีหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเปนคูกรณีในคดีปกครองมีเจาหนาท่ีหรือนิติกรท่ีมีความรู
ความสามารถอยูแลวและประสงคจะดำเนินคดีปกครองเองก็ใหดำเนินคดีปกครองเองจนถึงที่สุด แตถาไมมีเจาหนาท่ีหรือ
นิติกรดังกลาวหรือมีแตประสงคใหพนักงานอัยการดำเนินการแทนใหทำความตกลงกับพนักงานอัยการใหดำเนินคดีแทน
โดยเรงดวน หากเปนกรณีที่ตองใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ก็ใหวาจางทนายความผูเชี่ยวชาญได โดยขอความเห็นชอบจาก
อยัการสูงสดุ หรอืผแูทนท่ีอยัการสูงสดุมอบหมาย และหากมีคาใชจายในการดำเนนิการ ใหทำความตกลงกบัสำนกังบประมาณ
ในเรื่องคาใชจายดวย

๕. กรณีหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาท่ีของรัฐสงเ ร่ืองใหพนักงานอัยการดำเนินคดีแทนในฐานะ
ผูรับมอบอำนาจ ถาพนักงานอัยการมีความเห็นวา หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐดังกลาวอยูในฐานะเสียเปรียบ
ไมสามารถชนะคดีไดหรือการดำเนินคดีไมกอใหเกิดประโยชน ไมควรท่ีหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาท่ีของรัฐ
จะดำเนินคดีในเรื่องน้ัน ใหพนักงานอัยการแจงฐานะคดีและดำเนินการตอไป เ พ่ือใหอัยการสูงสุดวินิจฉัยชี้ขาด
และนำเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาช้ีขาดการยุติในการดำเนินคดีแพงของสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๙ ลงวนัท่ี ๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๔





เรือ่ง แนวทางปฏิบตัเิกีย่วกับญตัต ิรายงาน และขอสงัเกตของคณะกรรมาธกิารของสภาผแูทนราษฎร
และวฒุสิภา
คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ลงมติเห็นชอบตามท่ีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เสนอ ดงัน้ี
๑. เมื่อสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาไดสงญัตติ รายงาน หรือขอสังเกตของคณะกรรมาธิการสามัญหรือ

วิสามัญมาเพ่ือใหรัฐบาลพิจารณาดำเนินการ ใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาสงญัตติรายงาน และขอสังเกตของ
คณะกรรมาธิการฯ ใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของรับไปพิจารณาวาสมควรจะดำเนินการตามญัตติ
รายงาน และขอสังเกตในเร่ืองใดไดหรือไม ประการใดกอน เมื่อไดรับแจงผลการพิจารณาจึงใหนำญัตติ รายงาน และ
ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ในเรื่องนั้น พรอมทั้งความเห็นของสวนราชการและหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของเสนอ
คณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน

๒. ในกรณีที่ญัตติ รายงาน หรือขอสังเกตของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐเก่ียวของหลายแหงใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนผูพิจารณากำหนดใหมีหนวยงานกลาง
ในการรวบรวมผลการดำเนินการตามญัตติ รายงาน และขอสังเกตดังกลาวของสวนราชการและหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ
มาสรุปแลวสงใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือนำเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
โดยใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐแจงผลการดำเนินการใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับเรื่อง หากพนกำหนดระยะเวลาดังกลาวและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังไมไดรับทราบผลการดำเนินการ
ใหรายงานนายกรัฐมนตรีทราบหรือพิจารณาส่ังการตามท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ี ใหนำเร่ืองการแจงผลการดำเนินการดังกลาว
มาใชกับการตอบกระทูถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาดวยโดยอนุโลม

ทีม่า : หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๔ ลงวนัท่ี ๒๖ สงิหาคม ๒๕๕๔



พระราชบญัญตัิ

เรือ่ง พระราชบญัญัตโิรงเรียนเอกชน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
แกไขปรบัปรงุพระราชบญัญัตโิรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ เก่ียวกับผอูนญุาตการโอนกรรมสทิธ์ิและสิทธิครอบครองในทีด่นิ คณะกรรมการ

บริหารของโรงเรียนในระบบและคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณจังหวัด การจัดทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งการกำหนด
ใหมีกองทุนสำรองของโรงเรียนในระบบใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และปรับปรุงบทบัญญัติในสวนของการประกันสังคมใหครอบคลุม
บุคคลซึ่งมิไดมีหนาท่ีหลักดานการสอนหรือสนับสนุนการศึกษาใหมีความเหมาะสม

เลม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๖ ก วันท่ี ๙ มถุินายน ๒๕๕๔ หนา ๑

เรือ่ง พระราชบญัญตักิารเลอืกต้ังสมาชกิสภาทองถ่ินหรือผบูรหิารทองถ่ิน (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
แกไขปรบัปรงุพระราชบญัญัตกิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาทองถ่ินหรอืผบูรหิารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ในสวนท่ีเก่ียวกับการนับคะแนนเสยีง

โดยกำหนดใหนับคะแนนเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินท่ีหนวยเลือกตั้ง แลวสงผลการนับคะแนนของหนวยเลือกตั้ง
นั้นไปรวมท่ีเขตเลือกต้ังเพ่ือนับคะแนนรวม ทั้งน้ี เพ่ือความรวดเร็วในการนับคะแนนและเปนการอำนวยความสะดวกในการนับคะแนน
การลงเลือกตั้ง

เลม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๖ ก วันท่ี ๙ มถุินายน ๒๕๕๔ หนา ๑๐

พระราชกฤษฎกีา

เรือ่ง พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ศนูยคุณธรรม (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔
จัดตั้งศูนยคุณธรรมขึ้นเปนองคการมหาชน เรียกโดยยอวา “ศคธ.” โดยมีวัตถุประสงคในการสงเสริมและสนับสนนุการรวมพลัง

ของกลมุหรอืเครือขายทางสังคม และประสานความรวมมอืกับทุกภาคสวน รวมท้ังการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแหงชาติทีส่อดคลอง
กับการดำเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาองคความรู สรางองคความรู
บรหิารจดัการ เผยแพรองคความร ู เปนศนูยขอมลูดานคุณธรรมความดี ตลอดจนประสานความรวมมอืกับภาครัฐ ภาคธุรกจิ ภาคประชาสงัคม
และภาคประชาชนในการดำเนินการเพ่ือใหเกิดความเขมแข็งในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบตาง ๆ โดยมีคณะกรรมการ
บริหารศูนยคุณธรรมเปนผคูวบคุมดแูลการดำเนินการของศูนยใหเปนไปตามวัตถุประสงค

เลม ๑๒๘ ตอนที ่๔๖ ก วันที ่๙ มถุินายน ๒๕๕๔ หนา ๑๕

เร่ืองสำคัญทีป่ระกาศ
ในราชกจิจานุเบกษา

⌫  ⌫    



เรือ่ง พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัเพือ่การยตุธิรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔
จัดตั้งสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทยข้ึนเปนองคการมหาชน เรียกโดยยอวา “สธท.” โดยมีวัตถุประสงคในการสงเสริม

