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 กองบรรณาธิการ
ท่ีปรกึษา

อำพน  กิตติอำพน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วิชัย วิทวัสการเวช  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ธวัชชัย  สวัสดิ์สาลี  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สมชาย  พฤฒิกัลป  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

บรรณาธกิาร
สิบพัน  วนวิสุทธ์ิ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผูชวยบรรณาธิการ
จอมขวัญ พลรักษ, จิตตา กิตติเสถียรนนท,
ดวงกมล แสงสุวรรณ, ธัญมน  สินสำอาง,
นันทนภัส สังวรประเสริฐ, ประธาน ผุดผอง,

ปญญาพล ศรีแสงแกว, ปราณี สาสนธรรมบท,
วันนภิศ จารุสมบัติ, สมจิตร  รูปเหมาะ,
สมศรี นาคจำรัสศรี, สุภาวดี เลิศสถิตย,

อมราลักษณ รักษวงศ, ออนฟา  เวชชาชีวะ
ฝายประสานงาน

จิตตา กิตติเสถียรนนท
ฝายพิสูจนอักษร

นันทนภัส สังวรประเสริฐ, เนตรนพิชญ หนูคำสิงห,
ปริยนงคราญ  จงธรรมคุณ, วิบูลยลักษม มีชัย, สุภาวดี แกวประดับ

ฝายประชาสัมพันธ
สุภาวดี  แกวประดับ
ฝายจัดการทั่วไป

เขมจิรา ขันแกว, ดวงกมล แสงสุวรรณ,
ดวงตา สุรพัฒน, ธัญมน สินสำอาง, เนตรนพิชญ หนูคำสิงห,
ภัทรพล ตโมหรณวงค, วัชรี สิงหราช, สมภพ กล่ินหอม

พิมพท่ี
สำนักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

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

สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา ๓

สริโิสภาพณัณวดี

บทความพิเศษ : บทบาทของ ปคร. ในการสนับสนุน ๖

การขับเคล่ือนนโยบายของคณะรัฐมนตรี

ปดฝนุมติ ครม. : “ครม. สญัจร” @ รถไฟ ๑๘

รไูวใชวา...? : เมอืงนอกกม็ ี“ครม. สญัจร” นะจะบอกให ๒๐

เลาเรือ่งเกีย่วกบัมติคณะรัฐมนตรี : ทำตามมตคิณะรัฐมนตรี ๒๒

ไมได

ร ูรัก ภาษาไทย : อยางไรกต็าม ๒๕

สรุปผลการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ๒๖

มาตรการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันทางภาคเหนือ ๓๐

ประมวลมติคณะรัฐมนตรี : กองทนุเงินใหกยืูมเพ่ือการศกึษา ๓๘

และกองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต

จปิาถะ : พอใจในส่ิงทีม่แีละเปน ๔๕

เร่ืองสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๔๖

การใชถอยคำ “ใด-หน่ึง” กับ “หน่ึง-ใด” ๕๐

บทความวิชาการ : การบริหารจดัการในสถานการณวิกฤต ๕๕

เร่ืองของคนตางจงัหวดั : “หัดถีบรถ” ๖๐

หิง้หนงัสอื : รหัสลับ รหัสความสำเรจ็ ๖๒

ทองถ่ินควรร ู : ภาระหน้ีเงนิกขูองเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ๖๓

ไปไหนไปกนั : อทุยานแหงชาตหิมเูกาะอางทอง ๖๗

แสงสองปญญา ๖๘
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ขอคุยดวย

บทความ/ขอความ หรอืความเหน็ใด ๆ ทีป่รากฎใน “สลค.สาร”
เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน

ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองบรรณาธิการ
ไมจำเปนตองเห็นพองดวย

• สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เจาฟาองคสำคัญของพระราชวงศไทยไดสิ้นพระชนม
เม่ือวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งบัดน้ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติ
กำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ระหวางวันอาทิตยที ่๘ เมษายน ๒๕๕๕-วันพฤหัสบดทีี ่๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ แลว
ซึง่คณะรัฐมนตรไีดมมีตเิมือ่วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ กำหนดวนัหยุดและการไวทกุขงานพระราชพิธีฯ นีด้วย ดงัรายละเอียดปรากฏใน
สลค.สาร ฉบบัน้ี

• รฐับาลซึง่มนีางสาวย่ิงลกัษณ ชนิวัตร เปนนายกรัฐมนตร ีไดบรหิารประเทศมาจนถึงขณะน้ีเปนเวลากวา ๖ เดือนแลว นโยบายเรงดวน
ของรฐับาลทีแ่ถลงตอรัฐสภาหลายเร่ืองไดปรากฏออกมาเปนรปูธรรมตามลำดับ ปจจยัสำคัญประการหน่ึงท่ีจะผลักดันใหนโยบายเหลาน้ี
ประสบผลสำเร็จก็คือกลไกการทำงานของระบบราชการ วันน้ีแตละกระทรวงมีผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา หรือ ปคร.
เปนผปูระสานการขบัเคลือ่นสวนหน่ึง บทบาทของ ปคร. ควรเปนเชนไรในมมุมองของ ศ.ดร.วิษณ ุ เครอืงาม ตดิตามอานไดในฉบบันี้
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พระราชประวัตโิดยยอ

พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง

สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสดุา

สริโิสภาพณัณวดี พระราชธิดาพระองคเดยีว

ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยหูวั

กบัพระนางเจาสวัุทนา พระวรราชเทวี

ประสูติเมือ่วันอังคารท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๘

ณ พระท่ีน่ังเทพสถานพิลาส

ในหมพูระมหามณเฑยีร พระบรมมหาราชวัง

นับแตสำนักพระราชวังไดมีประกาศ เร่ือง สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา
สริโิสภาพณัณวด ีสิน้พระชนม เมือ่วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๓๗ น. ณ โรงพยาบาลศิรริาช
รวมพระชันษา ๘๕ ป และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสำนักพระราชวังจัดการพระศพ
ถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณี โดยประดิษฐานพระศพ ณ พระท่ีน่ังดุสิตมหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง โดยในสวนของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี (นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร) ไดมีคำส่ัง
สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๔๓/๒๕๕๔ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
ลงวันท่ี ๒๙ สงิหาคม ๒๕๕๔ โดยมปีระธานองคมนตรแีละรฐับรุษุ หมอมเจามงคลเฉลมิ ยุคล ประธานรัฐสภา 
ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒสิภา และองคมนตรี (นายพลากร สวุรรณรัฐ) เปนคณะท่ีปรกึษา นายกรัฐมนตร ี
เปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการตาง ๆ เปนกรรมการ นอกจากน้ี ยังไดมีคำส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการฝายตาง ๆ รวม ๗ คณะ ไดแก คณะกรรมการฝายการพระราชพิธี ฝายจัดขบวนพระอิสรยิยศ
ฝายจัดสรางพระเมรุ ฝายประชาสัมพันธ ฝายรักษาความปลอดภัยและการจราจร ฝายจัดทำหนังสือที่ระลึก
และจดหมายเหตุ และฝายกล่ันกรองการขอใชงบประมาณ ซึ่งคณะกรรมการท้ังหมดท่ีไดกลาวมาน้ี
ไดเรงรัดดำเนินงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหแลวเสร็จสมบูรณ ถูกตองตามราชประเพณี
และสมพระเกียรติยศทุกประการ

บดันี ้พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหัูวทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานมัุติ
กำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี ระหวางวันอาทิตยท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๕-วันพฤหัสบดีท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕
ตามรางหมายกำหนดการพระราชพิธีที่นายกรัฐมนตรีเสนอ ซึ่งสำนักพระราชวังจะไดดำเนินการ
ออกหมายกำหนดการพระราชพิธีดังกลาวตอไป ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี
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วนัท่ี

อาทิตยที ่๘
เมษายน ๒๕๕๕

จนัทรที ่๙
เมษายน ๒๕๕๕

องัคารท่ี ๑๐
เมษายน ๒๕๕๕

พุธท่ี ๑๑
เมษายน ๒๕๕๕

พฤหัสบดทีี ่๑๒
เมษายน ๒๕๕๕

เวลา

๑๗.๓๐ น.

๐๗.๐๐ น.

๑๖.๓๐ น.

๒๒.๐๐ น.

๐๘.๐๐ น.

๑๖.๓๐ น.

๑๐.๓๐ น.

๑๖.๓๐ น.

รายการ

พระราชกุศลออกพระเมรุ

เชิญพระโกศพระศพ
ออกพระเมรุ

พระราชทานเพลิงพระศพ

พระราชทานเพลิงพระศพ (จริง)

เก็บพระอัฐิ

พระราชกุศลพระอัฐิ

- เล้ียงพระ
- เชิญพระโกศพระอัฐิ
ขึน้ประดิษฐาน

บรรจุพระสรีรางคาร

สถานท่ี

พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท

พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท

พระเมรุ

พระเมรุ

พระเมรุ

พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท

- พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
- พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท

เสาวภาประดิษฐานสุสานหลวง
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

การแตงกาย

เต็มยศ ไวทกุข
มงกุฎไทย

เต็มยศ ไวทกุข
จักรี

เต็มยศ ไวทกุข
จักรี

ปกติขาว ไวทกุข

เต็มยศ ไวทกุข
จุลจอมเกลา

เต็มยศ จกัรี

เต็มยศ
จุลจอมเกลา

เต็มยศ
จุลจอมเกลา
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เน่ืองจากในชวงเวลาดังกลาวจะมีริ้วขบวนพระอิสริยยศอัญเชิญพระโกศพระศพ พระโกศพระอัฐิ และ
พระสรีรางคาร ตามลำดับวันเวลาขางตน ซึ่งจะมีการปดการจราจรในเสนทางท่ีมีริ้วขบวนพระอิสริยยศผาน ดังน้ัน
เพ่ือจะไดมีการเตรียมการท่ีเหมาะสม คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ลงมติเห็นชอบ
กำหนดวันหยุดและการไวทุกขงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาภคินีเธอ
เจาฟาเพชรรตันราชสดุา สริโิสภาพณัณวดี ดงัน้ี

๑. กำหนดใหวันจันทรท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๕ เปนวันหยุดราชการเปนกรณีพิเศษ
๒. ในหวงวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา

สิริโสภาพัณณวดี ระหวางวันท่ี ๘-๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นสมควรกำหนด ดังนี้
๒.๑ ขอความรวมมอืประชาชนไวทุกขโดยท่ัวกนั ระหวางวนัท่ี ๘-๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ รวม ๓ วัน
๒.๒ ใหสถานท่ีราชการ รฐัวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ และสถานศึกษาทุกแหงลดธงคร่ึงเสา
๒.๓ ขอความรวมมือสถานบริการตาง ๆ ใหงดหรือลดการแสดงเพื่อความบันเทิง
๒.๔ ขอความรวมมือสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศนควบคุมดูแลรายการท่ีออกอากาศ

ใหเหมาะสม

อยางไรก็ดี เน่ืองจากการจัดงานพระราชพิธีฯ จะไมมีการจัดนิทรรศการท่ีบริเวณพระเมรุภายหลังเสร็จสิ้น
การพระราชพิธี ดังน้ัน ในชวงระหวางวันท่ี ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ กรมศิลปากรจึงเปดโอกาสใหประชาชน
เขาชมความงดงามของการจัดสรางพระเมรุและสิ่งปลูกสรางประกอบพระเมรุ ทั้งนี้ จะมีการจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติฯ แบบถาวรท่ีพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐมตอไป และสำหรับการประชาสัมพันธขาวสาร
การจัดงานพระราชพิธีฯ นั้น ไดมีการจัดทำเว็บไซตเปน ๒ ภาษา คือ www.princessbejaratana.com และ
www.เจาฟาเพชรรัตน.com เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจสามารถดูรายละเอียดเก่ียวกับพระราชพิธีฯ ได

เพือ่นอมรำลกึในพระกรณุาธคุิณของสมเดจ็พระเจาภคนีิเธอ เจาฟาเพชรรตันราชสดุา สริโิสภาพณัณวดี
จึงขอเชญิเพือ่นขาราชการ ลกูจาง พนกังานของสวนราชการ หนวยงานของรฐั และรฐัวิสาหกจิ และประชาชน
ทุกหมเูหลารวมงานพระราชพธิพีระราชทานเพลงิพระศพสมเดจ็พระเจาภคนีิเธอ เจาฟาเพชรรตันราชสดุา
สริโิสภาพณัณวด ีณ พระเมร ุทองสนามหลวง หรอืวัดทีร่วมจดัพธิถีวายดอกไมจันทนในพืน้ท่ีใกลบานทาน
ในวนัจันทรท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.
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โดย ศาสตราจารย ดร.วิษณ ุ  เครืองาม

เรยีนทานรองเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี ทานผแูทนมูลนธิคิอนราด อาเดนาวร ทาน ปคร. ผชูวย ปคร. ทุกทาน
ผมหางเหินจากเวที ปคร. นีไ้ปนาน จงึคงตองเร่ิมตนดวยการทบทวนสักนิดวาประเทศของเราอยใูนระบบรัฐสภาหรือทีเ่รียกวา

Parliamentary system ซึ่งระบบน้ีออกแบบมาใหรัฐบาลตองทำงานประสานอยางใกลชิดกับรัฐสภา ประสานต้ังแตรัฐบาลจะตอง
ไปแถลงนโยบายตอรัฐสภากอนที่จะเขาบริหารราชการแผนดิน ประสานแมกระท่ังวารัฐบาลสามารถเสนอรางพระราชบัญญัติ
เขาสกูารพิจารณาของรฐัสภาได และขณะเดียวกันฝายรัฐสภากส็ามารถทีจ่ะควบคมุการทำงานของรัฐบาลไดทีเ่รยีกวาการต้ังกระทถูาม
และการขอเปดอภิปราย ไมวาจะเพ่ือลงมติหรือไมลงมติไมไววางใจก็ตาม

⌫
⌫

* การบรรยายในงานสัมมนาเพ่ือพัฒนาเครือขายการประสานงานของผปูระสานงานคณะรัฐมนตรแีละรัฐสภา เมือ่วนัพุธท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

ณ โรงแรมสยาม ซติี ้กรุงเทพมหานคร
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ระบบผปูระสานงานในตางประเทศ
ผมตองตั้งตนแบบนี้เพราะวาระบบน้ีมีใชอยูในบางประเทศเทาน้ันและเราก็เลือกใชระบบน้ีเหมือนกับประเทศอังกฤษ ญ่ีปุน

เยอรมนั ซึง่ทานจะไมพบระบบน้ีในบางประเทศ เชน ในสหรฐัอเมรกิาท่ีใชอกีระบบหน่ึง เมือ่เปนระบบอยางน้ีก็จะตองเปนไปในรปูนีว้า
รัฐบาลตองทำงานใกลชิดกับรัฐสภาจึงตองมีการประสานงานกัน เพ่ือใหสิ่งท่ีรัฐบาลสงไปหรือที่สภาถามมาหรือสงมาเปนไป
ดวยความราบร่ืน เพราะฉะน้ันบรรดาประเทศท้ังหลายท่ีใชระบบรฐัสภา เชน องักฤษ ญ่ีปนุ ออสเตรเลยี นวิซแีลนด แคนาดา เยอรมนั
เขาก็จะมตีวัชวยท่ีจะมาเก้ือกูลหรอืทำใหสะดวกข้ึน (facilitate) เพ่ือใหการประสานระหวางกันเปนไปดวยความเรียบรอย ถาเปนระดับ
นโยบายระดับการเมืองก็มีวิธีประสานท่ีเรียกวา “วิป” (whip) หรือท่ีเราเรียกวาคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร (ปสส.)
แตนัน่เปนระดับการเมือง เมือ่ลงมาถึงท่ีไมใชระดับการเมือง แตเปนระดับปฏบิตั ิหนวยงานใหญทีต่องทำหนาท่ีนีก็้คอื สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีหรือ สลค. ซึ่งทำมาตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครองแลว แตลองนึกภาพวาในประเทศที่ใหญโตเชนประเทศไทย
งานซับซอนข้ึน สลค. เพียงหนวยเดียว กรมเดียว งานอ่ืนก็มาก เจาหนาท่ีก็นอย จะไปประสานงานกับรฐัสภาน้ันก็คงไดแตเพียงรูปแบบ
หรือสวนท่ีเปนพิธีการ คือสงไป เมื่อสภาสงมาก็รับมาแลวก็นำไปจายตอ แตตองยอมรับสารภาพวาการท่ีจะใหการสงเร่ืองไป
และรับเร่ืองมาจากสภาบังเกิดประโยชนสมกับระบบเขาวางไวใหหนวยงานท้ังสอง คือ รัฐบาลและรัฐสภาตองประสานงานไมมีทาง
เรียบรอยไปไดทุกเร่ือง ยกตัวอยางเชน เมื่อสมาชิกรัฐสภาต้ังกระทูถามรัฐมนตรี เขาก็สงกระทูมาให สลค. แตอยาลืมวาเขาไมได
ถาม สลค. เขาถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม เราก็ไดแตเพียงแจงไปยังกระทรวงวาบดัน้ีมกีระทเูขามาขอใหจดัการตอบเสีย หลงัจากน้ันก็หายเขากลีบเมฆไปคือกระทรวง
จะตอบหรือไมตอบ พรอมหรือไมพรอม ก็เปนเรื่องของกระทรวงไปวากันเอง ไมมีคนท่ีจะไปติดตามไปเรงรัดหรือไปจ้ำจี้จ้ำไช
งานก็เลยไมคอยจะเรียบรอย บอยคร้ังจึงมีกระทูคางอยูในสภา ถึงคิวจะตอบแตรัฐมนตรีไมไดไปตอบ ดวยเหตุผลงาย ๆ วารัฐมนตรี
ไมทราบหรือลืม นี่ยังไมไดพูดวาตอบแตตอบไมถูกใจพระเดชพระคุณน่ันก็อีกเร่ืองหน่ึง หรือแมแตกฎหมายท่ี สลค. สงไปยังสภา
ตรงนี้ไมขาดตกบกพรอง เขาใหสงไปก็สงไป แตเมื่อถึงเวลารางพระราชบัญญัตินั้นจะไปเขาคิวพิจารณากันวันใด กระทรวง
จะตองไปชี้แจง จะตองมีคนท่ีจะตองไปติดตามหรือไปประสาน อยางน้ีจะมาคาดหมายให สลค. ตองเปนคนทำหนาท่ีนั้นทุกข้ันตอน
คงจะหายหกตกหลนบาง ในหลายประเทศ เขาจงึตองมกีลไกท่ีเลก็รองลงมาจาก สลค. และกลไกน้ันก็ควรท่ีจะไปอยทูีก่ระทรวงตาง ๆ
ผมพูดถึงระดับวิป ซึ่งเปนระดับการเมืองระดับนโยบายมาแลวลงมาถึงระดับปฏิบัติการใหญคือ สลค. และเวลาน้ีกำลังจะลงไปถึง
ระดับปฏบิตักิารท่ีเลก็ลงไปอีกคือระดับกระทรวงตาง ๆ เอง เราไดสงคนไปดงูานในหลายประเทศกอนป ๒๕๔๖ ก็พบวา ในหลายประเทศ
ที่ใชระบบอยางน้ี เขาจะจัดใหมีเจาหนาท่ีกระทรวงซ่ึงทำหนาท่ีเปนผูประสานงานระหวางกระทรวงกับรัฐสภา สวนใหญจะเรียกวา
Parliamentary Liaison Officer หรอืเรยีกยอ ๆ วา PLO ไปประสานกนัเอง สลค. ทำใหแลวก็จบอยแูคนัน้หลงัจากนัน้ก็เปนเรือ่งของ
กระทรวง ตรงนี้ผมขอหยุดเร่ืองน้ีไวกอนวาในหลายประเทศเขามี PLO และเราก็จำเปนจะตองมีกับเขาบาง

มาอกีเร่ืองหน่ึงเปนเร่ืองใหม เม่ือสกัครเูปนความวัวยังไมทนัหายตอไปน้ีเปนความควายท่ีแทรกข้ึนมา นัน่คือกระทรวงท้ังหลาย
จะมก่ีีกระทรวงก็ตามทานก็ตองทำงานประสานกับคณะรัฐมนตรดีวย เพราะวากระทรวงจะตองสงเร่ืองมาเขาคณะรัฐมนตรขีออนุมตัโินน
ขออนุญาตน่ี ขอใหรับทราบนั่น ขอหารือโนน เปนธรรมดา ที่คณะรัฐมนตรีนั่งประชุมกันอยูทุกวันอังคาร วันพุธ หรือวันอะไรก็ตาม
เปนการพิจารณาเร่ืองทีม่าจากกระทรวง ๘๐% อกี ๒๐% อาจจะเปนเร่ืองทีค่ณะรัฐมนตรยีกข้ึนเอง ทำอยางไรใหเรือ่งประมาณ ๘๐%
จากกระทรวงตาง ๆ นั้นสามารถเรียบรอย คำวา “เรียบรอย” ในที่นี้หมายความวาเร่ืองที่มาจากกระทรวงน้ันถูกตองครบถวน
ไมใชมีแคกระดาษแผนเดียว ขณะเดียวกันก็ไดผานการตรวจสอบจากกระทรวงตาง ๆ มาพอสมควร ไมใชวาอยากไดใครขออะไร
ก็สงมาแลวก็ไปตายเอาดาบหนาคือใครเก่ียวของก็ไปตรวจเอาเอง คดิอยางน้ีคณะรัฐมนตรถูีกฟองมามากแลว เพราะวาคณะรัฐมนตรี
ก็คิดวากระทรวงตรวจมาดีแลว กระทรวงก็คิดวาไมมีเวลาจะตรวจ ถึงตรวจก็ไมมีอำนาจท่ีจะลงไปควานไดวาถูกหรือผิดอยางไร
คณะรัฐมนตรคีงเกงกวา เพราะฉะน้ันใหคณะรัฐมนตรไีปดเูอง สดุทายไมมใีครด ูเมือ่มมีตคิณะรัฐมนตรอีอกไปก็กลายเปนผิดกฎหมาย
หรอืกลายเปนการทำใหคนอืน่เดือดรอนเสียหาย ทนีีก็้ถูกฟอง ย่ิงในยุคน้ีเปนยุคท่ีศาลปกครองสามารถเขามาตรวจสอบมตคิณะรัฐมนตรี
ไดเสียดวย นี่พูดถึงวาตบมือขางเดียวคือสงจากกระทรวงเขามาที่คณะรัฐมนตรีก็ยังตองการคนตรวจสอบ แลวเร่ืองที่คณะรัฐมนตรี
ทำอีก ๒๐% คอืคดิขึน้แลวก็สัง่ไปทีก่ระทรวงใหทำโนนทำน่ี สนองนโยบายรัฐบาลเร่ืองน้ันเร่ืองน้ี เร่ืองขาว เร่ืองน้ำทวม เร่ืองแกปญหา
ความยากจน เร่ืองภัยแลง สารพัดท่ีคณะรัฐมนตรีอาจจะยกข้ึนซึ่งมีประมาณ ๒๐% เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติ สลค. ก็แจงมติไปตาม
กระทรวงตาง ๆ ตอจากนั้นบางทีก็หายเขากลีบเมฆ เพราะวาหลายกระทรวงทำบางไมทำบาง บางทีก็ยังไมทราบวาจะทำอยางไรตอ
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คือไมทราบแมกระท่ังวาจะตองรายงานกลับ กลับมาเมื่อใด กลับมาอยางไร แตสวนใหญจะหายเงียบไปเสียมากกวา ก็กลายเปนวา
ตองตบมอือกีขางหน่ึง ขางหน่ึงคอืขางท่ีกระทรวงเสนอมา ๘๐% ของเร่ือง กับอกีขางหน่ึงคอืขางท่ีคณะรัฐมนตรยีกข้ึนมา ๒๐% ของเร่ือง
รวมกันเปน ๑๐๐% ในส่ิงท่ีเปนงานของคณะรัฐมนตรไีมเก่ียวกับสภา ตรงน้ีจงึเกิดความจำเปนข้ึนท่ีจะตองมกีลไกประสานงานระหวาง
กระทรวงกับคณะรัฐมนตรี ผมขอใชคำวา “กระทรวง” เพราะวาชัดเจน ความจริงถาใชใหถูกอาจจะตองเรียกวาระหวางสวนราชการ
กับคณะรัฐมนตรี เพราะวาอาจจะมีหนวยงานบางหนวยท่ีไมใชกระทรวง คณะรัฐมนตรีเคยมีมติมาแลว สลค. ก็พลาดไปจดมติวา
ใหกระทรวงปฏิบตั ิสดุทายเขารายงานมา ๑๙ กระทรวง ขาดอยหูนวยเดียว รออยนูานวาทำไมถึงไมรายงานผลมาคือสำนักนายกรัฐมนตรี
เม่ือทวงถามก็ตอบมาวาก็เห็นส่ังแตกระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรีไมเปนกระทรวง และยังมีหนวยงานท่ีไมสังกัดกระทรวงและ
สำนกันายกรัฐมนตรอีกี เชน สำนกังานตำรวจแหงชาต ิเพราะฉะน้ันคำกลาง ๆ ทีถู่กคือคำวา “สวนราชการ” แตขอเรยีกวา “กระทรวง”
ไปกอน จำเปนท่ีเราจะตองมกีลไกประสานระหวางกระทรวงหรือสวนราชการกับคณะรัฐมนตร ีในบางประเทศเขาก็มจีริง ๆ ทีผ่มไปดงูาน
มาคร้ังหน่ึง อีกคร้ังหน่ึงสงรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในขณะน้ันซึ่งตอมาเปนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี วันน้ีทานเปนรองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรแีลวคือคณุสุรชยั  ภปูระเสริฐ ไปดงูานท่ีออสเตรเลีย ก็พบวาออสเตรเลียเขาทำเปนระบบมาก เพราะนอกจากเขาจะมี
PLO คอื Parliamentary Liaison Officer ผปูระสานระหวางกระทรวงกับรฐัสภา เขายังมผีปูระสานระหวางกระทรวงกับคณะรัฐมนตรี
อีกดวยท่ีเรียกวา CLO คือ Cabinet Liaison Officer แตออสเตรเลียเขาทำไดดี เพราะวาแมประเทศเขาใหญแตเขาเปนรัฐรวม
งานท่ีจะเขา Cabinet หรือคณะรัฐมนตรีเขาจึงไมมากเพราะสวนใหญจะแยกไปท่ีมลรัฐ ขณะเดียวกันเขาก็รวย รวยน่ีสำคัญ
เพราะนอกจากจะมี PLO และ CLO หรอืผปูระสานงานระหวางกระทรวงกับรฐัสภาและผปูระสานระหวางกระทรวงกับคณะรัฐมนตรี
เขายังใหมี DLO หรือ Department Liaison Officer หรือผูประสานงานระหวางหนวยงานเชนกรมกับคณะรัฐมนตรีอีกดวย พวกน้ี
ทางกระทรวงจะคัดเลือกแลวสงมานั่งที่ สลค. หรือนั่งกับรัฐมนตรีในบางวัน เมื่อคุณจะตองประสานกันคุณไปน่ังอยูที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ นั่งอยูที่กระทรวงคมนาคม คุณจะประสานไดอยางไร คุณตองมาน่ังอยูที่ สลค. หรืออยูกับรัฐมนตรี ถา สลค.
มอีะไรก็จะพูดกับคนน้ี แลวคนน้ีก็ไปกระจายขาวตอกับกระทรวง ใครท่ีไดรบัการคัดเลือกใหมาน่ังอยทูี ่สลค. ของออสเตรเลียจะเทมาก
คือมีอนาคตไกลเพราะไดมานั่งใกลศูนยกลางแหงอำนาจ ภายหลังออสเตรเลียรูสึกวาการท่ีเขามี ๓ คน คนหนึ่งไปประสานกับสภา
อีกคนหน่ึงมาประสานกับคณะรัฐมนตรี อีกคนประสานกันในระดับกรม เกิดการสิ้นเปลืองก็เลยยุบรวม ๆ กันบาง

ชวงท่ีเราคิดเร่ืองน้ี ไปดูงานแลวก็คิดวาจะทำอยางไรตอดี ผมจำไดวาผมไปปรึกษากับทานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย
ประจำประเทศไทยขณะนัน้ ทานชีต้วัทานแลวบอกวาตัวทานท่ีมวัีนน้ีไดเพราะเม่ือครัง้ทีท่านไปทำงานกระทรวงการตางประเทศใหม ๆ
ทานไดรับคัดเลือกใหเปนเจาหนาท่ีของกระทรวงการตางประเทศไปนั่งอยูที่ สลค. ออสเตรเลีย ผมถามวาทานเรียนรูอะไรไดบาง
ทานตอบวามากมายเพราะวาไปน่ังอยูตรงน้ันไมใช “สปาย” (spy) แตไปเปนคนประสานจึงทำใหรูจักคนใน สลค. หนักเขาก็รูจัก
คนในรฐับาล หนักเขารจูกัคนในคณะรัฐมนตร ีหนักเขารจูกันายกรัฐมนตร ีแลวก็ไดเรียนรงูานอ่ืนอกีมากมาย เสียดาย ๑-๒ ปเขาก็ใหกลับ
แลวก็สงคนใหมไป
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ระบบผปูระสานงานในประเทศไทย
เราก็นำเร่ืองนี้กลับมาคิดวาประเทศไทยคงจะตองมีบางแลว แตคงจะตองมีคนเดียวใหทำหนาท่ีเหลาน้ี เมื่อผมพนจาก

ตำแหนงไปรบัหนาท่ีอืน่ ทานเลขาธิการคณะรัฐมนตรคีนใหมคอือาจารยบวรศกัด์ิ  อวุรรณโณ ก็มาสานตอ แลวในทีส่ดุก็ไดคำตอบวา
เราจะตองม ีCPLO เรียกเปนภาษาไทยวา “ปคร.” ยอมาจากคำวา “ผปูระสานงานคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภา” ทีจ่รงิผมเคยทวงตงิ
ในวันน้ันและอยากจะติงจนถึงวันน้ีดวยวา ฟงชื่อแลวเหมือนกับเปนผูประสานงานระหวางคณะรัฐมนตรีกับรัฐสภา สวนท่ีหายไป
คอืกระทรวงหรือสวนราชการ เพราะจริง ๆ คน ๆ นีไ้มใชผปูระสานงานระหวางคณะรัฐมนตรกัีบรฐัสภาเทาน้ัน คอืไมใชเฉพาะระหวาง
ทำเนียบรัฐบาลกับพระท่ีนั่งอนันตสมาคม แตเปนการประสานระหวางกระทรวงของตนกับคณะรัฐมนตรีหนาท่ีหน่ึง และคนเดียวกัน
ก็จะทำหนาท่ีประสานระหวางกระทรวงของตนกับรัฐสภาอีกหนาท่ีหน่ึง เพราะฉะนั้นคำท่ีหายไปนาจะเปนคำวา “สวนราชการ”
แทนท่ีจะเปน “ปคร.” อาจจะตองเปน “สคร.” อะไรทำนองน้ี แทนท่ีจะเปน “CPLO : Cabinet Parliamentary Liaison Officer” อาจจะตอง
มีคำวา “Ministry” อีกสักคำหน่ึง เปน “MCPLO” อะไรก็แลวแตจะวากัน ฟงแลวเหมือนยอมาจากมารโคโปโล ใครคิดคำไหนเกกวา
ก็ลองไปคิดดู การทีค่ำวา “สวนราชการ” หายไปจากช่ือจงึทำใหหนาท่ีนีด้จูะลดความสำคญัลง หลายคนจะไมตระหนักวาเม่ือตวัไดรบั
แตงตั้งใหเปน ปคร. ความคาดหมายน้ันคือใหเปนผูประสานระหวางกระทรวงกับคณะรัฐมนตรี และระหวางกระทรวงกับรัฐสภา
เราเร่ิมคดิเร่ืองน้ีแลวก็มกีารปฏิบตัใินป ๒๕๔๖ ทำไปไดสกั ๒-๓ ปก็ประเมินแลวรสูกึวาดี เพราะหลังจากนำรองไปแลวไดผล ไดผลคือ
งานเร็วข้ึน ถูกตองมากข้ึนเมือ่เทียบกับเมือ่กอน ชองโหวชองวางมบีางแตก็อดุไปไดมากเหมือนกัน ในท่ีสดุอกีไมก่ีปตอมาในป ๒๕๕๑
จึงไดออกเปนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งเร่ืองน้ีขึ้นเปนหลักเปนฐานเปนการเปนงานสืบมาจนบัดน้ี เพราะฉะน้ันวาไปแลว
ปคร. อยมูาจนวนัน้ีเกือบ ๑๐ ปแลว เราก็ไดกำหนดไววาเพ่ือใหงานน้ีเปนงานใหญของกระทรวงเราจึงละเลยความสำคัญของกระทรวง
ไมไดเพราะกระทรวงคือฐาน ก็ไดพยายามท่ีจะใหการคัดคนมาเปน ปคร. นั้นตองเปนคนประเภทที่มีศักยภาพ หลายกระทรวงคิดวา
ตองต้ังจากนักกฎหมาย ซึ่งไมใชไมจำเปน วิศวกรก็ได แพทยก็ได นายชางก็ได แตตองมีฐานะท่ีสูงพอสมควรในการท่ีจะไปประสาน
กับกระทรวง คนในกระทรวงเขาพอจะเกรงใจอยูบาง เพราะถาเราไมกำหนดอะไรเลยสุดทายก็คงจะไดซี ๕ ซี ๖ อะไรสักคนข้ึนมา
แลวเขาจะไปประสานอะไรกับใครในกระทรวงได ดงัน้ัน จงึไดกำหนดมาตัง้แตแรกวาคนท่ีจะเปน ปคร. จะตองเปนระดับ ๑๐ คอืระดับ
รองปลัดกระทรวง