และสนับสนุนใหมกีารอนุวัตขิอกำหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงและมาตรการท่ีมิใชการคุมขัง เพ่ือเปนแนวทาง
ในการดำเนินกระบวนการยุตธิรรมแกหนวยงานของภาครฐัและภาคเอกชน ศกึษา วิจยั เผยแพรมาตรฐานและบรรทดัฐานของสหประชาชาติ
เก่ียวกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา แนวทางการปฏิบัติตอผูกระทำความผิดและการชวยเหลือผูกระทำผิดหลังพนโทษ
เปนศูนยกลางระดับนานาชาติดานการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเนนความรวมมือกับสหประชาชาติ สถาบันสมทบ
และความรวมมือในกรอบอาเซียน โดยมีคณะกรรมการบริหารสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทยเปนผคูวบคุมดแูลการดำเนินการ
ของศนูยใหเปนไปตามวตัถุประสงค

เลม ๑๒๘ ตอนที ่๔๘ ก วันที ่๑๓ มถุินายน ๒๕๕๔ หนา ๑

เรือ่ง พระราชกฤษฎกีากำหนดหนวยงานของรฐัตามพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจาหนาที ่พ.ศ. ๒๕๓๙
(ฉบบัที ่๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๔
กำหนดใหสำนักงานอัยการสูงสุดเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตคิวามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ทัง้น้ี

เพ่ือใหเจาหนาท่ีของสำนักงานอัยการสูงสดุซึง่ปฏิบตัหินาท่ีโดยสุจริตไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติดังกลาว
เลม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๘ ก วันท่ี ๑๓ มถุินายน ๒๕๕๔ หนา ๑๙

กฎกระทรวง

เรือ่ง กฎกระทรวงกำหนดขนาด ลกัษณะ และสขีองแผนปายทะเบยีนรถ และการแสดงแผนปายทะเบยีนรถและ
เครือ่งหมายแสดงการเสยีภาษปีระจำป พ.ศ. ๒๕๕๔
ปรับปรุงขนาด ลักษณะ และสีของแผนปายทะเบียนรถใหมีความเหมาะสมและเพียงพอตอการจดทะเบียนรถยนตที่เพ่ิม

จำนวนมากข้ึน รวมทั้งกำหนดวิธีการแสดงแผนปายทะเบียนรถ และเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีประจำปใหชัดเจนเพ่ือประโยชน
ในการตรวจสอบ

เลม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๕ ก วันท่ี ๘ มถุินายน ๒๕๕๔ หนา ๖

เรือ่ง กฎกระทรวงวาดวยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจงการทำงานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๔
กำหนดแบบ หลักเกณฑ และวิธีการเก่ียวกับใบอนุญาตทำงาน การขอและการออกใบอนุญาตทำงาน การขอและการตออายุ

ใบอนญุาตทำงาน การขอรับและการออกใบแทนใบอนุญาตทำงาน รวมท้ังการขออนุญาตเปล่ียนหรือเพ่ิมประเภทหรือลักษณะงาน นายจาง
ทองที่หรือสถานที่ทำงาน หรือเง่ือนไข สำหรับคนตางดาวท่ีประสงคจะทำงานในราชอาณาจักร ตลอดจนการแจงการเขามา
ในราชอาณาจักรของคนตางดาวเพ่ือทำงานอันจำเปนและเรงดวน

เลม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๘ ก วันท่ี ๑๓ มถุินายน ๒๕๕๔ หนา ๔๔
เรือ่ง กฎกระทรวงกำหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร

โดยพนกังานสอบสวนฝายปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔
กำหนดใหพนักงานสอบสวนฝายปกครองมอีำนาจสอบสวนการกระทำความผิดอาญาตามกฎหมายตาง ๆ ทีก่ำหนดในกฎกระทรวงน้ี

เชน กฎหมายวาดวยกองอาสารักษาดินแดน กฎหมายวาดวยการควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา กฎหมายวาดวย
การทะเบียนราษฎร เปนตน โดยใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งปลัดอำเภอผูปฏิบัติหนาท่ี ณ ที่วาการก่ิงอำเภอหรือที่วาการอำเภอ
เปนพนักงานสอบสวนสำหรับก่ิงอำเภอหรืออำเภอน้ัน

เลม ๑๒๘ ตอนท่ี ๕๐ ก วันท่ี ๑๗ มถุินายน ๒๕๕๔ หนา ๒๐





ระเบยีบ

เรือ่ง ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการการเสนอเรื่องตอ
ศาลรฐัธรรมนูญหรือศาลปกครองหรือฟองคดีตอศาลยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๔
กำหนดหลักเกณฑวิธีการย่ืนคำรองเพ่ือขอใหเสนอเร่ืองตอศาลรัฐธรรมนูญ การย่ืนคำรองเพ่ือขอใหเสนอเร่ืองตอศาลปกครอง

และการย่ืนคำรองเพ่ือขอใหฟองคดีตอศาลยุติธรรม การดำเนินการกอนเสนอเรื่องและฟองคดีตอศาล การต้ังคณะอนุกรรมการ
และข้ันตอนการพิจารณาสำนวนของคณะอนุกรรมการเพ่ือทำความเห็นเสนอคณะกรรมการ ขั้นตอนการเสนอเร่ืองและฟองคดีตอศาล
รวมทั้งการไกลเกล่ียขอพิพาทกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาไมจำเปนตองเสนอเรื่องตอศาลหรือฟองคดีตอศาล

เลม ๑๒๘ ตอนท่ี ๔๔ ก วันท่ี ๓ มถุินายน ๒๕๕๔ หนา ๓๑
ประกาศ

เรือ่ง ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตแหงชาต ิ เรือ่ง หลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไข
ในการกันบุคคลหรือผถูกูกลาวหาไวเปนพยานโดยไมดำเนนิคดี พ.ศ. ๒๕๕๔
กำหนดลักษณะของบุคคลหรือผูถูกกลาวหาท่ีอาจถูกกันไวเปนพยานโดยไมดำเนินคดีตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต กำหนดข้ันตอนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการกันบุคคลหรือผูถูกกลาวหาไวเปนพยาน
หลักเกณฑการพิจารณาคำขอของบุคคลหรือผูถูกกลาวหาหรือความเห็นของพนักงานเจาหนาที่ พนักงานไตสวน หรือคณะอนุกรรมการ
ไตสวนเก่ียวกับการกันบุคคลหรือผูถูกกลาวหาไวเปนพยาน การคุมครองและการสิ้นสุดการเปนพยาน

เลม ๑๒๘ ตอนท่ี ๕๐ ก วันท่ี ๑๗ มถุินายน ๒๕๕๔ หนา ๒๕

เรือ่ง ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิ เรือ่ง กำหนดตำแหนงผบูรหิารทองถ่ิน
รองผบูรหิารทองถ่ิน ผชูวยผบูรหิารทองถ่ิน และสมาชกิสภาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผดูำรง
ตำแหนงทางการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๔
กำหนดใหผูดำรงตำแหนงผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นตามที่กำหนดในประกาศน้ีเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง และมีหนาท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๓๒

เลม ๑๒๘ ตอนที ่๖๐ ก วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ หนา ๑

เรือ่ง ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิเรือ่ง หลักเกณฑและวธิกีารเปดเผยบัญชี
แสดงรายการทรพัยสนิและหน้ีสนิและเอกสารประกอบของผดูำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรี รฐัมนตรี สมาชกิ
สภาผแูทนราษฎร และสมาชกิวฒุสิภาและเจาหนาทีข่องรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔
กำหนดหลกัเกณฑและวิธีการเปดเผยบัญชีฯ โดยใหนำสำเนาบญัชฯี และเอกสารประกอบประกาศเปดเผยไว ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