เราไดลองอยางน้ีมาระยะหน่ึงเม่ือคยุกับทาง ปคร. วาเปนอยางไรบาง ก็มเีสียงบนจาก ปคร. ในยุคแรก ๆ ทีผ่มเคยไปคุยดวย
ไดรับขอเสนอแนะที่นาสนใจมากวา หน่ึงงานหนัก เมื่อบอกวางานหนักหลายคนคงนึกในใจวาไมเหมือนพวกเราเลยงานเบา ผมรูวา
งานเบาก็เพราะวันน้ีหลายกระทรวงไมใช ปคร. แตรนุแรก ๆ ฟตกันอย ู ไฟยังไหมฟางอย ู เขาจงึมกัจะคดัคนทีม่ศีกัยภาพท่ีสดุคนหน่ึง
ในบรรดารองปลดักระทรวงหรือซ ี๑๐ มาทำหนาท่ี เพราะฉะน้ันงานหนัก เหตุทีง่านหนักก็เพราะวา สลค. เลนบทไมแข็งวาจะไมประสาน
กับคนอืน่ในกระทรวงแมแตรฐัมนตรแีตจะประสานกับ ปคร. เทาน้ัน รฐัมนตรกีระทรวงน้ันอยากรอูะไรก็ไปถาม ปคร. ของตน เมือ่เจอ
บทนี้เขา ปคร. ก็กลายเปนคนสำคัญ แต ปคร. หลายคนก็เสร็จเหมือนกัน เมื่อรัฐมนตรีมาถามก็ไมรูเรื่องเหมือนกันเพราะฉะน้ัน
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ก็พนจาก ปคร. ไป เคยพบรองปลัดกระทรวงเปน ปคร. มาพบอีกทีไปเปนผูตรวจ ผมไปถามทานรัฐมนตรีวาเกิดอะไรข้ึน ทานบอก
หน่ึงไมไดลดชั้นเพราะซี ๑๐ เหมือนกัน ขอที่สองทำหนาท่ี ปคร. แยมาก แสดงวาเขาใหความสำคัญกับ ปคร. แตนั่นไมเทากับวา
เมื่อเราลองประเมินดูในระยะแรก ๆ นอกจากวาหน่ึงงานจะหนัก ปคร. หลายคนก็ตื่นเตนกับการทำงานน้ี เพราะเร่ิมจะมาเดินเลน
หนาหองประชุมคณะรัฐมนตรีไดบาง พบปะผูหลักผูใหญบาง เพ่ือนผมคนหน่ึงเปน ปคร. กระทรวงหน่ึงเขาบอกดีกวาเขา วปอ. อีก
ผมถามวาแปลวาอะไร เขาบอกวารจูกัคนมากข้ึน แตเสียงบนจากทุกกระทรวงคือมแีต ปคร. คนเดียวแลวงานมากทำไมไหว หนักเกินไป
แลวอยูไปอยูไปก็เหมือนกับคนที่โลกลืมเพราะท้ังกระทรวงก็จะมาโยนอยูที่ ปคร. แตเมื่อถึงเวลาจะมีโปรโมชั่นหรือความดีความชอบ
ก็จะไมคอยนึกถึงอะไรสักเทาใด กลายเปนคนปดทองหลังพระไป จุดน้ันทำใหเกิดความคิดในเวลาตอมาวาตองใหเคร่ืองมือแก ปคร.
ก็เลยเกิดผูชวย ปคร. ขึ้น มีทีมงานใหกับ ปคร. เพ่ือที่จะใชอะไรตออะไรไดบาง อยางนอยคอมพิวเตอรสักตัว โทรศัพทสักเครื่อง
สวนส่ิงจูงใจใหคนอยากมาเปน ปคร. ก็มี ไมนับคุณงามความดี ความดีความชอบที่กระทรวงจะใหกันเองแลว สลค. ก็ไดใหดวย
แต สลค. ไมสามารถใหเรือ่งอืน่หรอก เงินจะแจกกไ็มม ีรถจะใหก็ไมม ีอะไรจะใหก็ไมม ี ก็ถือวาเปนความดคีวามชอบในการทีจ่ะไดรบั
การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณเล่ือนชั้นเร็วกวาปกติ ซี ๑๐ รองปลัดกระทรวงปกติอยูนานบางทีอยูนานจนเกษียณ
ก็ไมมีวันไดสาย ๔ แตเมื่อมาเปน ปคร. จะเปนผลงานหน่ึงที่บวกเขาไปจึงทำใหรองปลัดกระทรวงหลายคนไดสายสะพายช้ันท่ี
๓ หรอื ๔ เร็วกวาปกติ หรอืจะไมเร็วกวาปกติแตก็อยใูนขายท่ีจะไดรบั กลายเปนคุณงามความดีทีบ่วกเขาไป ผมจำไดเมือ่คราว ปคร.
กระทรวงยุตธิรรม นายธงทอง  จนัทรางศุ กระทรวงขอสาย ๔ ถาตามเกณฑตองใชเวลาอีก แตคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวา
เปน ปคร. แลวกระทรวงยุตธิรรมกท็ำงานไดผลดเีปนท่ีพอใจ จงึไดขอพระราชทานให สิง่เหลาน้ีทีจ่ะตองคอย ๆ สรางเขาไป วันนีอ้าจจะ
ยังไมพอ ตองสรางอกี

บทบาทของ ปคร. ในการสนบัสนนุการขบัเคลือ่นนโยบายของคณะรัฐมนตรี
๑. บทบาทการประสานงานระหวางกระทรวงกับคณะรฐัมนตรี และกระทรวงกับรฐัสภา

งานของ ปคร. นั้นเราคาดหมายใหทานทำอยู ๒ อยาง อยางแรก ทานจะตองเปนผูประสานงานระหวางกระทรวง
ของทานหรือสวนราชการของทานกับคณะรัฐมนตรี ประสานในการท่ีจะสงเร่ืองมาเขาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี และประสาน
ในการที่คณะรัฐมนตรีสงเร่ืองไปเอง ทานชวยไปติดตามดูแล เชนบางเรื่องทานสงมา กระทรวงก็สงมาแคเรื่องพวกน้ี สงกฎหมาย
มาเขาคณะรัฐมนตร ีสงเร่ืองมาใหคณะรัฐมนตรรีบัทราบ อนุญาต อนุมตั ิเรือ่งท่ีมาจากกระทรวงก็ไมพนแคนี ้บางทก็ีขอเงนิ บางทก็ีขอคน
ขออตัรา บางทีขอนโยบาย บางทีขออนมุตัทิีจ่ะทำเรือ่งน้ันเร่ืองน้ี บางทก็ีเปนเร่ืองการแตงต้ังโยกยาย เมือ่หนาท่ีหรอืบทบาทของทาน
มีตรงนี้ สิ่งที่รัฐบาลคาดหมายจากทานก็คือทานทำหนาท่ีนี้
ไดสมบูรณ คำวา “ทำหนาท่ีไดสมบูรณ” ก็คือ ทานตรวจสอบ
ความถูกตอง เราไมไดคิดวาทานตองเปนคนตรวจสอบเอง คือ
ไมไดหวังพึ่งปญญาทาน แตเราหวังพึ่งสติของทาน ในการท่ี
ทานจะบอกเจาหนาท่ีทีเ่ปนเจาของเร่ืองซึง่อาจจะเปนกรม สะกิดให
เขารวูาคุณตรวจเรือ่งนีห้รอืยงั สลค. เขาเครงครดั ถาเสนอเขาไปสู
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี แลวคณะรัฐมนตรีเขาเห็นวาขอมูลผิด
หรือไมครบหรือไมสมบูรณเขาจะติมาท่ีเรานะ ตรงน้ีตางหาก
ทีเ่ราอยากให ปคร. เปนคนบอกกับกระทรวงของตน การตรวจสอบ
ความสมบรูณ ความถูกตอง ความชดัเจน ขอกฎหมายตาง ๆ ไลมา
ตัง้แตสอดคลองกบัรฐัธรรมนญูหรอืไม สอดคลองกบัพระราชบญัญัติ
หรอืไม สอดคลองกับมตคิณะรัฐมนตรีเกา ๆ หรือไม สอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาลหรือไม สอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศหรือไม
ผมย้ำอีกคร้ังวาเราไมไดหวังพ่ึงปญญาวาทานจะตองเปน
โดเรมอนไปตรวจสอบเสียเอง แตทานชวยเปนสติในการเตือนเทาน้ัน คือไมเปนปญญาแตเปนสติ เพราะเทียบกับของเดิมเม่ือครัง้สมยั
ยังไมมี ปคร. งานท่ีมาจากกระทรวงน้ันขาดท้ังสติและปญญา ในสวนสติผมไดเรียนแลววากระทรวงก็คิดวาไปตายเอาดาบหนา
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สลค. เกงก็ตรวจเอง ในสวนของปญญาก็ใหไปคิดวาคณะรัฐมนตรีเกงก็ใหไปคิดเองวาควรทำหรือไมควร ถูกหรือผิดกฎหมาย แตวา
กระทรวงอยากไดก็เลยขอมา วันน้ีคงไมไดแลวเพราะเวลาเกิดเรื่องมาสมัยกอนคณะรัฐมนตรีก็จะถามวา สลค. ไดตรวจหรือยัง
วันน้ีคณะรัฐมนตรีถามวาเร่ืองที่มาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปคร. กระทรวงเกษตรและสหกรณตรวจหรือยัง ดูมาหรือยัง
และโดยมากเวลาถามวา สลค. ตรวจหรือยัง สลค. ก็จะรีบตอบทันทีวา ปคร. เขาบอกมาวากระทรวงตรวจแลว ตรงน้ีถึงตองยอน
กลับไปดูวาทานทำงานตรงน้ีไดบริบูรณหรือไมเพียงใด งานตรงน้ีก็คืองาน ๘๐% ที่ผมบอกวามาจากกระทรวง ขณะเดียวกัน
การประสานงานระหวางกระทรวงกับคณะรัฐมนตรีในการสงเร่ืองมาท่ีคณะรัฐมนตรียังมีงานสวน ๒๐% เชน งานนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี หรืองานท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหกระทรวงไปทำตรงน้ีก็ตกอยูในมือของ ปคร. ดวยท่ีจะตองชวยติดตามเรงรัด
ซึ่งก็เหมือนกันเราไมไดหวังพ่ึงปญญาวาทานตองลงไปทำเอง ถึงทานจะเปนซี ๑๐ ถึงทานจะเปนรองปลัดกระทรวง ถึงทานจะเปน
ผูตรวจ หัวหนาผูตรวจ เราไมไดหวังวาทานตองลงไปทำเอง แตทานจะตองเปนสติใหกับกระทรวง ถามวาคณะรัฐมนตรีมีมติมาแลว
ก็แจงมาที่เรา เราจายเร่ืองไปแลวคุณทำไปถึงไหน คุณพรอมหรือไมที่จะรายงานกลับมายังคณะรัฐมนตรี คำวา “ผูประสานงาน”
หรอืตวั “ป” ก็คอืทำบทบาทตรงนี้

บทบาทประการทีส่องทีเ่ราคาดหมายจากตัว ปคร. ก็คอืการท่ี ปคร. เปนผปูระสานงานระหวางกระทรวงหรือสวนราชการ
กับรัฐสภา ซึ่งพนจากคณะรัฐมนตรีไปแลว คือไปประสานกันเองระหวางกระทรวงทานกับพระที่นั่งอนันตสมาคม กระทรวงมีอะไร
นักหนาท่ีจะตองไปประสานกับสภา เม่ือทานสงกฎหมายมาเขาคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ มีการตรวจสอบจนกระท่ัง
เสรจ็เรยีบรอย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาผาน รฐับาลสงไปสภา คณุจะไปหวังใหนายกรัฐมนตรไีปเดนิตามอยทูีส่ภาไดอยางไร
คุณจะหวังใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปเดินตามอยูที่สภาไดอยางไร ก็เปนหนาท่ีของกระทรวงแลววาตอไปนี้ตองตามไปดูเองวา
รางพระราชบัญญัติของเราไปสภาแลวเขาจัดลงในระเบียบวาระแลวหรือไม วันไหน มีรางอ่ืนประกบหรือไม หลายกระทรวงพลาด
แมกระท่ังวามีกฎหมายของกระทรวงตนเองสงไปสภา แลวรูเพียงแตวากฎหมายสงไปสภาแลว แตหารูไมวามีรางพระราชบัญญัติ
อกี ๕ ฉบบัทีส่มาชกิสภาเสนอ แลวประธานเห็นวาเปนเร่ืองเดยีวหรือคลายกันก็นำมาจดัไวอยใูนควิ ๖.๑-๖.๕ เมือ่ถงึเวลาเขายกข้ึนพิจารณา
รวมหมด ปคร. ถึงตองหูกวางตากวางในการท่ีจะติดตามดูวากฎหมายท่ีสงไปเขาวาระหรือวาเขาคิวแลวหรือไม จะเปนวันใดอาจจะ
คลาดเคลือ่น เชน ครบกำหนดวนันัน้แตเม่ือถงึเวลาสภาใชเวลาวันนัน้ทำเร่ืองอืน่มากไปกเ็ลือ่นไปอกี ๒-๓ อาทติย หรือบางทเีปนเดอืน
ก็ตองตามไปดูตออกี ผมย้ำวาประสาน และย้ำนักย้ำหนาวารัฐบาลไมไดพ่ึงปญญาแตพ่ึงสติ เพราะวา ปคร. หลายคนมาพูดใหผมฟงวา
รัฐมนตรีเขามีเลขานุการรัฐมนตรี มีฝายการเมือง มีสารพัด ทำไมถึงไมไปตามเอง ใชครับ รัฐมนตรีเขาก็ตองมีคนเหลาน้ันไปตาม
แตนั่นคือทำใหรัฐมนตรี แต ปคร. นั้นทำใหกระทรวง เพราะฉะน้ันบางเรื่องไมใชที่ทานไปรูมาแลวมาบอกรัฐมนตรี แตทานตองบอก
ปลดักระทรวง ทานตองบอกอธิบดกีรมท่ีเปนเจาของเร่ือง ตรงน้ีจงึมคีวามหมายวาเปน “ผปูระสานงาน” คอื “ป” ระหวางสวนราชการ
กับรฐัสภา ทานตองตามไปดแูมกระท่ังจนถึงวาเร่ืองน้ีเขาสภาอภปิรายกันเสรจ็ สมมตวิาสภารบัหลกัการต้ังกรรมาธกิาร จะตัง้อยางไร
กรรมาธิการสามัญหรือวิสามัญ สามัญสงไปคณะไหน ถากรรมาธิการสามัญเราก็ไมตองยุงวามีใครเปนกรรมาธิการ แตหากสง
กรรมาธิการวิสามัญคณะน้ีจะตั้งก่ีคน มีใครบาง เหลาน้ีอยูในสติของ ปคร. ทั้งน้ันที่จะตองรับรูและประสาน เมื่อทานเปนผูประสาน
ทานอาจจะตองทำงานใกลชิดกับเลขานุการรัฐมนตรีหรือหัวหนาฝายการเมืองของทานรัฐมนตรี รวมท้ังกับปลัดกระทรวง จนกระท่ัง
เรือ่งทีไ่มใชกระทรวงสงไปยงัสภาเทาน้ัน เร่ืองทีส่ภาเขาเปนตนเร่ืองแตมาเก่ียวกับกระทรวงของทาน เชน เรือ่งตัง้กระทถูาม ไมวาจะเปน
กระทูที่สภาเขาต้ังถามสด หรือกระทูที่ถามเพ่ือใหไปตอบในที่ประชุมสภา หรือกระทูที่ถามเพ่ือใหตอบลงราชกิจจานุเบกษา อยางน้ี
กระทรวงตองรูทั้งนั้นวาบัดนี้มีกระทู ใครเปนคนถาม พรรคไหน ถามวาอะไร ผมเจอแมกระท่ัง ปคร. บางคนมีความสามารถ
จนกระท่ังถึงขนาดรูวาท่ีถามคนถามมีมูลเหตุจูงใจอะไร และมองไปอีกข้ันตอนหน่ึงวาถามแคนี้มีอะไรตอเปนข้ันตอนท่ีสองที่สาม
อยางน้ีเกง แตเกงหรือไมเกงคุณก็ไปแสดงฝมือคุณกับรัฐมนตรีคุณเอง แตรัฐมนตรีเปนคนมาชมใหผมฟงวา ปคร. กระทรวงทานเกง
ดูจากกระทูก็เห็นอยูแคนี้ ทานก็เตรียมไปตอบอยางน้ี แต ปคร. อาศัยความเปนขาราชการประจำก็เลยกุกก๊ิก ซอกแซกไปมาไปได
ความลับมาวามีเบื้องหลังอะไรอีกข้ันตอนหน่ึงตอไป เพราะฉะน้ันท่ีผมเตรียมจะตอบทั้งหมดผมตอบอยางน้ีไมไดแลวผมตองเลยไป
ขัน้ตอนทีส่องแลวดวยอยางน้ันเปนฝมอืของ ปคร. ก็ไปวากันเอง แตก็ไมไดคาดหมายวาทุกคนจะตองเปนอยางน้ัน