หรอืสถานท่ีอืน่ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรไมนอยกวา ๑๕ วัน โดยจะเผยแพรทางเว็บไซตของสำนกังาน ป.ป.ช. ดวยก็ได ทัง้นี้
หากผูดำรงตำแหนงตาง ๆ ดังกลาวเห็นวาการเปดเผยบัญชีฯ และเอกสารประกอบอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการรุกล้ำ
สิทธิสวนบุคคลเกินสมควรก็อาจปกปดขอมูลในรายการท่ีกำหนดได โดยเปนดุลพินิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะพิจารณาอนุมัติ

เลม ๑๒๘ ตอนที ่๖๐ ก วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ หนา ๖

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

⌫  ⌫    



ฉบับที่ผานมาเขียนเร่ือง “คิดนอกกรอบ” ทำเอาถูกตอวาจากคนอานวาทำไมระยะหลังนี่เขียนอะไร
ทีอ่านแลวเขาใจยากข้ึนเร่ือย ๆ ตองคิดกันหลายตลบ

เหตุนาจะมีอยางนอยสองขอ

หน่ึง เขียนไมรเูรือ่ง กับ

สอง เร่ืองบางเรื่องผูเขียนคิดเอาเองวาเราจะคิดแบบงาย ๆ ไมได โดยเฉพาะการจะทำความเขาใจผูอื่น
นีน่าจะตองคิดให “เนียน” (แปลวา ละเอียด)

(วาแตสิ่งท่ีจะเขียนในฉบับน้ีจะเขาใจยากอีกหรือเปลา?)

ตั้งหัวขอไววา “โอกาส” เพราะนึกถึงเร่ืองที่เขียนคราวท่ีแลว วาเราอยากใหคนคิดนอกกรอบ แถมดวย
การวาคนนั้นคนน้ีคิดนอกกรอบไมเปน แลวในทางกลับกันเราเคยต้ังคำถามกับตัวเองบางไหมเราเองคิดนอกกรอบ
เปนหรือเปลา เราไดเปดโอกาสใหตัวเองคิดนอกกรอบบางหรือไม แลวเราไดใหโอกาสคนอ่ืนคิดนอกกรอบมากนอย
เทาไหร 

การคิดนอกกรอบท่ีพูดกันน้ันจริง ๆ แลวถาจะใหชัดควรจะใชคำวา “คิดนอกกรอบเดิม” เพราะจะทำให
เขาใจงายและตรงกับความเปนจรงิมากกวา สวนตัวผเูขียนเช่ือวาคนเราทำอะไรตอมอิะไรก็ตองมาจากกรอบความคดิ
ของตัวเองไมอยางใดก็อยางหน่ึง เปนกรอบความคิดท่ีหลอหลอมข้ึนมาจากความเช่ือ ความรู และประสบการณ
ของตวัเอง ความคดินีถ้าไมยืดหยนุ ปรบัไมไดเลย ไมยอมรบัขอมลูใหมเลย เราก็จะยึดติดความคดิเดิม ๆ ของตวัเอง
ไมยอมเปล่ียน นัน่หมายถึงวาเราก็จะทำอะไรแบบเดมิ ๆ ดวย 

หลายคนชอบพูดวาตัวเองพรอมที่จะรับฟงขอเสนอแนะหรือความรูใหม ๆ แตปรากฏวาในจำนวน
หลายคนน้ันเองก็ไมอาจคิดหรือทำในส่ิงท่ีตางจากเดิมได เหมือนจะเปนคนประเภท “น้ำเต็มแกว” อะไรประมาณน้ัน
ซึง่ถาไมเตือนตัวเองดวยคำ ๆ นีบ้อย ๆ ก็คอืการ “ปดโอกาสตัวเอง” ทีจ่ะคิดนอกกรอบความคิดเดิม ๆ ของตัวเองน่ันเอง

จรงิอย ูความคิดในกรอบเดิม ๆ ของเราหลายอยางอาจจะเปนเร่ืองด ีเหมาะสม ถูกตอง แตใครจะกลายืนยัน
กับตวัเองวาความคดิของเราถูกตองหมด ทัง้ในวนัน้ีและวันตอ ๆ ไป 

โดย โมนา

มุมที่ไมไดมอง





บอกอยางน้ีก็ไมไดหมายความวาจะสนับสนุนใหเราเปล่ียนความคิดไป ๆ มา ๆ หรือเปล่ียนกันทุกวัน
แตกำลังจะเสนอวาเราควรจะพรอมเสมอทีจ่ะเปล่ียนความคิดความเห็นหากไดฟงไดรคูวามคดิใหม ๆ ความเห็นใหม ๆ
ที่ดีกวา ไมวาจะมาจากใครก็ตาม

ถามวาเราจะรูไดยังไงวาความคิดใหมนั้นดีกวาความคิดเดิม 

ก็คงตององิหลักการซ่ึงเปนสิง่สำคัญท่ีตองม ีหลักการในท่ีนีห้มายถึงหลักการท่ีถูกตอง เปนความถูกตองท่ีเปน
สากล ไมวาเวลาน้ีหรือเวลาไหน ซึ่งไมใชเรื่องที่จะถือเอาแตความคิดที่ถูกใจ

มาถึงประเด็นการใหโอกาสคนอ่ืนท่ีจะคิดนอกกรอบเดิม

ขอนีถ้าคิดเนียน ๆ จะเห็นวาเปนเร่ืองของโอกาสท่ีจะใหคนอ่ืนคิดนอกกรอบเดิมของตวัเขาเอง กับนอกกรอบเดิม
ของคนที่ใหโอกาส

อยางทำงานดวยกัน ลูกนองคนไหนท่ีไมอยูในสายตาของหัวหนา ไมวาจะดวยสาเหตุใดก็ตาม อยาหวังวา
จะไดแสดงศักยภาพในการสามารถคิดนอกกรอบเดิมเลย แคงานประจำทำอะไรอยูหัวหนาอาจไมรูดวยซ้ำ คะแนน
ประเมินความคิดริเร่ิมนาจะแตะพ้ืนลางของมาตรฐาน ถาสถานการณเปนแบบนี้การคิดวาลูกนองคนนี้ไมสามารถ
คิดนอกกรอบไดก็คงเปนการคิดที่ไมใหความเปนธรรมกับเขาสักเทาไหร เวนแตตอมาเราไดใหเขาพิสูจนตัวเอง
พบวาเขาหรือเธอไมยอมคิดจริง ๆ ก็ตองพัฒนาดวยความอดทน

อีกกรณีคือลูกนองคิดนอกกรอบจนทะลุกรอบไปถึงไหนตอไหนก็ดูเหมือนจะไมเขาทาสำหรับหัวหนา
อยูนั่นแลว

เปนไปไดหลายเหตุ ที่สำคัญคือหัวหนายึดติดกับกรอบความคิดของตัวเองเทาน้ัน เมื่อไมยอมรับความคิด
ของคนอืน่ก็ไมคดิวาสิง่ทีล่กูนองเสนอมานัน้มนัเปนการคิดนอกกรอบอยางไร เผลอ ๆ  หวัหนาเองก็คดินอกกรอบเดิม
ของตัวเองไมไดก็คือตองเลิกพูดเร่ืองน้ีไปเลย สิ่งสำคัญคือความใจกวางท่ีจะยอมรับความคิดของผูอื่นบาง แลวเรา
จะรูวาหลายเร่ืองลูกนองสามารถคิดไดดีกวาเรา สามารถเสนอวิธีการใหม แปลก แตใหผลเหมือนกับวิธีเกา
ที่เราเคยใช แตของเขาอาจมีประสิทธิภาพมากกวา