รวมความแลว ปคร. ก็ทำอยแูคนี ้ปญหามีอยเูพียงวาท่ีทำอยแูคนีป้ระสานกับ “ค” และประสานกับ “ร” ทานทำไดสมบรูณ
หรือไม สิ่งท่ีจะพูดตอไปนี้ไมไดตำหนิเพราะผมก็รูวาทานมีอุปสรรค มีขอขัดของ มีขอจำกัดมาก เห็นใจดวยคงตองใชเวลาอีกนาน
กวาจะแกขอขัดของได วันน้ีหลายกระทรวงไมสูจะใหความสำคัญกับ ปคร. ผมอดคิดไมไดวารัฐมนตรีบางทานไมทราบดวยซ้ำไป
วาในกระทรวงมี ปคร. อย ูแตปลดักระทรวงคงตองร ูขอขดัของประการตอไปก็คอื จะรหูรอืไมรไูมแปลก แตหลายสวนราชการมองขาม
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ปคร. ไป คอืรวูาม ีปคร. แตทำอะไรไมให ปคร. ร ู ไมไดจงใจปดบงัแตอาศยัความสะดวกเขาวา ความรวดเรว็เขาวา เพราะฉะน้ันท่ีจะ
คาดหมายวาให ปคร. สามารถรูวากระทรวงตนเองเสนออะไรไปท่ีคณะรัฐมนตรีนั้น สุดทาย ปคร. ก็รูพอกับท่ีหนังสือพิมพวันพุธ
เขาลงวาเม่ือวานมีเร่ืองของกระทรวงเขาไปแลว ตามหลักเราหวังวาให ปคร. รูเร่ืองต้ังแตวันจันทรวาวันอังคารน้ีจะมีอะไรของ
กระทรวงเขา แตที่ไหนไดมารูวันพุธวาเมื่อวานคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องนั้นไปแลวโดยท่ี ปคร. ไมรูวาไปเมื่อใด ที่เปนเชนน้ัน
ก็หมายความวาเพราะวากระทรวงต้ังแตสำนักงานปลัดกระทรวงมาจนถึงกรมขาม ปคร. ไป อยางน้ันตองไปคิดตอแลววาบกพรอง
ทีต่วั ปคร. หรอืวาบกพรองทีร่ะบบงานในกระทรวง ก็ทราบวาน่ีเปนขอขดัของซึง่คงตองคดิตอไปวาจะทำอยางไร และก็ทราบวากลไก
ทีเ่ปนเคร่ืองมอืของ ปคร. เองในหลายกระทรวงก็ยังไมสมบรูณ ไดผชูวย ปคร. มาแตก็ยังไมไดกลไกอ่ืนท่ีจะมาชวยหรือใหความสะดวก
ความจริงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเขาบอกวาตองมีสถานท่ีทำงานมีที่พักหลักแหลงดวยซ้ำไป แตหลายกระทรวงก็ไมไดจัด
ในเร่ืองเหลาน้ี แลวถาไปบวกเขากับบุคลิกภาพของคนท่ีเปน ปคร. ซึ่งเม่ือใหรูก็จะรู เม่ือไมอยากใหรูก็ไมอยากจะไปรู แลวก็ถือวา
งาน ปคร. เปนงานฝากงานแถม งานจริงคืองานเปนรองปลัดกระทรวง งานผูตรวจ ความบกพรองก็เลยทับเปนทวีคูณตรีคูณ
ในทีส่ดุก็นำมาถงึสิง่ทีเ่ปนปญหาในการบรหิารราชการในเวลาน้ีโดยเฉพาะในการท่ีจะขับเคลือ่นนโยบายของรฐับาล ปคร. หลายแหง
หลายคนยังไมสามารถท่ีจะตรวจสอบความสมบูรณถูกตองของเร่ืองได ผมรูวาถาถามวาเพราะอะไร ก็จะตอบวาผมไมรูดวยซ้ำ
วามีเร่ืองน้ีอยูเสนอมาจากกระทรวงผม ถามีจริงและเปนอยางน้ันจริงชวยกันบนหนอย ทานรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสิบพันฯ
ทานจะไดนำไปปรับปรุงแกไข สิ่งที่ตองแกไขคือ ปคร. จะตองรู และเมื่อรูแลวก็จะตองมีอำนาจแลวก็มีหนาท่ีในการที่จะประสาน
ใหมีการตรวจสอบ ไมใชให ปคร. ตรวจสอบ ประสานใหมีการตรวจสอบวากรมคุณไดดูมาหรือยังเรื่องน้ี ที่เราอุตสาหคัดคนซี ๑๐
ขึ้นมาก็เพราะวาใหเปนคนท่ีไปบอกไดวากรมคุณดูหรือยัง ถายังไมไดดูตองดูเสียเพราะ สลค. เขาเครงครัดมากเร่ืองน้ี คณะรัฐมนตรี
เครงครัด คณุเช็กหรือยังวาขัดกฎหมายหรือไม ถาเช็กแลวคุณเช็กกับใคร ถาโทรไปถามอัยการก็ตองไปขอหนังสือเตรียมไว สิง่เหลาน้ี
เปนสิง่ท่ี ปคร. ตองทำท้ังน้ัน

๒. บทบาทการหาขอยุติกับสวนราชการท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีจะนำเสนอตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี
ที่จริงคาดหมายให ปคร. ทำส่ิงหน่ึงมาต้ังแตตนแลวคือ เร่ืองท่ีสงจากกระทรวงหรือสวนราชการไปยังคณะรัฐมนตรี

เขามีหลักอยูวาควรจะเปนเร่ืองที่มีความขัดแยงกันนอยท่ีสุด สมัยกอนผมจำไดตอนที่ผมเปนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปแรกกระทรวง
จะมีทัศนคติวาอะไรท่ีกระทรวงทำไดก็คงทำไปนานแลว แตเพราะวาทำไมได เพราะวาขัดกับอีกกระทรวงหน่ึงก็สงใหคณะรัฐมนตรี
ชี้ขาด ทัศนคตินี้ไมผิดเพราะวาคณะรัฐมนตรีมีไวชี้ขาดการบริหารราชการแผนดิน แตปญหากระทรวงเจาของเรื่องกับกระทรวง
คูพิพาทหรือคูกรณีไดหาทางคุยกันแลวหรือไม รอยละ ๙๐ ยัง และไมคุยกันดวย เพราะอะไร คำตอบมี เพราะรัฐมนตรีคนละพรรค
เพราะฉะน้ันบอยคร้ังในอดีตท่ี สลค. จะตองทำตัวเปนคนกลาง สมัยผมเปนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำบอยมาก สมัยเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีคนตอ ๆ มาก็บอยมาก คือกอนที่เราจะนำเร่ืองน้ีเขาไปในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสุดทายกลายเปนเร่ืองกระทรวง ก
แยงกับกระทรวง ข จึงขอใหคณะรัฐมนตรีชี้ เราก็จะเชิญกระทรวง ก และกระทรวง ข มาประชุมดวยกัน และก็อาจจะมีกระทรวง ค
กระทรวง ง จนถึง ฮ มาชวยน่ังเปนเพ่ือน คอืพาดพิงกระทรวงไหนก็เชิญมา เก่ียวกับกฎหมายเชิญสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เก่ียวกับเศรษฐกิจเชิญสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาคุยกัน คุยกันมาก ๆ จนถูกหาวาเปน
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คณะรัฐมนตรีนอย คุยกันเพ่ือที่จะใหรูวามีทางใดท่ีเราจะยุติปญหาน้ี หรือขัดแยงกันอยู ๖ ขอทำอยางไรท่ีจะใหเหลือนอยท่ีสุด
ซกั ๑-๒ ขอใหคณะรัฐมนตรชีีก็้พอแลวท่ีเหลือนาจะจบลงไดโดยเหตุโดยผลตรงน้ีทีว่ากัน ก็สำเร็จบางไมสำเร็จบาง จะไปหวังใหสำเร็จหมด
ก็คงยาก แตผมจำไดวาท่ีสำเร็จก็มีมาก และบอยครั้งท่ีเวลาเชิญประชุมรัฐมนตรี ๒-๓ กระทรวงท่ีเก่ียวของก็มาเอง มีอยูครั้งหน่ึง
ผมตกใจ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยขณะน้ันมาเอง เพราะทานมีปญหากับกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ืองสงมาแลววาให
คณะรัฐมนตรชีี ้ เราก็ไปเชิญกระทรวงพาณิชยเชิญกระทรวงเกษตรและสหกรณมา หวังแควาระดับซ ี๙-๑๐ มาก็พอแลวทานก็กลับไป
รายงานกระทรวงทานเอง แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยมา รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณก็เลยมาบาง
พอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณมาก็กลัวตะลุมบอนไมไดก็ไปชวนรัฐมนตรีวาการกระทรวงอ่ืนพรรคเดียวกับตัวมาอีก
พอคุยไปคุยมา ทีนี้ปญหาคือรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยทานอยูพรรคหน่ึง รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
อยอูกีพรรคหน่ึง หวัหนาพรรคท้ังสองพรรคกลัวลูกพรรคตัวจะเพล่ียงพล้ำ หวัหนาพรรคไมไดเก่ียวกับเขาแตก็มาดวย คยุไปคุยมาก็จบลง
ผมจำได มติตอนที่จบลงขำมากจบลงดวยไมมีอะไรขัดของแลว แตกระทรวงท่ีพิพาทขอใหนำเขาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี ผมถามวา
จะนำไปเขาเพ่ืออะไรก็ในเม่ือจบไปแลว ไดคำตอบวาเพ่ือใหรวูาจบแลว ไดความดคีวามชอบ ไดหนา ผมก็คดิวาก็ดผีมก็ไดหนาเหมือนกัน
ดวยวาเราทำใหเรื่องจบได สุดทายก็นำเขาท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีวามีขอพิพาทเร่ืองนี้แตจบลงเรียบรอยจึงรายงานคณะรัฐมนตรี
เพ่ือทราบ คณะรัฐมนตรีก็รับทราบโดยใชเวลาประมาณคร่ึงนาทีโดยไมจำเปนตองวิพากษวิจารณอะไร แตรัฐมนตรีที่เก่ียวของ
ไดรับคำชมจากทานนายกรัฐมนตรีไปแลว จำไดวาทานนายกรัฐมนตรีบอกวาอยากใหกระทรวงตาง ๆ หาทางจบลงแบบนี้ สันติวิธี
ปรองดองแหงชาติ

บางเร่ืองไมไดใหญโตขนาดน้ัน เราก็หวังวา ปคร. ทีจ่ะเปนคนทำหนาท่ีนี ้ผมไมไดหมายความวา ปคร. ของกระทรวงหน่ึง
ไปเชิญรัฐมนตรีอีกกระทรวงหน่ึงมา ปคร. มีกันอยูทุกกระทรวง กอนที่จะทำเร่ืองจากกระทรวงไปเขาคณะรัฐมนตรีวามีปญหา
อยางน้ีขอใหคณะรัฐมนตรีชี้ ทานลองจัดประชุมภายในหารือระหวางกระทรวงทานกับอีกกระทรวงหน่ึง หรือกระทรวงท่ีเก่ียวของ
หรือสวนราชการท่ีเก่ียวของ โดยมากก็จะเก่ียวกันอยูอยางน้ี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน ก็เชิญกันมาไดหรือไม ทำกันไปเอง เช่ือเถอะวาปรารถนาสารพัดในปฐพี เอาไมตรีแลกไดดั่งใจจง คนเราถามีเอกสารโตไป
ตอบมาก ็ say no ทัง้นัน้ แตพอมานัง่คยุกันเห็นหนาเห็นตาบางท ีปคร. ตอ ปคร. มานัง่ประชมุกนัโดยท่ี ปคร. ทัง้สองไมมสีวนไดเสยี
เพราะมาจากกรม แตพอมาน่ังประชุมกนั ปคร. คนน้ี วปอ. รนุเดียวกันกับ ปคร. คนน้ัน ไมก็อยอูสัสัมชญัรนุเดียวกันมา ไมก็อำนวยศลิป
รุนพ่ีรุนนอง สังคมไทยมีอยูแคนี้ คุยไปคุยมาก็จบลงได แตบางทีจบ กลับไปอธิบดีก็ยังไมยอมก็คอยวากันใหมคอยสงมาท่ี สลค.
แลว สลค. คอยไปหาคนท่ีเรียนรุนเดียวกับอธิบดีมาคุย แตหมายความวา ปคร. ตองใชวิริยะอุตสาหะตรงน้ีกอน ซึ่งตรงน้ีผมเห็นวา
ยังมคีวามบกพรองอยอูาจจะเพราะไมกลาทำ บกพรองคอืบกพรองในหนาท่ีไมใชวาบกพรองเปนความผิดอะไร บกพรองคอืยังไมอยากทำ
หรือยังไมกลาทำ

๓ . บทบาทการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
อีกประการหน่ึงก็คือการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาล การท่ีจะให ปคร. ทำหนาท่ี “ป” คือประสานกับคณะรัฐมนตรี

ในเร่ืองที่สงมาเขาคณะรัฐมนตรีถึงกระทรวงจะไมทำ สลค. ก็ตองทำอยูดี แตเร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติออกไปถากระทรวงไมทำ
ก็ยากท่ีจะมคีนอืน่ทำ Job Description หรอืภารกิจอยางหน่ึงของ สลค. คอืตองเปนคนติดตามมตคิณะรัฐมนตร ีแตทานลองคิดดูวา
สลค. ของทานเลขาธิการคณะรัฐมนตรอีำพนฯ ทานรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรสีบิพันฯ ทานจะไปมปีญญาติดตามมตคิณะรัฐมนตรี
ไดอยางไร คณะรัฐมนตรปีระชมุกันทุกวันองัคาร องัคารหน่ึงก็มมีตปิระมาณ ๕๐ เรือ่ง แลวปหนึง่มก่ีีองัคาร แปลวาปหนึง่มก่ีีมตคิณะรัฐมนตรี
ถานับตั้งแตการเปล่ียนแปลงการปกครองสมัยพระยามโนปกรณนิติธาดามามีก่ีมติ มติเหลาน้ันไมใชมติที่สั่งให สลค. ทำ แตเปนมติ
ทีส่ัง่ใหกระทรวงท้ังหลายทำทัง้นัน้ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณไปทำอยางน้ัน ใหกระทรวงการคลังไปทำอยางโนน แลวถากระทรวง
ไมทำหรือไมสนใจหรือไมนำพา ถามวาใครจะไปตาม เวลาผมไปชี้แจงงบประมาณกรรมาธิการงบประมาณเคยถามผม ผมจำได
คนถามผมคอืนายชยั  ชดิชอบ ถามผมวาทานเลขาฯ คณะรัฐมนตรมีมีตโิครม ๆ กันออกมา ทานใชคำไดดวีาเหมอืนหมหูมาออกลกู
แลว สลค. เคยไปติดตามบางหรือไมวากระทรวงน้ันเขาทำตามหรือไม ผมบอกวาตามกฎหมายเรามีหนาท่ี ทานก็บอกวาแลวคุณ
ติดตามบางหรือไม คุณติดตามอยางไร ผมก็บอกวามีจดหมายไปถามวาคุณทำหรือยัง ทานก็บอกวาไมไดคุณตองไปดู จะไปดู
ไดอยางไรเพราะ สลค. ไมมีผูตรวจ ก็ตองพึ่งพาสำนักนายกรัฐมนตรี แตสำนักนายกรัฐมนตรีมีผูตรวจกี่คน ลำพังเรื่องที่ตองไปตรวจ
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ตามปฏิทินของตัวเองก็มหาศาลตองไปนั่งติดตามมติคณะรัฐมนตรีอีก โดยเฉพาะทุกเร่ืองอีกก็ย่ิงยาก ความจริงควรจะมีระบบ
ตรวจตนเองคือกระทรวงเปนคนตรวจ เสรจ็แลวรายงานมาท่ี สลค. แลว สลค. ก็จะรายงานไปท่ีคณะรัฐมนตร ีสลค. ไมเคยเก็บเงียบ
ไวเองหรอก มบีางท่ีเร่ืองใดคณะรัฐมนตรสีนใจเปนพิเศษก็จะบอกใหรายงานทุก ๑๕ วัน ใหรายงานทุก ๓๐ วัน ใหรายงานทุก ๓ เดือน
ถึงขนาดอยางน้ันแลวก็ยังมีบางกระทรวงไมรายงาน มีอยูคราวหน่ึงผมเรียกใหเจาหนาท่ีมาชวยกันดูกระทรวงรายงานมาวาเดือนนี้
เหมือนเดือนกอน ตืน่เตนมากเห็นประโยคน้ี เขาไมรจูะรายงานอะไรเพราะไมมอีะไรดีขึน้ แตก็เหมือนเดือนกอน เดือนหนาเขาก็คงบอกวา
เหมือนเดือนท่ีแลว หนักเขาคณะรัฐมนตรีก็คงเบ่ือไปเองไมอยากรูแลว

การบรหิารราชการแผนดินของรัฐบาลผานนโยบายสาธารณะ
เรากำลังพูดถึงวารัฐบาลเขาใหมาบริหารราชการแผนดิน รัฐบาลตองเปนผูกำหนดนโยบายสาธารณะหรือที่เรียกวา

Public policy นโยบายสาธารณะท่ีรฐับาลจะตองเขาไปเก่ียวของนัน้มอีย ู๓-๔ ระดับ

๑. รัฐธรรมนูญกำหนดไวในหมวด ๕ แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ นั่นคือบังคับไมวา
ใครจะมาเปนรัฐบาลคุณก็ตองใชนโยบายน้ี สมัยกอนไมมีแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
ใครมาเปนรัฐบาลก็กำหนดเอง ตั้งแตป ๒๔๙๒ เปนตนมาเราไปไดแบบอยางมาจากเยอรมันวา
ถาไมใสนโยบายกลางเอาไวในรัฐธรรมนูญบาง รัฐบาลท่ีมาใหมจะกำหนดนโยบายสะว้ีดสะวาด
แกวงไกวเกินไป เพราะฉะน้ันตองมีแนวนโยบายของรัฐหรือ state policy สวนท่ีรัฐบาลจะมา
ทำอะไรกันตอนั้นเปน government policy นโยบายของรัฐบาล ซึ่งตองเล็กกวานโยบายของรัฐ
ไมวาพรรคเอียงซายเอียงขวาเขามาคุณตองอยูใตนโยบายของรัฐ เยอรมันก็กำหนดแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแหงรัฐไมก่ีมาตราไวในรัฐธรรมนูญ แรก ๆ เราก็ทำอยางเยอรมันใสไวในไมก่ีมาตรา
พอใหเปนเคามูลแลวหลังจากน้ันรายละเอียดหรือนโยบายอ่ืนท่ีพิเศษคุณก็ไปกำหนดเอาเอง
เพราะคุณเปนรฐับาลคณุหาเสียงมา มาหลัง ๆ หนักเขาจนถึงปจจบุนัไปดูใหดแีนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรัฐในหมวด ๕ ยาวกวานโยบายท่ีนายกรัฐมนตรีย่ิงลักษณฯ แถลงตอสภาอีก ละเอียดมาก
เสียจนกระท่ังไมรูจะเหลืออะไรใหรัฐบาลคิดตอแลว รัฐธรรมนูญกำหนดนโยบายของรัฐไปไกล
จนกระท่ังรัฐตองสงเสริมเกษตรแปรรูปไปถึงโนนแลว ตอนเขาสภา มีคนถามวาทานประธาน
ทีเ่คารพ อะไรคอืนโยบายในรัฐธรรมนญูเร่ืองเกษตรแปรรปู มคีนตอบดวีาทำสบัปะรดกระปองไงละ
ตัง้แตนัน้มาก็เลยประชดจนเด๋ียวน้ีวารัฐธรรมนญูเขียนกระท่ังวารฐับาลตองทำสบัปะรดกระปอง แตนโยบายของรัฐท่ีอยใูนรฐัธรรมนญู
หมวด ๕ นั้น แมรัฐบาลจะไมไดเปนคนกำหนดแตรัฐบาลตองทำตามถึงปตองรายงานสภาวาทำงานไปถึงไหน ตองเย็บเปนเลม
ตองทำรายงานประจำป อปุสรรคมอีะไร สภาก็จะใชเปนคมูอืตรวจขอสอบ ปญหามีวารฐับาลไดทำอะไรบางในนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐั
และทำไปถึงไหน ใครคือรัฐบาล ถาพูดโดยแคบ ๆ ก็คือทานนายกรัฐมนตรีย่ิงลักษณฯ และคณะของทานไมก่ีคน แตพูดใหกวาง
government ในท่ีนี้ก็คือ ๒๐ กระทรวง ๑๔๐ กวากรมท้ังน้ัน เพราะฉะน้ันตรงน้ีที่กระทรวงท้ังหลายจะตองรายงานมาวาไดทำอะไร
ไปถึงไหน เพ่ือสนองแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐในรัฐธรรมนูญขอใด อยางไร บางครั้งไมใชตั้งอกตั้งใจรายงานเปนเร่ืองเปนราวกำลัง
จะเสนอขอเรื่องอื่นแตก็จะติ่งมาดวยวาเร่ืองที่เสนอมานี้ไมไดวาอยากทำอยากไดใครดีแตเปนนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๘๔ สลค. รก็ูเก็บใส record เอาไววากระทรวงน้ีเขาไดสนองนโยบายในรัฐธรรมนญูขอนัน้แลวส้ินปก็จะไดดงึออกมารวมกันได
อยางน้ีก็เปนหนาท่ี ปคร. เพราะฉะน้ัน ปคร. ที่เกงและอยูมานานเม่ือรูวาจะมีการเสนอเร่ืองอะไรไป เขาอาจจะแนะนำกรมก็ไดวา
เร่ืองที่คุณจะเสนอขอคณะรัฐมนตรีคุณอยาบอกแตเพียงวาสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติขอนั้น
คุณบอกไปดวยวาสอดคลองกับนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐมาตรานั้น คุณบอกไปดวยวาสอดคลองกับนโยบายท่ีรัฐบาลแถลงตอสภา
ขอนีห้นาโนน ผลดก็ีคอืวาทำใหหนกัแนนจนคณะรฐัมนตรตีองอนญุาต แตขณะเดียวกันผลพลอยไดก็คอืไดชือ่วาไดตอบสนองนโยบาย
และขับเคล่ือนนโยบายบางเร่ืองไปแลว อยางนีท้ีเ่ราคิดวา ปคร. คงจะตองมบีทบาทบาง แตก็ย้ำอีกวาคงตองใชเวลากวาท่ีเราจะทำให
สามารถทำขนาดน้ันได แตเมื่อเราหวังพ่ึงทานใหเปนสติทานก็ตองสะกิดเพราะบางทีกรมเขาก็ไมไดคิด ย่ิงเรื่องที่มาจากกรม
ทีไ่ดอธิบดใีหมหมาด ๆ ทานก็ไมไดคดิ คำวาขับเคลือ่นนโยบายคือตรงนี้
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๒. นโยบายระดับที่ ๒ ของประเทศท่ีมีความสำคัญลดหล่ันลงมาจากนโยบายในรัฐธรรมนูญก็คือ นโยบายรัฐบาล
ทีน่ายกรัฐมนตรไีปยนือาน ๔๐ กวาหนาในสภา ตรงนีด้จูะเปนการบานท่ี ปคร. ควรจะไดอาน และนาจะเปนคนเดยีวในกระทรวงดวยซ้ำ
ที่นาจะจำนโยบายน้ันไดมากท่ีสุด และก็ชวยสะกิดหรือเตือนสวนราชการภายในกระทรวงของทานวามีนโยบายน้ีดูอยางไรก็เปนเร่ือง
ของกระทรวงเรา ดอูยางไรก็เร่ืองกรมของคณุ แลวเวลาน้ีผานมาก่ีเดือนแลวคุณขยับอะไรไปถงึไหน ถารักกันชอบกนัก็เตือนกันอยางน้ี
ถาไมรกักันไมชอบกันทานบอกปลัดกระทรวงและบอกรัฐมนตรไีปเลยวานโยบายรัฐบาลหนาท่ี ๘ ขอที ่๑๒ เปนเร่ืองของกระทรวงเรา
ผมรูสึกวาจนบัดนี้ยังไมมีการเคล่ือนไหวอะไรเลย และโอกาสท่ีควรจะเคลื่อนไหวมีแลวแตผานไปโดยท่ีไมไดเคลื่อนไหวและ
จะรอเคลือ่นกันตอนไหน ตอนน้ำทวมหนหนาหรืออยางไร อยางน้ีที ่ปคร. จะตองบอก ฉะน้ันผมจงึไดเรียนวา ปคร. คงจะตองมบีทบาท
ในการเปน center หรือศูนยกลางในการท่ีจะประสานเม่ือเกิดกรณีขัดแยงหรือไมลงรอยหรือปรับความเขาใจกันระหวางสวนราชการ
ตาง ๆ ในกระทรวงเดียวกันหรือกับตางกระทรวง ถาในกระทรวงเดียวกัน ปคร. ย่ิงถาเปนซี ๑๐ เดิมอยูแลวทานมีอำนาจ แตพอ
กับตางกระทรวงทานก็ประสานกับ ปคร. กระทรวงอ่ืน ทีท่านรองสิบพันฯ พูดเม่ือสักครตูอนกลาวตอนรบัวา จะให ปคร. ไดมโีอกาสรจูกักัน
เม่ือทานไดมีโอกาสรูจักกันทานจะไดรูวาทานจะตองพูดคุยกับ ปคร. คนใด ที่เราพยายามก็คือวาเราไมอยากใหกระทรวงเปล่ียน
ปคร. บอย ไมใชวารจูกักันวันน้ีวันมะรนืน้ียายไปแลว อกี ๓ เดือนเลยตองจดัสมัมนาใหม แลวหลงัจากน้ันถัดมาอกีเดือนก็ยายอีก

๓. อีกเร่ืองหน่ึงก็คือการท่ีทานตองชวยติดตามวานโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเร่ืองน้ีคนละเร่ืองกันแลว เปนระดับที่ ๓
ระดบัที ่๑ คอืหมวด ๕ ระดบัที ่๒ คอืทียื่นแถลงในสภา ระดบัท่ี ๓ คอืคณะรฐัมนตรสีัง่ทุกวันองัคารน่ันก็นโยบาย บางทีก็ไมไดอยใูนสิง่ที่
รัฐบาลแถลง เพราะตอนแถลงรัฐบาลไมคิดวาจะเกิดเรื่อง ตอนนายกรัฐมนตรียืนแถลงก็ไมคิดวาน้ำจะทวม เพราะฉะน้ันบัดนี้
เมือ่น้ำทวมคณะรัฐมนตรีอาจจะมีนโยบายอะไรออกมาในวันองัคาร ตรงน้ีก็เปนหนาท่ีที ่ปคร. จะตองเปนหูเปนตาแทนรัฐบาลในกระทรวง
คือทานมี Honor คือไดรับเกียรติจากรัฐบาล ทานเปนผูแทนรัฐบาลในกระทรวงนั้นในการทำหนาท่ีนี้ หนาท่ีนี้ก็ย้ำอีกวาเปนสติใหกับ
กระทรวง ลองคิดดูหรือยังวาเราจะทำอะไรสนองนโยบายน้ีไดบาง ให ปคร. คิดอาจคิดไมออกแตกรมตองไปคิด ถากรมคิดไมออก
ก็บอกเขาไปวา ใหคณุมาเปน ปคร. ผมจะขอไปเปนอธิบดกีรมปาไมแทนอะไรทำนองน้ี

ทั้งหมดท่ีวามาน้ีผมพยายามจะลำดับใหเห็นวาเราสราง ปคร. ขึ้นเหมือนในตางประเทศเพราะวาตองการใหทานทำอะไร
สวนใดท่ีทานอาจจะยังไมไดทำซ่ึงเห็นใจวาทานมีขอจำกัด ผมจึงไดเอยถึงขอจำกัดต้ังแตตน
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การนำระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการประสานงาน
วันน้ีกาวไปไกลมาก ผมถาม สลค. วา CABNET คอือะไร สมยัผมไมม ี ก็ไดความวาสมยัน้ีม ีCABNET หวังวาใหกระทรวงตาง ๆ

เวลาจะสงเร่ืองอะไรมาที่คณะรัฐมนตรีสามารถสงมาโดยการส่ือสารอิเล็กทรอนิกสได ผมถามวาไดผลหรือไม ความจริงเร่ืองนี้ดี
การลดกระดาษเปนสิ่งที่คิดมานานแลว ตั้งแตสมัยผมก็พยายามจะใหลดกระดาษจะไดนอยลง บัดนี้พัฒนาไปจนกระทั่ง CABNET
กระทรวงจะสงเร่ืองอะไร หรอืจะรายงานอะไรมาท่ี สลค. หรอืคณะรัฐมนตรทีานก็มาทางส่ือสารอเิล็กทรอนิกสได แลว สลค. ก็นำมาผลติ
จะผลิตเปนกระดาษหรือจะผลิตเปนซีดีก็แลวแตจะผลิต ไดความวาวันน้ีปญหาในหลายกระทรวงเกิดจากกระทรวงสงโดยไมเก่ียว
อะไรกับ ปคร. ปคร. ก็ไมรวูาเขาสงอะไรกันไปบาง ถา ปคร. ร ู  ปคร. ก็คงจะกำชับวาใหสงทางอิเล็กทรอนิกส แตก็คงจะมีบางบางเปอรเซ็นต
ที่ ปคร. รแูต ปคร. ก็ไมสนใจและไมนำพา เพราะฉะน้ันสุดทายก็ไมใช CABNET เมือ่สมยัผมหรอืเมือ่สมยัทานเลขาบวรศักด์ิฯ คณะรัฐมนตรี
ยังไมคอยจะชนิกับอเิลก็ทรอนกิส จอทีต่ัง้อยขูางหนาไมมใีครกลาไปแตะ ประการทีห่น่ึงถาไปแตะแลวมอีะไรเกดิข้ึนคนขาง ๆ ก็จะรวูา
ใชไมเปน ประการท่ีสองไปแตะโนนแตะน่ีเด๋ียวเคร่ืองเขาเสียอีก แตวันน้ีหลายปเขาคณะรัฐมนตรก็ีชนิ สลค. ก็ชนิ ชนิกับระบบส่ือสาร
อิเล็กทรอนิกสมากขึ้น ก็ตองกลับไปวาถาเรายอมรับกับนโยบาย CABNET เปนส่ิงท่ีถูกและควรจะตองทำและไดผลดีนานาประการ
กระทรวงจะสงเอกสารมาท่ี สลค. หรือคณะรัฐมนตรก็ีควรจะตองมาโดยระบบ CABNET ใหมากข้ึนเทาท่ีจะทำได นีก็่เปนอกีเร่ืองหน่ึง
ที่ตองยอนกลับไปฝาก