เขียนมาถึงบรรทัดนี้สรุปวาในเมื่อเราหวังใหตัวเองและคนอื่นคิดนอกกรอบเดิม เราเองก็ตองใจกวางกับ
ทั้งตัวเองและคนอ่ืน 

ใจกวางท่ีจะรับฟงสิง่ทีต่างจากท่ีเราเช่ืออย ูคดิอย ูทำอยู

ใจกวางท่ีจะยอมเปล่ียนความคิดของเราเองไปตามความคิดของคนอ่ืนถาพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองกวา
ดีกวา เหมาะสมกวา  และสมเหตุสมผลมากกวา

ใจกวางท่ีจะยอมใชวิธีการของคนอ่ืนบางโดยไมรูสึกเสียหนาหรือคิดวาเปนการเสียฟอรม

การใหโอกาสจึงตองควบคูกับการเปนคนใจกวางดวย

ทำไดไมยากถาเราไมปกใจเชื่อวาตัวเองจะตองถูกตองเสมอไป
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แอบเจาะ

โดย พันฟา

เจาะคร้ังที ่๓
การยึดม่ันในจริยธรรม
และยืนหยัดกระทำในสิง่ท่ีถูกตองและเปนธรรม

ขอ ๓ ขาราชการตองยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งท่ีถูกตองและเปนธรรม
โดยอยางนอยตองวางตน ดงัน้ี

(๓) ตองรายงานการดำรงตำแหนงท้ังท่ีไดรบัคาตอบแทนและไมไดรบัคาตอบแทนในนิตบิคุคลซึง่มใิชสวนราชการ
รฐัวสิาหกิจ องคการมหาชน ราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนของรัฐและกิจการท่ีรฐัถือหนุใหญ ตอหัวหนาสวนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีท่ีการดำรงตำแหนงน้ัน ๆ อาจขัดแยงกับการปฏบิตัหินาทีห่รืออาจทำใหการปฏบิตัหินาท่ี
เสยีหายความในขอน้ีใหใชบังคับกับการเปนลูกจาง การรับจางทำของ การเปนตัวแทน การเปนนายหนาและการมี
นิติสัมพันธอ่ืนในทำนองเดียวกันดวย

เจาะประเด็นตามความเขาใจ (ของเราเอง)
ประเดน็สำคญัของขอนี ้ ไดแก
(๓.๑) หนวยงานยอมรับวาบุคลากรของหนวยงานอาจไปดำรงตำแหนงในหนวยงานเอกชน ซึ่งเปนตำแหนงท่ีอาจ

มีคาตอบแทนให แตขาราชการผูนั้นจะตองพิจารณาดวยวากิจการของเอกชนท่ีตนเขาไปเก่ียวของโดยดำรงตำแหนงใดตำแหนงหน่ึง
อยดูวยน้ัน จะมวัีตถุประสงค เปาหมายของหนวยงานท่ีอาจมสีวนทำใหตวัขาราชการผนูัน้ไมอาจปฏิบตัหินาท่ีในราชการอยางตรงไปตรงมา
หรืออาจถึงทำใหราชการเสียประโยชน

(๓.๒) ประเด็นสำคัญของขอนี ้จงึไมไดอยทูีก่ารไปดำรงตำแหนงในหนวยงานของเอกชนน้ัน ไดรบัคาตอบแทน หรอืไมไดรบัหรอื
ไดรับมากนอยเพียงใด หากแตเพ่ือใหทราบวา กิจการของเอกชนท่ีเขาไปเก่ียวของน้ันจะทำใหขาราชการผูนั้นเส่ียงตอการทำผิดจริยธรรม
หรอืไม มากนอยเพียงใด

แอบเจาะ
ประมวลจริยธรรม!





ในการอบรมประมวลจริยธรรมใหแกขาราชการใหมจากหลายหนวยงาน ขณะท่ีนายวิทยา
วิทยากรไดเร่ิมอธิบายถึงประมวลจริยธรรมขอ ๓ (๓) ที่กำหนดใหขาราชการตองรายงานการดำรงตำแหนง
ทั้งที่ไดรับคาตอบแทนหรือไมไดจากนิติบุคคลที่ไมใชหนวยงานของรัฐ  นอง ๆ ขาราชการใหมก็ยกมือขึ้น
ถามกันเซ็งแซ

นายณัฐวุฒิ หน่ึงในขาราชการใหมจากกรมประมง ของใจเปนอยางย่ิงวา “อาจารยครับ ทำไม
ผมจะตองมารายงานวาผมไดเงินเดือนเทาไหรจากการเปนที่ปรึกษาบริษัทเฟอรนิเจอรของบานผมดวย
ละครับ มันเร่ืองสวนตัวไมใชหรือครับ ก็เงินเดือนขาราชการก็มีใหแคนี้ ผมก็ตองอาศัยรายไดทางอ่ืนดวย
ลำพังเงินเดือนขาราชการก็อยูไมไดหรอกครับ”

“ผมเขาใจวาเงินเดือนเริ่มตนของขาราชการใหมไมไดสูงเทาเอกชน และหลาย ๆ คนก็ถูกพอแม
วาจางใหมารับราชการ” วิทยากรเร่ิมอธิบาย “ประมวลจริยธรรมขอนี้ไมไดมีเจตนาไปลวงขอมูลสวนตัว
นะครับ แตเปนการปองกันไมใหเกิดความขัดแยงระหวางประโยชนสวนตัวของขาราชการกับประโยชน
ของทางราชการ โดยอาศัยสำนึกของตัวขาราชการเองในการท่ีจะรายงานขอมูลเหลาน้ีบนหลักการวา
การรายงานเชนน้ีแสดงถึงการยืนหยัดกระทำในส่ิงท่ีถูกตองครับ”

“อาจารยวิทยาคะ” นางสาวกนกวลี ขาราชการใหมของกรมทรัพยสินทางปญญา ยกมือขึ้นถาม
“ปจจุบันดิฉันเปนท่ีปรึกษาบริษัทคาขาวของคุณพออยู และก็มีคาตอบแทนเพื่อจางดิฉันใหมารับราชการ
นีแ่หละคะ ดงันัน้ ดฉินัไมควรรบัคาตอบแทนแลวใหคณุพอจายคาจางมาเปนขาราชการตางหากใชไหมคะ”

“จริง ๆ แลว ประเด็นหลักไมไดอยูที่คาตอบแทนครับ แตอยูที่เราแยกแยะไดหรือไมวากิจการ
ของนิติบุคคลท่ีเราไปดำรงตำแหนงน้ันมีประเด็นสุมเส่ียงท่ีจะทำใหเราไมสามารถปฏิบัติงานราชการ
ไดอยางถูกตองตามปกติหรือเปลา อธิบายงาย ๆ วา อยางคุณณัฐวุฒิ มีบริษัทเฟอรนิเจอร หากทำงาน
กรมปาไม มนัก็ชดัวาสมุเส่ียงอยมูาก ไมวาจะเปนเรือ่งการออกใบอนุญาตทำไมใชไหมครับ อยางคุณกนกวลีนี่
วันน้ีอยูกรมทรัพยสินทางปญญา ดูเหมือนจะไมมีปญหาอะไร แตถาวันพรุงน้ียายไปอยูกรมการคาภายใน
คุณกนกวลีจะรูขอมูลเชิงลึก เชิงนโยบายเร่ืองขาวจากกรม แลวยังไงครับ มันก็จะเปนประเด็นนะครับ”
วิทยากรเร่ิมรายยาว “ดังนั้น ที่ผมจะขอย้ำคือ สำนึกของพวกเราเองตางหากท่ีจะตองพิจารณา
อยางลึกซึ้งวา กิจการท่ีไมใชราชการของเราจะทำใหเราทำงานราชการอยางตรงไปตรงมาไมไดหรือเปลา
การรายงานเชนน้ีมันจะเปนเกราะปองกันพวกเราโดยแสดงความสุจริตใจเปนอยางแรก และเปน
เคร่ืองเตือนใจใหทำงานราชการอยางตรงไปตรงมาเปนลำดับสอง”