ระบบ ปคร. ในอนาคต
ความจริงแลวความฝนของการมี ปคร. ถาเต็มรูปมันไมไดเพียงแตใหทานเปนผูประสานระหวางสวนราชการ

ของทานกับคณะรฐัมนตรีและกบัรฐัสภา แตจรงิ ๆ แลวเปนการประสานระหวางทานกับรฐับาลกบัรฐัสภาท้ังระบบ คำวา
“ท้ังระบบ” แปลวาไมใชเฉพาะเรื่องที่เขาคณะรัฐมนตรี และไมใชเรื่องท่ีไปเขาสภาเทานั้น ในทุกเรื่องท่ีจะตองติดตอ
กับสวนราชการของพวกทานควรจะตองใช ปคร. เปนศูนยกลางแตเพยีงผเูดยีวและไปจายเร่ืองตอ นัน่คอืตองมเีครือ่งมอืเครือ่งไม
มสีตาฟให ปคร. มาก ๆ แตนัน่คอืความฝนท่ีเต็มรปู

ถาทานมีโอกาสสัมมนาแบบน้ีกับสำนักราชเลขาธิการทานก็จะไดยินเจาหนาท่ีชั้นผูใหญสำนักราชเลขาธิการบนอยูเนือง ๆ
วาฎีกาท่ีราษฎรทูลเกลาทูลกระหมอมถวายปกติ สลค. ไดรับมาก็จะตองประสานไปที่สวนราชการเพ่ือจะขอขอมูลวามีคนถวายฎีกา
ขอพระราชทานความเปนธรรมเร่ืองน้ีเร่ืองน้ัน ซึง่เร่ืองน้ีเก่ียวกับกระทรวงของทานจึงควรชวยตรวจสอบขอเท็จจรงิวาไปอยางไรมาอยางไร
และทานจะบำบัดปลดเปล้ืองความทุกขไดอยางไร แลวก็รบีแจงกลับมาเพ่ือจะนำความกราบบังคมทูลเพ่ือประกอบพระบรมราชวินจิฉยัตอไป
หายไป ๓ ปกระทรวงไมตอบ จะไปตอบไดอยางไรในเม่ือราษฎรฎีกากลาวโทษกระทรวงน้ัน พอเราถามไปกระทรวงน้ันก็ตองคิดวา
ตนเปนจำเลยทำไมจะตองรีบตอบ เม่ือกระทรวงตอบชาขอมูลก็ไมสมบูรณที่จะนำความกราบบังคมทูลฎีกาน้ันก็ชะลออยูนาน
ทานราชเลขาฯ จะกระซิบบอกผมเสมอวาอาจารยชวยบอกกระทรวงเขาหนอย เร่ืองน้ีไมเก่ียวกับคณะรัฐมนตรี ผมฝนวาถาเต็มรูป
ตอไปเรื่องอยางน้ีก็จะประสานไปที่ ปคร. ดวย ปคร. จะตองทราบวามีฎีกาสงมาเรื่องหน่ึงคุณชวยไปตามใหหนอยหายไปนาน
เกิน ๓ เดือน ไปถึงไหน ไปเรงรัด ถายังชาอีกคุณฟองรัฐมนตรี ฟองปลัดกระทรวง ฟองใครก็วากันไป นี่คือเต็มรูปจะตองไปถึง
ขัน้อยางน้ันไดคอืประสานงานระหวางกระทรวงกับรัฐบาลท้ังหมด โดยไมตองไปอยทูี ่ “ค” คอืคณะรัฐมนตรีทัง้น้ัน เพราะผมไดย้ำแลววา
อยางเร่ืองฎีกา คณะรัฐมนตรีไมเก่ียวแตถาเกิดอะไรคณะรัฐมนตรีตองรับผิดชอบ
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ผมเคยคุยกับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมา ๑-๒ คนแลววาวันหน่ึงเราจะพัฒนาไปจนกระท่ังเปนเหมือนออสเตรเลียไดหรือไม
คือใหกรมหรือกระทรวงสงคนมาน่ังอยูที่ สลค. แตดูเหมือนจะลำบาก เพราะวาเราหวังฝากผีฝากไขใหทานประสานกับกระทรวง
ทานก็ตองอยูกระทรวง เคยมีคนเสนอผมวาทำไมไมคิดอยางน้ี แทนท่ีจะนั่งอยูที่กระทรวงแลวมาประสานกับ สลค. เอาคน สลค.
ไปนัง่กระทรวงใหหมดทัง้ ๒๐ กระทรวง แลวก็นัง่ประสานกันตรงน้ัน นีก็่อาจจะเปนทางออกหน่ึง ถาถึงเวลาตอนน้ัน สลค. ก็จะไดซ ี๑๐
เพ่ิมอกี ๒๐ คน แลวก็ตดัซ ี๑๐ กระทรวงละคนออกใหหมด ดไีหมครบั

เหลาน้ีคือพัฒนาการในอนาคตท้ังนั้นท่ีอาจจะคิดตอไปได เพราะผมดูแลวรูปแบบนี้ยังไปอีกยาว ไปอีกยาวก็เพราะวา
พิสูจนวาไดผลดี ที่วามาทั้งหมดไมไดหมายความวาทานใชไมได แตกำลังเสนอวาท่ีใหทานมาเปนศูนยกลางน้ัน ใหทานทำเร่ืองนี้
ใหมากขึน้ ใหทานเอาใจใสเรือ่งการดแูลความถกูตองของเอกสารซึง่วันน้ีก็ดจูะทำไดดพีอควรแลว แตทำอยางไรท่ีทานจะเปนศนูยกลาง
ในการประสานกับ ปคร. ของกระทรวงอ่ืนในการท่ีจะเรงรดัการขับเคล่ือนนโยบายเพราะวากลายเปนเร่ืองสำคญัของรัฐบาล ในเวลาท่ี
สภาจะตั้งกระทูอภิปรายไมไววางใจเขาวัดจากตรงนี้เพราะวารัฐธรรมนูญเขียนไววา ในการบริหารราชการแผนดินคณะรัฐมนตรี
จะตองปฏิบตัติามรฐัธรรมนญู กฎหมาย และนโยบายท่ีแถลงตอรฐัสภา เพราะฉะน้ันเราสัมมนากนัในวันน้ีเพ่ือทีจ่ะซกัซอมความเขาใจ
วาทำอยางไรใหทานสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในสวนตรงน้ีได สวนท่ีทานจะคิดวาจะทำก็ไดแตขาดโนนขาดน่ีก็ใหทานบอก
กับ สลค. เขาก็มกีำลังภายในท่ีจะไปผลักดันตอ ตอนท่ีจะบอกวาใหตัง้ซ ี๑๐ หน่ึงคนจากกระทรวงเปนตอนน้ันก็คยุกับ ก.พ. อยนูาน
เพราะเม่ือตอนท่ีมีการเสนอใหตั้งเจาหนาท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศประจำกระทรวง กระทรวงละ ๑ คน ก็กำหนดวาตองต้ังจากซี ๑๐
เหมือนกัน เขาเรียก CIO ใครท่ีเปนท้ัง ปคร. และ CIO อยใูนคน ๆ เดียวก็จะหนักหนอย วันหลังอาจจะมีอะไรแปลก ๆ มาก็อาจจะ
มาลงทีค่นนีอ้กี แมกระท่ังทานอาจคดิวาใหทำก็ยินดแีตหนักหนอยแตชวยใหอนิเซนทีฟ ใหรวีอรด มรีางวลั มอีะไรตออะไรทีต่องสมนาคณุ
กวาน้ีบาง ก็ใหลองเสนอทานรองสบิพนัฯ มาวาตองการอะไร ตอนทีจ่ะพัฒนาใหเสนอเครือ่งราชอสิรยิาภรณใหเปนพิเศษนัน่ก็มาจาก
การท่ี ปคร. เปนคนเสนอ ถาจะมอีะไรพิเศษอกีทานก็ลองบอกมาเพ่ือจะทดแทนเพราะวาทานก็ยังตองทำหนาท่ีซ ี๑๐ รองปลดักระทรวง
หรือผูตรวจที่หนักเหมือนคนอื่นเขา เขาไมไดเปน ปคร. ดวย แตอะไร ๆ ก็ดันมาลงท่ีเราซ่ึงเปน ปคร. ก็หนักเกินควร แลวพอถึงเวลา
พิจารณาเปนปลดักระทรวงไมเห็นเลือกเราเลย คดิอยางไรทานก็แจงมา เพราะวาการท่ีเราจะซักซอม ตรวจสอบ ประเมิน ก็เพ่ือทีจ่ะทำ
หรือดูในสิ่งเหลาน้ี

ผมใชเวลามานานก็จะขอยุตแิตเพียงเทาน้ี ดวยความเช่ือมัน่ ศรทัธาใน ปคร. และก็ขอใหกำลังใจทุกทานครับ
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เวลาพูดถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี หลายคน
คงมีจินตภาพไปในทำนองเดยีวกนัวาจะตองเปนการประชมุ
ท่ีเต็มไปดวยความเครงเครียด ผูเขารวมประชุมจะตอง
ใสสทูผูกเนกไท (ถาเปนสตร.ี.เสือ้ผาหนาผมก็จะตองเปะ!!)
มานั่งถกปญหาของชาติบานเมืองกันในหองประชุมท่ีถูก
จัดเตรียมไวอยางเรียบรอย

ทวาเมือ่ยอนกลับไปประมาณสบิปทีแ่ลว หากหลายคน
ยังคงจำได ในสมัยรัฐบาลของพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
เจาของไอเดยี “คิดใหม ทำใหม” นัน้ เขาเคยสรางหนาประวัต-ิ
ศาสตรของการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีไทยข้ึนมาใหม
ดวยการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีบนรถไฟมาแลว ซึ่งถือเปน
การจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สรางความฮือฮาไดมากท่ีสุด
ครั้งหน่ึงในประวัติศาสตรชาติไทยเลยทีเดียว

“ครม. รถไฟ” ถือเปนการจดัการประชมุคณะรฐัมนตรี
นอกสถานท่ีครั้งแรกในสมัยรัฐบาลพันตำรวจโท ทักษิณฯ
โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๔๔
นายกรัฐมนตรีไดเสนอตอท่ีประชุมวา ควรใหมีการประชุม
คณะรัฐมนตรีอยางไมเปนทางการระหวางวันท่ี ๑๐-๑๒
พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ซึ่งเดิมมีความประสงคจะไปประชุม
ทีภ่าคใต แตเน่ืองจากชวงเวลาดังกลาวในภาคใตเปนชวงฤดูฝน
จะมฝีนตกมาก คงไมสะดวกในการเดินทางไปดงูานหรอืเย่ียมชม
กิจกรรมตาง ๆ เลยขอใหไปประชมุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกอน
และมอบหมายใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรไีปปรกึษาหารือกันวาควรจะจัดประชุม
ที่จังหวัดใด โดยในสวนของการเดินทางน้ันไดรับการเสนอจาก
การรถไฟแหงประเทศไทยวาขอใหเดินทางโดยรถไฟซ่ึงไดเตรยีม
การรับรองไวแลว

   

กันยนี
ปดฝนุมติ ครม.
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ตอมาในการประชมุคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัท่ี ๓๐ ตลุาคม
๒๕๔๔ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ไดเสนอใหมกีารจัดการประชุม
คณะรัฐมนตรีขึ้นในระหวางวันท่ี ๑๐-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
พรอมกบัจดัทำกำหนดการเดินทางมาเสนอตอทีป่ระชมุคณะรฐัมนตรี
ดวย ซึง่ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรไีดมมีตริบัทราบตามท่ีเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอ

ในการประชมุคณะรฐัมนตรบีนรถไฟคร้ังนัน้ คณะรัฐมนตรี
ซึ่งนำโดยพันตำรวจโท ทักษิณฯ นายกรัฐมนตรีออกเดินทาง
จากสถานีหัวลำโพงในวันเสารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
และในขณะท่ีรถไฟกำลังแลนอยู นายกรัฐมนตรีก็ไดจัดรายการ
“นายกทักษิณฯ คุยกับประชาชน” ผานทางสถานีวิทยุ
กระจายเสียงแหงประเทศไทย หลังจากน้ัน ในโบกี้ซึ่งถูกเนรมิต
ใหกลายเปนหองประชุมคณะรัฐมนตรีขนาดยอม ๆ ไดมีการ
ประชุมหารือกันโดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ซึ่งประเด็น
ที่หารือกันก็เปนเร่ืองเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของรัฐมนตรี
ในรอบ ๘ เดือนท่ีผานมา และเม่ือถึงเวลาเท่ียงคณะรัฐมนตรี
ก็รับประทานอาหารรวมกันในหองอาหารบนรถไฟ เรียกไดวา
กินอยูบนรถไฟกันคร่ึงคอนวันเลยทีเดียว

การเดินทางของ “ครม. รถไฟ” ถึงปลายทางท่ีสถานี
รถไฟ จงัหวดับรุรีมัย คณะรัฐมนตรไีดลงพืน้ทีศ่กึษาดงูานในจงัหวดั
บุรีรัมยจนถึงชวงเย็น และไดเดินทางตอไปยังจังหวัดสุรินทร
เพ่ือพักคางแรมและเตรียมลงพื้นที่ดูงานตอในวันอาทิตยที่
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ซึง่สถานท่ีทีค่ณะรัฐมนตรไีดไปตรวจเย่ียม
ก็มีอยางเชน โรงงานผลิตปุยอินทรียอัดเม็ด สถานีทดลองขาว
ซึง่ปลกูขาวปลอดสารพิษ และโครงการ “หน่ึงตำบล หน่ึงผลติภัณฑ”
เปนตน หลังจากน้ันก็ไดเดินทางตอไปยังจังหวัดศรีสะเกษ
เพ่ือนอนพักคางแรมท่ีนัน่ และในเชาวันจนัทรที ่๑๒ พฤศจิกายน
๒๕๔๔ คณะรัฐมนตรก็ีไดประชุมรวมกันอกีคร้ังหน่ึง ณ โรงแรม
เกษสิริ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเปนการประชุมหารือเก่ียวกับ
เรื่องที่อยูในระเบียบวาระการประชุมปกติ และเม่ือเสร็จสิ้น

การประชุมคณะรัฐมนตรีก็ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย
เคร่ืองบนิเท่ียวพิเศษ ทีส่นามบินจงัหวัดอบุลราชธานี เปนอนัเสร็จสิน้
ภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรนีอกสถานท่ีครัง้แรกของรัฐบาล
พันตำรวจโท ทกัษณิฯ ซึง่หลงัจากประสบความสำเรจ็ในการจดั
การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี หรือท่ีเรียกกันติดปากวา
“ครม. สัญจร” ในครั้งแรกน้ี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ พันตำรวจโท ทักษิณฯ ก็ได
กลาวขอบคุณรัฐมนตรีและขาราชการช้ันผูใหญทุกทานท่ีได
เสียสละเวลาเดินทางรวมกันมาประชุมในครั้งน้ี ซึ่งนับวา
ไดประโยชนอยางมาก เพราะคณะรัฐมนตรีไดมีโอกาสรับรู
สภาพปญหาและขอเท็จจริงตาง ๆ ในพ้ืนท่ีที่ไดไปเย่ียมชม
ดวยตนเองและยังไดใกลชิดกับประชาชนมากย่ิงขึ้น และ
กลาววาการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ีนี้ ควรจัดใหมี
เปนระยะ ๆ ประมาณ ๓ เดือนตอครั้ง ซึ่งในครั้งตอไป ควรจัด
การประชุมในภาคใต และขอใหเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรับไป
ประสานในรายละเอียดตอไป

จากนั้นเปนตนมา คณะรัฐมนตรีภายใตการนำของ
พันตำรวจโท ทักษิณฯ ก็ไดจัดการประชุม “ครม. สัญจร”
ไปตามภูมิภาคตาง ๆ อยางตอเน่ือง เพ่ือตรวจเย่ียมและรับฟง
ปญหาของประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับนโยบายของรัฐบาล

ปจจุบันการประชุม “ครม. สัญจร” กลับมาอีกคร้ัง
รฐับาลภายใตการนำของนางสาวย่ิงลักษณ ชนิวัตร นายกรัฐมนตรี
ไดมีมติ เ ห็นชอบใหมีการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรี
นอกสถานท่ีในตางจงัหวัดประมาณเดือนละ ๑ ครัง้ โดยเร่ิมตน
ตัง้แตเดือนมกราคม ๒๕๕๕ เปนตนมา . . .