“นี ่ๆ ลลีาวดี” ปองศักด์ิ ขาราชการใหมของกรมหน่ึงหันไปจบีปากกระซิบกับเพ่ือนสาวท่ีมาอบรม
ดวยกัน “มวัแตเกกหนาหลอ ทำหนาสวย บอกวา พอจางมา ๆ ใหรบัราชการ ถามกันอยไูดดนีกั โดนวิทยากร
วาไปถึงจติสำนึกเลย... สม... หหุ”ุ

“ไปวาเขาทำไมเธอ ฟงก็ไดความรูดีออก” แลวลีลาวดีก็ตอกกลับ “เธอก็เหมือนกัน ยายปองศรี

อยาไปลืมรายงานนะวา ที่ทำงานอยูทุกวันน้ีนะ มีรายไดจากเอกชนโดยการเปนคนเดินโพยใหที่บานดวย”
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การเขาชื่อและลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเปนสิทธิของประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกต้ังซึ่งไดรับการรับรองไวตามมาตรา ๒๘๕ ของรัฐธรรมนูญ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคคลท่ีตนเลือกเขามา
ดำรงตำแหนงตาง ๆ

การปฏบิตัหินาท่ีของคณะกรรมการการเลอืกต้ังเก่ียวกบัการเขาชือ่และลงคะแนนเสยีงเพ่ือถอดถอนสมาชกิสภาทองถิน่
หรือผูบริหารทองถ่ินตามพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินฯ เปนการดำเนินการ
ตามขัน้ตอนทีก่ฎหมายบัญญัตไิว มใิชกระบวนการเพ่ือออกคำสัง่ทางปกครอง ดงัน้ัน ประกาศกำหนดวนัลงคะแนนเสียงถอดถอน
สมาชกิสภาทองถิน่ตามพระราชบญัญัตดัิงกลาว จงึไมอยภูายใตบงัคับของพระราชบญัญัตวิิธีปฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

เรือ่งเสรจ็ท่ี ๑๔/๒๕๕๔

บนัทึกคณะกรรมการวิธปีฏบิตัริาชการทางปกครอง
เรือ่ง การปฏบิตัติามพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

(กรณปีระกาศคณะกรรมการการเลอืกต้ังประจำจงัหวดักาฬสนิธุ
เรือ่ง กำหนดวันลงคะแนนเสยีงถอดถอนนายกเทศมนตรีตำบลสงเปลอืย)

                            
 

กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ินไดมหีนังสอื ดวนท่ีสดุ ที ่มท ๐๘๙๐.๔/๑๒๐๖๗ ลงวนัท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
กรณีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ เรื่อง กำหนดวันลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกเทศมนตรี
ตำบลสงเปลือย สรุปขอเท็จจรงิไดดงัน้ี

(๑) นายพิชัย ไรวิบูลย นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ ไดมีหนังสือลงวันท่ี
๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ อุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุขอใหพิจารณายกเลิกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดกาฬสินธุ เร่ือง กำหนดวันลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย เน่ืองจากไมไดรับความเปนธรรม
ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยยังไมมีการดำเนินการสอบสวนขอเท็จจริงตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในเร่ืองท่ีมีการเขาชื่อรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด และยังไมมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงตามท่ีนายพิชัยฯ ไดคัดคานไวในหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงและคัดคานการย่ืนถอดถอน
ผูบริหารทองถิ่น

คัดเลือกโดย อมราลักษณ  รกัษวงศ

ทองถิน่ควรรู





จงัหวัดกาฬสินธมุคีวามเห็นวา ขัน้ตอนการดำเนนิการและผมูอีำนาจรบัผดิชอบเกีย่วกับการเขาชือ่และลงคะแนนเสียง
เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่นยอมเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน
สมาชกิสภาทองถ่ินหรือผบูรหิารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่กำหนดไวเปนการเฉพาะแลว และประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจำจังหวัดกาฬสินธุ เรื่อง กำหนดวันลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย เปนเพียงข้ันตอนหนึ่ง
เพ่ือใหมีการลงคะแนนเสียงเทาน้ันจึงไมเปนคำส่ังทางปกครอง ผูอุทธรณจึงยังไมเปนผูเดือดรอนหรือเสียหายจากประกาศ
ดังกลาวแตอยางใด ดังนั้น ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุจึงไมมีอำนาจในการพิจารณายกเลิกประกาศคณะกรรมการ
การเลือกต้ังประจำจังหวัดกาฬสินธุดังกลาวเห็นควรยกอุทธรณ

(๒) จงัหวัดกาฬสินธไุดมหีนังสอืลงวนัท่ี ๑๙ ตลุาคม ๒๕๕๓ ถึงกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่เพ่ือปรกึษาหารือวา
ความเห็นของจังหวัดกาฬสินธุดังกลาวขางตนถูกตองหรือไม ประการใด ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินพิจารณาแลว
มีความเห็นวา ความเห็นของจังหวัดกาฬสินธุดังกลาวขางตนเปนไปในแนวทางเดียวกับที่กระทรวงมหาดไทยแจงใหทุกจังหวัด
ถือปฏิบัติและมีความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ดังนี้

(๒.๑) โดยท่ีพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดวธีิปฏบิตัริาชการทางปกครองไวโดยเฉพาะซ่ึงมหีลกัเกณฑทีป่ระกนัความเปนธรรมแกผถููกเขาชือ่ถอดถอน
ไวแลว ดังนั้น การพิจารณาสอบสวนขอเท็จจริงของผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุเก่ียวกับการเขาชื่อรองเรียนตามคำขอ
ของผอูทุธรณจงึไดรบัยกเวนไมตองปฏบิตัติามพระราชบญัญัตวิิธีปฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทัง้นี ้ตามมาตรา ๓
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว

(๒.๒) มาตรา ๓๐ วรรคสอง (๒) แหงพระราชบญัญัตวิิธีปฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดให
เจาหนาท่ีอาจจะไมตองใหคกูรณีมโีอกาสท่ีจะไดทราบขอเท็จจรงิอยางเพียงพอและมีโอกาสโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนได
ในกรณีที่การใหสิทธิดังกลาวจะมีผลทำใหระยะเวลาท่ีกฎหมายหรือกฎกำหนดไวในคำส่ังทางปกครองตองลาชาออกไป
ประกอบกับมาตรา ๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดระยะเวลาการดำเนินการไวเปนการเฉพาะแลว ดังน้ัน ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ
ไมจำเปนตองดำเนินการแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจรงิเพราะอาจทำใหระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนดใหคณะกรรมการ
การเลือกต้ังประกาศผลการลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือยตองลาชาออกไป

นอกจากน้ี มาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แหงพระราชบัญญัตวิิธีปฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ประกอบกับกฎกระทรวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ออกตามความในพระราชบัญญัตวิิธีปฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
กำหนดวาการใหพนจากตำแหนงเปนคำส่ังทางปกครองท่ีอาจไมตองใหโอกาสคูกรณีที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ
และโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนก็ได ดังน้ัน เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงถอดถอนเปนการใหพนจากตำแหนง
จึงไมตองดำเนินการตามมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว

(๒.๓) ประเด็นปญหาวาประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำจังหวัดกาฬสินธุ เร่ือง กำหนดวัน
ลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย เปนคำส่ังทางปกครองหรือไม นั้น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
มคีวามเห็นเปนสองแนวทาง ดงัน้ี

แนวทางท่ีหน่ึง เห็นวา ประกาศผลการลงคะแนนเสียงถอดถอนถือเปนคำส่ังทางปกครอง เน่ืองจากมีผลทำให
สมาชกิสภาทองถ่ินหรือผบูรหิารทองถิน่พนจากตำแหนงตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง แหงพระราชบญัญัตวิาดวยการลงคะแนนเสียง
ถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ สำหรับประกาศกำหนดวันลงคะแนนเสียงถอดถอนเปนเพียง
ขั้นตอนการเตรียมการและการดำเนินการของเจาหนาท่ีในการพิจารณาทางปกครองท่ียังไมมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิ
หนาท่ีจนกวาคณะกรรมการการเลือกต้ังจะไดประกาศผลการลงคะแนนเสียงถอดถอน ดงัน้ัน ประกาศกำหนดวันลงคะแนนเสียง
ถอดถอนจึงไมเปนคำส่ังทางปกครอง

แนวทางท่ีสอง เห็นวา ประกาศกำหนดวันลงคะแนนเสยีงถอดถอนดงักลาว รวมถงึประกาศผลการลงคะแนนเสยีง
ถอดถอนของคณะกรรมการการเลือกต้ังไมเปนคำส่ังทางปกครอง เน่ืองจากผลการลงคะแนนเสียงถอดถอนท่ีทำให
พนจากตำแหนงไมมีลักษณะตามนิยามคำวา “คำส่ังทางปกครอง” ในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แตประกาศดังกลาวเกิดจากการใชอำนาจตามกฎหมายของประชาชนซ่ึงไดบญัญัตไิวในมาตรา ๒๘๕
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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โดยท่ีปญหาดังกลาวเปนประเด็นปญหาขอกฎหมายสำคัญเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และยังไมเคยมีแนวทางปฏิบัติมากอน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจึงขอหารือคณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดพิจารณาปญหาของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยมีผแูทน
กระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) เปนผูชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงแลว ซึ่งขอหารือนี้มีประเด็นท่ีตอง
วินิจฉัยวา หลักเกณฑเก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
จะนำมาใชบังคับแกการออกประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ังเก่ียวกับการกำหนดวันลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผบูรหิารทองถ่ินดวยหรือไม นัน้

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพิจารณาแลว เห็นวา การเขาชื่อและลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเปนสิทธิของประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังซึ่งไดรับการรับรองไวตามมาตรา ๒๘๕
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคคลที่ตนเลือกเขามาดำรงตำแหนงตาง ๆ
โดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถใชสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน
คณะผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินใหพนจากตำแหนง ซึ่งจำนวนผูมีสิทธิเขาชื่อ หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อ
การตรวจสอบรายช่ือ และการลงคะแนน ยอมเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผบูรหิารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒

การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ังเก่ียวกับการเขาชื่อและลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผบูรหิารทองถ่ินตามพระราชบัญญัตวิาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผบูรหิารทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนการดำเนินการตามข้ันตอนที่กฎหมายบัญญัติไว มิใชกรณีที่หนวยงานของรัฐใชอำนาจทางปกครองที่มี
ผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคล ประกอบกับประกาศกำหนดวันลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามมาตรา ๘ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติวาดวย
การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนกระบวนการตามกฎหมาย
เพ่ือใหประชาชนไดใชสิทธิในการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น จึงมิใชกระบวนการเพ่ือ
ออกคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น ประกาศกำหนดวันลงคะแนนเสียงถอดถอนดังกลาวจึงไมอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติ
วิธีปฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

  

อชัพร  จารุจนิดา

(นายอัชพร  จารจุนิดา)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มกราคม  ๒๕๕๔

สามารถดขูอมลูเพ่ิมเตมิไดที ่http://www.krisdika.go.th





สวัสดผีอูานทุกทาน ไปไหนไปกันฉบบันี ้ ขอเชญิชวนไปสมัผสัความงามของทงุดอกกระเจียวบานกลางลานหิน ณ อทุยานแหงชาติ
ปาหินงาม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ อุทยานแหงชาติปาหินงามมีเน้ือที่ประมาณ ๙๙.๙ ตารางกิโลเมตร เปนแหลงตนน้ำลำธาร
ของลุมน้ำชีและแมน้ำปาสัก มีจุดเดนทางธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะทุงดอกกระเจียวท่ีไดรับการขนานนามวาเปนราชินีแหงขุนเขา
หน่ึงในสยาม นอกจากน้ียังมีลานหินธรรมชาติที่มีรูปรางแปลกตา เชน ถวยฟุตบอลโลก ปราสาทโบราณ พญานาค และสัตวตาง ๆ
รวมท้ังพืชพรรณและมวลดอกไมนานาชนิด เชน หมอขาวหมอแกงลิงและหยาดน้ำคาง เปนตน ในระหวางเดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม
ทางจังหวัดชัยภูมิไดจัดงานเทศกาลทองเที่ยวดอกกระเจียวงาม จังหวัดชัยภูมิ ประจำป ๒๕๕๔ โดยกิจกรรมในงานประกอบดวย
ขบวนแหกระเจียวคืนทงุ การแสดงดนตรี และจำหนายสินคาท่ีมชีือ่เสียงของจังหวัดชยัภูม ิ เปนตน

ที่มา - www.dnp.go.th
- http://thai.tourismthailand.org/see-do/events-festivals/info-page/cat/10/event/3076/

ไปไหนไปกัน

โดย กันยนี
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ชยันาท-ชยัภูมิ
ชื่อจังหวัดเปนวิสามานยนามซ่ึงมีลักษณะเฉพาะอยางหน่ึง

คือ การออกเสียงอาจจะแตกตางจากคำท่ีเปนสามานยนามอ่ืนได
เชน ชือ่จงัหวัดหลายจังหวัด รปูเขียนอาจแสดงการออกเสียงไดหลายแบบ
แตการออกเสียงช่ือเหลาน้ันตองใชชือ่ทีผ่คูนในจังหวัดน้ัน ๆ  ใชกัน เชน คำวา

ชัย ในชื่อจังหวัดชัยนาท อานเปนคำ ๒ พยางค วา [ชัย-นาด] สวน
จงัหวัดชยัภูมิ อานเปนคำ ๓ พยางค วา [ชยั-ยะ-พูม] ทัง้ ๆ ทีร่ปูคำเขียน

เปนแบบเดียวกัน

ªÑÂ¹Ò·-ªÑÂÀÙÁÔªÑÂ¹Ò·-ªÑÂÀÙÁÔªÑÂ¹Ò·-ªÑÂÀÙÁÔªÑÂ¹Ò·-ªÑÂÀÙÁÔªÑÂ¹Ò·-ªÑÂÀÙÁÔ

คดัลอกจากหนงัสอื “ร ูรัก ภาษาไทย” เลม ๑ ฉบับราชบัณทติยสถาน

คดัเลือกโดย จติตา กติติเสถยีรนนท

ร ูรัก ภาษาไทย







กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา

อำพน  กิตติอำพน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วิชัย วิทวัสการเวช  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
โกศล  วิชิตธนาฤกษ  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ธวัชชัย  สวัสดิ์สาลี  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

บรรณาธิการ
สิบพัน  วนวิสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผูชวยบรรณาธิการ
จิตตา กิตติเสถียรนนท, ทัศนศุภางค ทัยประสิทธิพร,

 ธัญมน สินสำอาง, นันทนภัส สังวรประเสริฐ,
ปญญาพล ศรีแสงแกว,  ประธาน  ผุดผอง,
ปราณี  สาสนธรรมบท, พงษเทพ พวงเสมา,
วันนภิศ  จารุสมบัติ, สุภาวดี  เลิศสถิตย,
อมราลักษณ รักษวงศ, ออนฟา  เวชชาชีวะ

ฝายประสานงาน
จิตตา กิตติเสถียรนนท, ประธาน ผุดผอง

ฝายพิสูจนอักษร
นันทนภัส สังวรประเสริฐ, วิบูลยลักษม มีชัย

ฝายประชาสัมพันธ
สุภาวดี  แกวประดับ
ฝายจัดการทั่วไป

กานตพิชชา ปนแกว, เขมจิรา ขันแกว, ดวงกมล แสงสุวรรณ,
ดวงตา สุรพัฒน, ธัญมน สินสำอาง, ภัทรพล ตโมหรณวงค,

วัชรี สิงหราช, สมภพ กลิ่นหอม
พิมพที่

สำนักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  โทร. ๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓

ประกาศแตงตั้งนายกรัฐมนตรี ๓

ประกาศแตงตั้งรัฐมนตรี ๔

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๖
เนื่องในโอกาสที่นางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
นำคณะรฐัมนตรเีขาเฝาฯ ถวายสตัยปฏญิาณกอนเขารบัหนาที่

คำกลาวของนางสาวยิ่งลกัษณ  ชนิวตัร ๗
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปน
นายกรัฐมนตรี

แนะนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม ๙

คำกลาวของนายอภสิทิธิ ์  เวชชาชวีะ นายกรฐัมนตรี ๑๓
เนื่องในโอกาสรายงานสถานะประเทศและสงมอบงาน
บริหารประเทศ

นายกรัฐมนตรีชี้แจงนโยบายรัฐบาลในภาพรวม ๑๗

เปดวาระ ครม. ยิง่ลกัษณ นดัแรก เขาคยุอะไรกนั? ๒๖

รไูวใชวา? : ประเทศไทยมีคณะรฐัมนตรมีาแลวกีค่ณะ ๒๘

บทความพิเศษ : รฐัสญัญาประชาคมกบัการปลกุกระแส ๓๓
สำนึกใหมของการเมืองภาคประชาชน
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เรือ่งสำคญัทีป่ระกาศในราชกิจจานเุบกษา ๕๕

มมุทีไ่มไดมอง : โอกาส ๕๘

แอบเจาะประมวลจรยิธรรม : เจาะครัง้ที ่๓ ๖๐
การยึดมั่นในจรยิธรรมและยนืหยัดกระทำ
ในสิ่งที่ถกูตองและเปนธรรม

ทองถิน่ควรร ู: การปฏบิตัติามพระราชบัญญตัิ ๖๒
วิธปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ไปไหนไปกนั : อทุยานแหงชาตปิาหนิงาม ๖๕

ร ูรกั ภาษาไทย : ชยันาท-ชยัภมูิ ๖๖

หิ้งหนังสือ : โลกนี้คือละครและเลาเรื่องผูนำ ๖๗

แสงสองปญญา ๖๘
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ขอคุยดวย

บทความ/ขอความ หรือความเห็นใด ๆ ที่ปรากฎใน “สลค.สาร”
เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน

ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองบรรณาธิการ
ไมจำเปนตองเหน็พองดวย

สลค.สาร ฉบับนี้เปนฉบับตอนรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม
จะมีขอมูลในชวงที่เปลี่ยนคณะรัฐมนตรีจากชุดเดิมมาเปน
คณะรัฐมนตรีชุดปจจุบัน ถือเปนโอกาสที่จะให สลค.สาร เปน
เอกสารที่จะบันทึกเหตุการณสำคัญไวดวยและเมื่อรวมกับ
คอลัมนอื่น ๆ ก็หวังวาทานผูอานจะพอใจกับเนื้อหาสาระและ
ความรูที่คัดสรรมานำเสนอ

อนึ่ง คณะผูจัดทำยังพรอมเสมอที่จะรับคำติชมและ
ขอเสนอแนะจากทานผูอาน ทั้งนี้ เพื่อจะไดนำมาปรับปรุงให
สลค.สาร เปนวารสารทีม่คีณุคายิง่ ๆ ขึน้



“โลกนี้คือละคร”
หิ้งหนังสือ

“เลาเรือ่งผนูำ”และ

ตำแหนงแหงหนใหญ ๆ โต ๆ นัน้
เขาเปรยีบเหมอืนคนสวมหวัโขนหรอืตวัละครบนเวที

ถาเลนสมบทบาทจนคนดู “ อนิ” ไปดวย กจ็ะไดรบัคำชม
ดไีมดไีดตกุตาทองหรือสพุรรณหงสทองคำ ถาเมอืงไทยมผีนูำทีใ่จกวาง กลาไดกลาเสยี อยางนายกฯ ชาตชิาย

คดิอะไรไดกวางไกล ทำงานฉบัไว อยางนายกฯ ทกัษณิ
ซือ่สตัยสจุรติ ไมมผีลประโยชนสวนตน อยางนายกฯ ชวน
ทำงานจรงิจงั เกาะตดิปญหาชนดิแกไมไดไมปลอย อยางนายกฯ บรรหาร
ประนปีระนอม ไมกาวราว อยางนายกฯ ชวลติ และ นายกฯ สจุนิดา
มคีวามเปนสากลและสงาในแทบทกุดาน อยางนายกฯ อานนัท
ฉลาดพดู อยใูนวยัเหมาะแกการทำงาน อยางนายกฯ อภสิทิธิ์
ครองตนด ีมคีวามจงรกัภกัด ีเขาใจวฒันธรรมคนไทย อยางนายกฯ เปรม
และไดคณุสมบตัทิัง้หมดนีร้วมกนั ประเทศไทยในมอืผนูำเชนนี้
นาจะเจรญิวฒันาสถาพรอยางยากจะหาใดปาน

จากประสบการณทางการเมืองที่ ดร.วิษณุ เครืองาม เคยดำรงตำแหนงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนานถึง ๙ ป
และการเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในดานกฎหมาย สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลไดตั้งฉายาใหทานวา “เนติบริกร”