คงตองรอดูกันวา “ครม. สญัจร” ของนางสาวยิง่ลกัษณฯ
จะมคีรัง้ไหนท่ีจะสรางความฮอืฮาไดเหมือน “ครม. รถไฟ”
หรือไม ไมแนนะ ใครจะรวูนัหน่ึงอาจจะไดเหน็การประชมุ
คณะรัฐมนตรีบนเรอืลองไปตามแมน้ำเจาพระยา เพือ่หารือ
เกี่ยวกับการแกไขปญหาน้ำทวมก็ไดนะ
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“ครม. สญัจร” @ ใตทะเล
เมื่อพูดถึงมัลดีฟสแนนอนวาทุกคนคงนึกถึงทะเล

แสนงาม เพราะเกาะมัลดีฟสไดรับการยกยองวาเปนสรวงสวรรค
ของคนรักทะเล อีกท้ังยังเปนสถานท่ีทองเท่ียวระดับเวิลดคลาส
ที่ใครก็อยากจะไดมาสัมผัส และเม่ือวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๒
รฐับาลของสาธารณรัฐมลัดฟีสก็ไดสรางความฮือฮาใหแกสือ่มวลชน
ทั่วทุกมุมโลกดวยการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีใตทะเล
โดยวัตถุประสงคของการจัดประชุม “ครม. ใตทะเล” ก็มีขึ้น
เพ่ือเรยีกรองใหทกุคนหันมาตระหนักถึงอนัตรายจากสภาวะโลกรอน
คณะรัฐมนตรขีองสาธารณรัฐมลัดฟีส ซึง่นำทีมโดยประธานาธิบดี
Mohamed Nasheed แตงกายดวยชุดประดาน้ำดำด่ิงลึกลงไปใตทะเลประมาณ ๒๐ ฟุต เพ่ือรวมประชุมคณะรัฐมนตรีโดยใช
สัญญาณมือและกระดานไวทบอรดในการสื่อสารระหวางกัน นอกจากนั้น ประธานาธิบดี Mohamed Nasheed ยังไดลงนาม
ในเอกสารเพ่ือเรียกรองใหหยุดการปลอยกาซคารบอนในระหวางประชุมอยูใตทองทะเลดวย

ถือเปนการประชุมคณะรัฐมนตรีท่ีลึกท่ีสุดในโลก

ไอเดยีการจดั “ครม. สญัจร” แบบเก ๆ น้ันไมได
มีอยูแคในประเทศไทยของเราเทาน้ัน ในตางประเทศเอง
เขาก็มี “ครม. สัญจร” ท่ีนาอเมซิ่งและสรางความฮือฮาได
ไมแพเรา เรามาดูกันดีกวาวาแตละประเทศจัดการประชุม
ไดก๊ิบเกขนาดไหน

 

ครม. สญัจร
แบบเก ๆ



⌫⌫⌫⌫⌫
รูไวใชวา...?
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“ครม. สญัจร” @ เทือกเขาหิมาลยั
หลังจาก “ครม. สญัจรใตทะเล” ของสาธารณรัฐมลัดฟีส

ผานพนไปราว ๒ เดือน รฐับาลของประเทศเนปาลก็ไมยอมนอยหนา
ขอจัดการประชุม “ครม. สัญจร” บนเทือกเขาหิมาลัยบาง ภายใต
วัตถุประสงคเดียวกันคือเพ่ือรณรงคใหชวยกันลดสภาวะโลกรอน
และตระหนักถึงการเปลีย่นแปลงทางสภาพภูมอิากาศ นายกรัฐมนตรี
Madhav Kumar และคณะรัฐมนตรขีองเขาข้ึนไปประชมุคณะรัฐมนตรี
บนทีร่าบสงู Kala Patthar ซึง่มคีวามสงู ๑๗,๑๙๒ ฟุต และเปนฐาน
ของยอดเขาเอเวอเรสต ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในโลก โดยในระหวาง

การประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมฯ ไดรวมกันประกาศ “แถลงการณเอเวอเรสต” เพ่ือเรียกรองใหมีการดำเนินการรวมกัน
เพ่ือลดผลกระทบอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพทางภูมิอากาศบริเวณเทือกเขาหิมาลัย

ถือเปนการประชุมคณะรัฐมนตรีท่ีสูงและหนาวท่ีสุดในโลก

“ครม. สญัจร” @ ทะเลทรายโกบี
ภายใตแนวคิดเดียวกันกับคณะรัฐมนตรีของมัลดีฟส

และเนปาล เมือ่วนัท่ี ๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรขีองประเทศ
มองโกเลีย ซึ่งนำโดยนาย Batbold Sukhbaatar นายกรัฐมนตรี
ไดจดัการประชมุ “ครม. สญัจร” ในทะเลโกบ ีซึง่ตัง้อยทูางตอนใต
ของกรุงอูลานบาตอร เมืองหลวงของประเทศ ทามกลางอากาศ
ที่รอนระอุของทะเลทรายอันเน่ืองมาจากแสงแดดที่แผดเผา
อยูตลอดเวลา คณะรัฐมนตรีของนาย Batbold Sukhbaatar
ไดรวมกันหารือถึงประเด็นปญหาสำคัญเก่ียวกับ “การเปลี่ยน
แปลงทางสภาพภูมิอากาศ” (climate change) ทีส่งผลกระทบ
ตอประเทศมองโกเลียเปนอยางมาก จนทำใหรัฐบาลมองโกเลียตองออกมารณรงค “คุมครองโลก” (save planet) ซึ่งการจัด
ประชุม “ครม. สัญจร” ในครั้งนี้ก็เปนไปเพ่ือการรณรงคดังกลาวดวย

ถือเปนการประชุมคณะรัฐมนตรีท่ีรอนท่ีสุดในโลก

“ครม. สญัจร” @ โอลิมปก พารค
ขอปดทาย “ครม. สญัจร” ในตางประเทศ ณ ประเทศ

องักฤษ ถึงแมจะไมเขาพวกกับ “ครม. สญัจร” ของ ๓ ประเทศ
ขางตนท่ีไดกลาวมาแลว แตก็ถือเปนการประชุมคณะรัฐมนตรี
นอกสถานที่ที่เรียกความสนใจไดไมนอยทีเดียว กลาวคือ
เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ผานมา คณะรัฐมนตรีของ
นาย David Cameron นายกรัฐมนตรเีมอืงผดูไีดยายการประชุม
จากถนนดาวนนิง่ไปจดัข้ึนท่ีสนามแขงแฮนดบอล ในโอลิมปก
พารค ซึง่ต้ังอยทูางลอนดอนตะวันออกแทน เพ่ือเปนการสงเสริม

การจดัมหกรรมการแขงขนักีฬาโอลิมปกท่ีกำลงัจะมขีึน้ในระหวางวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม-๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๕ โดยประเทศอังกฤษ
ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพในการจัดการแขงขันครั้งนี้ และการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันน้ันก็เพ่ือเปนสัญลักษณวา
อกี ๒๐๐ วันขางหนา (นบัจากวันประชมุคณะรัฐมนตร)ี การแขงขนัก็จะเร่ิมขึน้แลว
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ถาจำกันไดตั้งแตฉบับแรก ๆ เคยใหขอมูลทานผูอานวา มติคณะรัฐมนตรีของไทย
ขณะน้ีมีอยูจำนวนไมนอยเลย ประเทศไทยมีคณะรัฐมนตรีมาจนถึงปจจุบันท้ังหมด ๖๐ คณะ
สามารถมีมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนผลการตัดสินใจออกมาไดนับแสนกวามติ ในจำนวนน้ีก็มีมติ
จำนวนไมนอยอีกเหมือนกันท่ีมอบหมายใหหนวยงานตาง ๆ (เทาท่ีมติคณะรัฐมนตรีบังคับได)
ไปดำเนินการเร่ืองน้ันเร่ืองน้ี

ปญหาเกิดข้ึนก็คือมีบางมติที่เมื่อออกมาแลว หนวยงานท่ีเก่ียวของไมสามารถปฏิบัติ
ตามมตินั้นได

ถามวาเปนไปไดหรือที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติออกมาแลวนำไปปฏิบัติไมได

ถาจะพูดกันตรง ๆ ก็ตอบไดวาเปนไปได อาจจะมาจากหลาย ๆ เหตุผล เปนตนวา

มติคณะรัฐมนตรีเร่ืองหน่ึง ออกมาในชวงเวลาหน่ึง ปฏิบัติตามได แตเมื่อเวลาผานไป
สถานการณเปล่ียนไป การจะทำแบบน้ันหรือดำเนินการแบบน้ันตอไปก็จะไมเหมาะสม พูดงาย ๆ
ก็คอืมตไิมสอดคลองกับสถานการณทีเ่ปนอยแูลว การปฏิบตัแิบบนัน้ตอไป นอกจากจะไมเกิดผลแลว
ยังอาจทำใหเกิดเปนความเสียหายดวยซ้ำ

นอกจากน้ียังมมีตคิณะรัฐมนตรใีนลักษณะท่ีกำหนดระยะเวลาใหหนวยงานตองดำเนินการ
อยางใดอยางหน่ึงใหแลวเสร็จภายในกำหนดเวลาหน่ึง แตเมือ่ลงมอืทำจรงิ ๆ ไมสามารถทำไดเสรจ็
ก็ตองรายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอผอนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น ๆ ก็ได

หรือมีบางมติที่ออกมาบังคับใชกับหนวยงานทุกแหงแตมีบางหนวยงานไมสามารถ
ปฏบิตัไิดจรงิ ๆ ดวยเหตุผลบางประการท่ีอาจจะขอยกเวนไมปฏิบตัติามมตนิัน้ไดเหมือนกัน

สรุปแลวมีเหตุผลหลายประการท่ีทำใหบางหนวยงานหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ
กับมตนิัน้ ๆ  ไมสามารถปฏบิตัติามได ครัน้เมือ่ปฏบิตัติามไมได แลวก็อยไูปเฉย ๆ  ทำไมรไูมชีก็้จะไมได
เพราะอยางท่ีเคยเรียนไปแลวกอนหนาน้ีวา ถึงแมมติคณะรัฐมนตรีจะไมใชกฎหมาย แตก็มีผล
เสมือนวาเปนกฎหมายภายในของฝายปกครองท่ีมีผลบังคับใหเจาหนาท่ีของรัฐตองปฏิบัติตาม
ถาไมทำก็จะมีความผิดทางวินัย ทางแพง หรือทางอาญา แลวแตกรณี

⌫


โดย สบิพัน

ขอความในบทความน้ี สวนหน่ึงนำมาจากเอกสาร “ผลการศึกษาเกีย่วกับมติคณะรัฐมนตรี” จดัทำโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พฤศจิกายน ๒๕๕๒

เลาเร่ืองเกีย่วกับ

มตคิณะรัฐมนตรี
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วธิดีำเนนิการเม่ือไมสามารถปฏบิตัติามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐที่อยูในกำกับดูแลของฝายบริหารไปดำเนินการ
ในเร่ืองใด หากหนวยงานไมสามารถดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรไีดเน่ืองจากสาเหตุตาง ๆ ก็สามารถเสนอคณะรัฐมนตรเีพ่ือขอทบทวน
ขอผอนผนั ขอยกเลิก ขอยกเวน ขอปรับปรงุมติคณะรัฐมนตรไีดซึง่มกีารกำหนดวิธีปฏิบตัไิว ดงัน้ี

๑. การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี หมายถึง การขอใหพิจารณามติคณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ีอีกครั้ง เน่ืองจากมีปญหา
ในการปฏิบัติหรือไมสามารถนำไปปฏิบัติไดในความเปนจริง โดยมีเหตุผลตาง ๆ จึงขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี โดยอาจเปนการขอแกไข
หรือเพ่ิมเติม หรือยกเลิกบางสวน ไมใชการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีทั้งหมด การเสนอขอทบทวนน้ีตองเสนอขอทบทวนตอคณะรัฐมนตรี
ทันที กอนท่ีจะมีการไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี หรือทันทีเมื่อเร่ิมมีการไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี มิฉะน้ันจะกลายเปนวาเราไม
ปฏิบัติตามมติ

ตัวอยาง
มตคิณะรัฐมนตรเีม่ือวนัที ่๑๗ มถุินายน ๒๕๕๑ (เรือ่ง ขอทบทวนมตคิณะรัฐมนตรเีรือ่ง การพิจารณาชวยเหลือการครองชพี

ขาราชการระดับตน) ใหทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือการครองชีพ
ขาราชการระดับตน เฉพาะในสวนของเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวซ่ึงกำหนดในอัตราเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท โดยปรับเพ่ิมเปน
อตัราเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ

๒. การขอผอนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี หมายความวา เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติใหไปดำเนินการเร่ืองใด
ถาหนวยงานคาดวาจะไมสามารถดำเนินการไดทันตามระยะเวลาท่ีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดไว ก็สามารถขอผอนผันกอนครบกำหนดเวลา
ตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีการขอผอนผันนี้หมายความวา หนวยงานไดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีแลว แตอาจติดเง่ือนไข
บางประการ ทำใหดำเนินการไมทันตามระยะเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด ดังน้ัน การขอผอนผันจึงเปนกรณีท่ีมติคณะรัฐมนตรี
สามารถนำไปปฏิบัติได ไมใชกรณีมติคณะรัฐมนตรีนำไปปฏิบัติไมไดเหมือนขอ ๑

ตัวอยาง
มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่๒๒ ตลุาคม ๒๕๕๐ [เรือ่ง ขอผอนผนัสำหรบัรายการทีไ่มสามารถกอหนีผ้กูพันไดทนัภายใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (เรอืนจำกลางนครปฐม)] อนมุตัติามทีก่ระทรวงยุตธิรรมเสนอขอผอนผนัสำหรบัรายการท่ีไมสามารถ
กอหน้ีผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (เรือนจำกลางนครปฐม) โดยขยายเวลาการกอหน้ีผูกพันไดถึงสิ้นเดือน
มนีาคม ๒๕๕๑

๓ . การขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี หมายความวา เมื่อหนวยงานเห็นวามติคณะรัฐมนตรีเร่ืองใดหมดความจำเปนแลว
หรือไมสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน หรือซ้ำซอนกับมติคณะรัฐมนตรีฉบับอื่น หรือขัดแยงกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ คำส่ัง ก็สามารถเสนอขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรทีัง้หมด หรอืทัง้ฉบบัในเร่ืองนัน้ ๆ ได

ตัวอยาง
(๑) มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ (เร่ือง การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง การจัดต้ังคณะทำงาน

ยุทธศาสตรรายสนิคา) ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วนัท่ี ๘ ตลุาคม ๒๕๔๕ เร่ือง การจดัตัง้คณะทำงานยุทธศาสตรรายสินคา
(๒) มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วันท่ี ๒๖ สงิหาคม ๒๕๕๑ (เร่ือง การยกเลิกมตคิณะรัฐมนตร ีเร่ือง การเวนคืนอสงัหาริมทรพัย)

ใหยกเลิกมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ เร่ือง การเวนคืนอสงัหาริมทรพัย

๔. การขอยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี หมายถึง การท่ีหนวยงานแตเพียงบางหนวย ไมใชทั้งหมด ไมสามารถ
ปฏบิตัติามมตคิณะรัฐมนตรไีด เน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรทีีเ่ปนกฎเกณฑหรอืหลกัการท่ัวไป จะใชบงัคบักับทกุหนวยงาน แตอาจมบีางหนวยงาน
ไมสามารถปฏิบัติได ก็สามารถขอยกเวนเฉพาะราย โดยไมไดขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีหรือขอผอนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
หรอืขอยกเลิกมตคิณะรัฐมนตรแีตอยางใด กรณีนีก็้เชนเดียวกับกรณีตามขอ ๑ ทีห่นวยงานจะตองเสนอขอยกเวนการไมปฏบิตัติามมตคิณะรัฐมนตรี
ตอคณะรัฐมนตรีทันทีกอนที่จะมีการไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี หรือทันทีเมื่อเริ่มมีการไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
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ตัวอยาง
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ (เร่ือง การขออนุญาตดำเนินการกอสรางเสริมระบบจำหนาย