เนตบิรกิร วษิณ ุเครอืงาม ไดถายทอดประสบการณชวีติออกมาเปนหนงัสอืโลกนีค้อืละคร และหนงัสอืเลาเรือ่งผนูำ
เปนหนังสือชุด “เรื่องเลาจากเนติบริกร” ซึ่งเนื้อหาในเลมเปนเรื่องที่ผานการรับรูโดยตรงของ ดร.วิษณุฯ โดยสไตล
การเขียนของ ดร.วิษณุฯ รับรองวาทานผูอานสามารถอานดวยความเพลิดเพลิน ถึงกับวางไมลงเลยทีเดียว โดยขอความหนึ่งที่
ดร.วิษณุฯ ไดกลาวไววา “ผมสวมหัวโขนหรือเลนละครเปนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนเวลา ๙ ป แตกอนหนานั้นสองปเศษ
เคยเลนบทเปนรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หลังจากนั้นยังไดเลนบทเปนรองนายกรัฐมนตรีอีกสมัยครึ่งเกือบสี่ป รวมแลว
นัง่อยใูนหองประชมุคณะรฐัมนตรเีลนบทตาง ๆ  กนั ๑๕ ป ทำงานกบัรฐับาล ๑๐ ชดุ นายกรฐัมนตร ี๗ คน” เปนทีม่าของขอมลูทีท่าน
ดร.วิษณุฯ ไดนำมาเขียนเลาเรื่องราวผานหนังสือชุดนี้

ทานทีส่นใจสามารถหาหนังสอืทัง้ ๒ เลมนีไ้วเปนเจาของไดแลว สวนเลมที ่๓ ของหนงัสอืชดุ “เรือ่งเลาจากเนตบิรกิร”
จะเปนเรือ่งใดนัน้ โปรดตดิตามไดเรว็ ๆ นี้

⌫  ⌫    
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เปดวาระ ครม. ยิง่ลกัษณ นดัแรก เขาคยุอะไรกนั? ๒๖

รไูวใชวา? : ประเทศไทยมีคณะรฐัมนตรมีาแลวกีค่ณะ ๒๘

บทความพิเศษ : รฐัสญัญาประชาคมกบัการปลกุกระแส ๓๓
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ขอคุยดวย

บทความ/ขอความ หรือความเห็นใด ๆ ที่ปรากฎใน “สลค.สาร”
เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน

ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองบรรณาธิการ
ไมจำเปนตองเหน็พองดวย

สลค.สาร ฉบับนี้เปนฉบับตอนรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม
จะมีขอมูลในชวงที่เปลี่ยนคณะรัฐมนตรีจากชุดเดิมมาเปน
คณะรัฐมนตรีชุดปจจุบัน ถือเปนโอกาสที่จะให สลค.สาร เปน
เอกสารที่จะบันทึกเหตุการณสำคัญไวดวยและเมื่อรวมกับ
คอลัมนอื่น ๆ ก็หวังวาทานผูอานจะพอใจกับเนื้อหาสาระและ
ความรูที่คัดสรรมานำเสนอ

อนึ่ง คณะผูจัดทำยังพรอมเสมอที่จะรับคำติชมและ
ขอเสนอแนะจากทานผูอาน ทั้งนี้ เพื่อจะไดนำมาปรับปรุงให
สลค.สาร เปนวารสารทีม่คีณุคายิง่ ๆ ขึน้



“โลกนี้คือละคร”
หิ้งหนังสือ

“เลาเรือ่งผนูำ”และ

ตำแหนงแหงหนใหญ ๆ โต ๆ นัน้
เขาเปรยีบเหมอืนคนสวมหวัโขนหรอืตวัละครบนเวที
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ดไีมดไีดตกุตาทองหรือสพุรรณหงสทองคำ ถาเมอืงไทยมผีนูำทีใ่จกวาง กลาไดกลาเสยี อยางนายกฯ ชาตชิาย
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ประนปีระนอม ไมกาวราว อยางนายกฯ ชวลติ และ นายกฯ สจุนิดา
มคีวามเปนสากลและสงาในแทบทกุดาน อยางนายกฯ อานนัท
ฉลาดพดู อยใูนวยัเหมาะแกการทำงาน อยางนายกฯ อภสิทิธิ์
ครองตนด ีมคีวามจงรกัภกัด ีเขาใจวฒันธรรมคนไทย อยางนายกฯ เปรม
และไดคณุสมบตัทิัง้หมดนีร้วมกนั ประเทศไทยในมอืผนูำเชนนี้
นาจะเจรญิวฒันาสถาพรอยางยากจะหาใดปาน

จากประสบการณทางการเมืองที่ ดร.วิษณุ เครืองาม เคยดำรงตำแหนงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนานถึง ๙ ป
และการเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในดานกฎหมาย สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลไดตั้งฉายาใหทานวา “เนติบริกร”

เนตบิรกิร วษิณ ุเครอืงาม ไดถายทอดประสบการณชวีติออกมาเปนหนงัสอืโลกนีค้อืละคร และหนงัสอืเลาเรือ่งผนูำ
เปนหนังสือชุด “เรื่องเลาจากเนติบริกร” ซึ่งเนื้อหาในเลมเปนเรื่องที่ผานการรับรูโดยตรงของ ดร.วิษณุฯ โดยสไตล
การเขียนของ ดร.วิษณุฯ รับรองวาทานผูอานสามารถอานดวยความเพลิดเพลิน ถึงกับวางไมลงเลยทีเดียว โดยขอความหนึ่งที่
ดร.วิษณุฯ ไดกลาวไววา “ผมสวมหัวโขนหรือเลนละครเปนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนเวลา ๙ ป แตกอนหนานั้นสองปเศษ
เคยเลนบทเปนรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หลังจากนั้นยังไดเลนบทเปนรองนายกรัฐมนตรีอีกสมัยครึ่งเกือบสี่ป รวมแลว
นัง่อยใูนหองประชมุคณะรฐัมนตรเีลนบทตาง ๆ  กนั ๑๕ ป ทำงานกบัรฐับาล ๑๐ ชดุ นายกรฐัมนตร ี๗ คน” เปนทีม่าของขอมลูทีท่าน
ดร.วิษณุฯ ไดนำมาเขียนเลาเรื่องราวผานหนังสือชุดนี้

ทานทีส่นใจสามารถหาหนังสอืทัง้ ๒ เลมนีไ้วเปนเจาของไดแลว สวนเลมที ่๓ ของหนงัสอืชดุ “เรือ่งเลาจากเนตบิรกิร”
จะเปนเรือ่งใดนัน้ โปรดตดิตามไดเรว็ ๆ นี้
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สตับรุษุเปนผมูถีอยคำอยางสตับรุษุ

ดกูอนภกิษทุัง้หลาย
สตับรุษุเปนผมูถีอยคำอยางสตับรุษุอยางไร

คอื สตับรุษุในโลกนี้
เปนผงูดเวนจากการพดูเทจ็
งดเวนจากคำพดูสอเสยีด
งดเวนจากคำหยาบ

งดเวนจากการเจรจาเพอเจอ
ดกูอนภกิษทุัง้หลาย อยางนีแ้ล

สตับรุษุชือ่วาเปนผมูถีอยคำอยางสตับรุษุ.
เทวทหวรรคที ่๑  จฬูปณุณมสตูรที ่๑๐

ไมควรดหูมิน่บญุวานอย

บคุคลไมควรดหูมิน่บญุวา
บญุมปีระมาณนอยจกัไมมาถงึ
แมหมอน้ำยงัเตม็ดวยหยาดน้ำ

ทีต่กลงมา (ทลีะหยาดๆ) ไดฉนัใด
ธรีชน (ชนผมูปีญญา) สัง่สมบญุแมทลีะนอยๆ

ยอมเตม็ดวยบญุไดฉนันัน้.
พระสตุตนัตปฎก ขทุทกนกิาย คาถาธรรมบท

เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓- หนาที ่๒
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