ดวยสายเคเบ้ิลใตน้ำไปยังเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี) อนุมัติใหกระทรวงมหาดไทย (การไฟฟาสวนภูมิภาค) ไดรับการยกเวน
การปฏบิตัติามมติคณะรฐัมนตรีเมือ่วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๔ (เรือ่ง รายงานการศึกษาสถานภาพปจจบุนัของปาไมชายเลน
และปะการังของประเทศ) วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ (เร่ือง มติคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ เร่ือง การแกไขปญหา
การจัดการพ้ืนท่ีปาชายเลน) และวันท่ี ๑๗ ตลุาคม ๒๕๔๓ (เร่ือง มติคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ ครัง้ท่ี ๓/๒๕๔๓ เร่ือง
การแกไขปญหาการจัดการพ้ืนท่ีปาชายเลน) รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีอื่น ๆ ที่กำหนดหามการใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาชายเลน
เพ่ือใหการไฟฟาสวนภูมิภาคใชพ้ืนท่ีปาชายเลนกอสรางจุดขึ้น-ลงสายเคเบิ้ลใตน้ำและปกเสาพาดสายขยายเขตระบบ
จำหนายไฟฟาไปยังเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย โดยใหกระทรวงมหาดไทย (การไฟฟาสวนภูมิภาค)
ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมท้ังรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กระทรวงพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดำเนินการดวย

๕. การขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี หมายความวา มติคณะรัฐมนตรีที่ใชอยูไมสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน
หรือมีมติคณะรัฐมนตรีในเร่ืองเดียวกันซ้ำซอนหลายฉบับ ทำใหเกิดความสับสนในการอางอิงและถือปฏิบัติ จึงตองปรับปรุงใหม
ใหมีความสมบูรณ ชัดเจน อยูในฉบับเดียวกัน โดยอาจยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิม (ฉบับเดียว หรือหลายฉบับ) แลวมีการออกมติ
คณะรัฐมนตรีฉบับใหม หรือไมไดยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิม เพียงปรับปรุงขอความในมติคณะรัฐมนตรีเดิมเล็กนอย
ใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน

ตัวอยาง
(๑) มตคิณะรัฐมนตรเีม่ือวนัท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ (เร่ือง การปรับปรงุมติคณะรัฐมนตร ี เร่ือง หลกัเกณฑการรายงาน

การไปราชการ การไปรวมประชุม ศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ณ ตางประเทศ และการไปปฏิบัติงานในราชการระหวางประเทศ)
ใหยกเลกิมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๓๓ เร่ือง หลกัเกณฑการรายงานไปราชการฯ และใหถอืปฏิบตัติามหลกัเกณฑ
การรายงานไปราชการฯ ท่ีปรับปรุงใหม

(๒) มตคิณะรัฐมนตรเีม่ือวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ (เร่ือง การปรับปรงุมติคณะรัฐมนตรเีก่ียวกับแนวทางในการเขารวม
กิจกรรมกฬีา) ใหยกเลกิมติคณะรฐัมนตรีเก่ียวกับแนวทางปฏิบตัใินการเขารวมกิจกรรมกฬีา จำนวน ๑๒ มต ิและใหถอืปฏบิตัิ
ตามแนวทางปฏิบัติในการเขารวมกิจกรรมกีฬาท่ีปรับปรุงใหม

(๓) มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ (เรือ่ง ขอปรบัปรงุมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๑
เรื่อง มาตรการในการควบคุมการกอสรางอาคารของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐอยางอื่น ที่อาจพึงมีในบริเวณ
กรุงรัตนโกสินทร) อนุมัติใหปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๑ เร่ืองดังกลาวโดยปรับปรุงขอความจาก
“คณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร” เปน “คณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา” และปรับปรุงขอความ
จาก “สำนักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม” เปน “สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”

สรุปแลวถาอานท้ัง ๕ กรณีที่กลาวมาขางตน นั่นแปลวาหนวยงานตาง ๆ ที่จะตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีจะตอง
ใหความสำคัญกับการท่ีคณะรัฐมนตรีจะมีมติแตละเร่ืองแตละครั้งที่เก่ียวของกับหนวยงานของตนเองเพ่ือมิใหเกิดเหตุการณวาเราไดทำผิด
มติคณะรัฐมนตรีหรือไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไมเจตนา

หรือถาเจตนาจะไมปฏิบัติตามก็ตองเขาใจวาน่ันคือการท่ีเรากำลังทำไมถูกตองอยู ผลของการท่ีไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
ยอมมีแนนอนดังท่ีกลาวมาแลว

จะเส่ียงไมเส่ียงดี?
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คดัเลือกโดย จติตา กติติเสถยีรนนท
ท่ีมา : บทวิทยุรายการ “ร ูรกั ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

เมื่อวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ของราชบัณฑิตยสถาน

⌫

คำวา อยางไรก็ตาม เปนคำท่ีใชเชื่อมประโยค
๒ ประโยคเพ่ือแสดงความขัดแยงกันในบางประเด็น
ประโยคท่ีอยหูลังคำวา อยางไรกต็าม มเีน้ือหาบางประเดน็
ที่แยงกับขอความในประโยคที่อยูหนา  ตัวอยางเชน

 การตูนหุนยนตกลายเปนลักษณะเดนของ
การตูนญ่ีปุน อยางไรก็ตามไมใชการตูนญ่ีปุนทุกเร่ือง
จะเปนการตูนหุนยนต

 การทองเท่ียวทำใหชาวบานมีรายไดจาก
การขายสินคาพ้ืนเมอืง และผลติผลทางการเกษตร อยางไร
ก็ตามเงินรายไดจากการน้ีอาจไมมากนักเม่ือเปรียบเทียบ
กับจำนวนนักทองเท่ียว

 ภาคใต ของประ เทศไทยมีที่ ท อ ง เ ท่ียว
จำนวนมาก อยางไรก็ตามหากบริหารและจัดการไมดี
นักทองเท่ียวก็อาจไมอยากมาเท่ียว

คำว า อยางไรก็ตาม มักใชในภาษาเขียน
มีความหมายคลายกับคำอีกหลาย ๆ คำท่ีทำหนาท่ีเชื่อม
ขอความทีข่ดัแยงกัน หรอืตรงกนัขาม เชน แตทวา อยางไรก็ดี
กระน้ันก็ตาม  แตอยางไรก็ตาม  แตอยางไรก็ดี






ร ูรัก ภาษาไทย
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ขอขยายระยะเวลาดำเนนิมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชนดานการเดนิทาง
(ตัง้แตวนัท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕-วนัท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕)

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ลงมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ ดงัน้ี

๑. ใหความเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระคาครองชีพของประชาชนดานการเดินทาง
ตอไปตั้งแตวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีตลอดจน
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายตามมาตรการฯ ระยะท่ี ๙ ตามหลักการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่วันท่ี ๔ ตลุาคม ๒๕๕๔ ดงัน้ี

๑.๑ มาตรการลดคาใชจายเดินทางรถโดยสารประจำทาง ดำเนินการผานองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) โดยรัฐรบัภาระคาใชจายการจัดรถโดยสารประจำทางธรรมดา จำนวน ๘๐๐ คนัตอวัน ใน ๗๓ เสนทาง
ใหบรกิารแกประชาชนโดยไมเสียคาใชจาย โดยมีวงเงิน ๘๓๗.๐๐ ลานบาท

๑.๒ มาตรการลดคาใชจายเดินทางโดยรถไฟชั้น ๓ ดำเนินการผานการรถไฟแหงประเทศไทย
(รฟท.) โดยรัฐรบัภาระคาใชจายการจัดรถไฟช้ัน ๓ เชงิสังคม จำนวน ๑๖๔ ขบวนตอวนั และรถไฟช้ัน ๓ ระยะทางไกล
 ในขบวนรถเชิงพาณิชยจำนวน ๘ ขบวนตอวัน ใหบรกิารแกประชาชนโดยไมเสียคาใชจายในวงเงิน ๓๔๐.๐๐ ลานบาท

ทั้งน้ี การชดเชยคาใชจายในการดำเนินมาตรการดังกลาว ระหวางวันท่ี ๑๖ มกราคม ถึงวันท่ี ๓๐
เมษายน ๒๕๕๕ ให ขสมก. และ รฟท. กเูงินเพ่ือชดเชยการดำเนนิการตามมาตรการดงักลาว โดยใหกระทรวงการคลงั
เปนผูค้ำประกันเงินกูและใหสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๕๖ เพ่ือชดเชย
ใหแก ขสมก. และ รฟท. สำหรับการดำเนินมาตรการดังกลาวเปนลำดับแรก โดยในกรณีของ ขสมก. ที่ไดกำหนด
ใหไดรบัชดเชยคาใชจายการดำเนนิมาตรการตามตนทุนท่ีแทจรงิน้ัน ขสมก. จะตองจดัใหมกีารตรวจสอบจากผปูระเมิน
อิสระ เพ่ือใหการชดเชยมีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได

๒. มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมศกึษาแนวทางการสนับสนนุมาตรการการลดคาครองชพีดานการเดินทาง
ทีม่คีวามเหมาะสม มปีระสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอประชาชนอยางแทจรงิและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
กอนสิน้สดุระยะเวลาตามมาตรการฯ ระยะท่ี ๙ ตอไป

ที่มา: หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒ ลงวันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕

คดัเลือกโดย ปญญาพล ศรแีสงแกว และนันทนภัส สงัวรประเสริฐ

สรุปผลการตัดสินใจ

ของคณะรัฐมนตรี

ทีส่ำคญั
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ขออนุมัติหลักการและงบประมาณในการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอน
โดยใชคอมพิวเตอรพกพา

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ลงมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
เสนอ ดงัน้ี

๑. อนุมัติการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพา (แท็บเล็ต) แบบรัฐตอรัฐ (G to G) โดยมอบผูแทนกระทรวง
การตางประเทศที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศแตงตั้ง ใหเปนผูแทนรัฐบาลไทยในการเจรจากับรัฐบาล
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งน้ี เน่ืองจาก  ๑) เปนเร่ืองท่ีตองดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลท่ีตองการ
ใหนักเรียนไดใชเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพา (แท็บเล็ต) ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕  ๒) การจัดซื้อดวยระบบรัฐตอรัฐ
(G to G) จะทำใหไดเครือ่งคอมพวิเตอรพกพา (แท็บเลต็) ทีม่มีาตรฐานเดยีวกัน และ  ๓) การจดัซือ้ดวยระบบรฐัตอรฐั
(G to G) มรีฐัเปนคสูญัญา รฐับาลประเทศน้ันมคีวามรับผดิชอบทีจ่ะกำกับใหบรษิทัผผูลติท่ีรฐัน้ันมอบหมายผลิตสนิคา
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตามขอกำหนดของรัฐคูสัญญา

๒. อนมุตัใินหลักการใหจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพา ในรปูแบบรฐัตอรฐั (G to G) กับรฐับาลแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี ตามนโยบายของรัฐบาล ซึง่เมือ่วนัท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ รฐับาลไทยกับรฐับาลสาธารณรัฐประชาชนจนี
ไดมีบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในสาขาการพัฒนาท่ีย่ังยืนในประเทศไทย และมอบใหผูแทนกระทรวง
การตางประเทศ ใชรายละเอียดครภัุณฑคณุลกัษณะเฉพาะเคร่ืองคอมพวิเตอรพกพา (แท็บเลต็) เปนหลักในการเจรจา
กับสาธารณรัฐประชาชนจีน หากมีการเปล่ียนแปลงใหทั้งสองฝายเจรจาตกลงรวมกันเพ่ือหาขอยุติที่เหมาะสม
กับการเรียนการสอนและสอดคลองกับงบประมาณท่ีมีอยู ทั้งนี้ ตองเปนไปตามวัตถุประสงคของการใชงานดวย

๓. อนมุตัใิหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เปนผดูำเนนิการจดัหาเคร่ืองคอมพวิเตอรพกพา
(แท็บเล็ต) จัดวางระบบเครือขาย Wi-Fi และจัดทำระบบบริหารจัดการท่ีเก่ียวของกับโครงการฯ เน่ืองจากมีบุคลากร
ที่มีความรูความเขาใจและมีความเช่ียวชาญเฉพาะในดานคอมพิวเตอร เปนหนวยงานท่ีดูแลในดานเครือขาย
และการวางระบบความปลอดภัยในการใชเครือ่งคอมพวิเตอรพกพา (แท็บเลต็) โดยใหกระทรวงศึกษาธิการเปนผดูำเนินการ
พัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และสรางความเขาใจ เพ่ือการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอร
พกพา (แทบ็เล็ต)

๔. อนุมัติใหสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปนหนวยเบิกจายงบประมาณ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสวนราชการตาง ๆ จำนวนเงนิ ๑,๗๙๔,๘๓๒,๘๐๐ บาท ยกเวนงบประมาณ
ของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เน่ืองจากมกีฎหมายเฉพาะ ทัง้น้ี ในสวนของเงินอดุหนุนท่ีจดัสรรใหกรมสงเสรมิ
การปกครองทองถิ่น ใหคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูพิจารณากอน สำหรับงบประมาณ
ที่ยังขาดอยูเพ่ือการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (แท็บเล็ต)
และการวางระบบสนับสนุนท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตร
สื่อการเรียนการสอน และการพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ
ดำเนินงานโครงการ ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติมตามนโยบายของรัฐบาลตอไป

ทั้งน้ี ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดำเนินการ
ตามผลการเจรจาและขอตกลงในการจัดซ้ือแบบรัฐตอรฐัทีจ่ะจัดทำข้ึน
และใหรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒนธำรง
บญุทรงไพศาล) รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
บูรณาการขอมูลเก่ียวกับโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรพกพาท้ังหมด ซึ่งเปนการดำเนินการ
ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธแกประชาชนตอไป

ที่มา: หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๔๕๐ ลงวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
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แนวทางการแกไขปญหาการชุมนุมเรยีกรอง

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ นายกรัฐมนตรีเสนอวา กรณีมีการชุมนุม
เรียกรองของประชาชนกลมุตาง ๆ  ผมูหีนาท่ีรบัผิดชอบควรติดตามขาวสารและความเคล่ือนไหวท่ีเก่ียวของอยางใกลชดิ
และเขาไปแกไขปญหาใหรวดเร็ว โดยช้ีแจงทำความเขาใจ หรือเจรจาตอรองกับผูชุมนุมตั้งแตตน เพ่ือใหไดขอยุติ
และไมใหการชุมนุมฯ ดังกลาวขยายตัว บานปลาย หรือมีความรุนแรงเกิดข้ึน จนสงผลกระทบตอการดำรงชีวิต
และการสัญจรไปมาของประชาชนโดยรวม ดงัน้ัน จงึเห็นควรใหผมูหีนาท่ีรบัผิดชอบถอืปฏบิตัติามแนวทาง ดงัน้ี

๑. กรณีเกิดการชุมนุมเรียกรองในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร
ใหรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในเรื่องท่ีมีผูชุมนุมเรียกรองและหนวยงานของรัฐท่ีมีอำนาจหนาท่ีรับผิดชอบ

โดยตรงเก่ียวกับเหตุการณดังกลาว ติดตามสถานการณโดยประสานงานดานการขาวอยางใกลชิดกับหนวยงาน
ที่เก่ียวของ เชน สำนักขาวกรองแหงชาติ สำนักงานตำรวจแหงชาติ (กองบัญชาการตำรวจสันติบาล) และสำนักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ เปนตน และลงพื้นที่เกิดเหตุเพ่ือดำเนินการแกไขปญหาใหเปนที่ยุติโดยเร็ว

๒. กรณีเกิดการชมุนุมเรยีกรองในพ้ืนท่ีจังหวัดตาง ๆ
ใหผูวาราชการจังหวัดที่เกิดเหตุการณเปนผูรับผิดชอบติดตามสถานการณและดำเนินการรวมกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของเพื่อดำเนินการแกไขปญหาใหเปนท่ียุติโดยเร็ว และในกรณีที่ยังไมสามารถชี้แจงทำความเขาใจ
ใหยกเลิกการชุมนุมได ใหควบคุมดูแลไมใหมีการเคล่ือนยายผูชุมนุมออกนอกพื้นท่ีจังหวัดดวย

ทั้งนี้ กรณีเหตุการณชุมนุมใดเปนเร่ืองสำคัญ ออนไหว หรืออาจมีผลกระทบสูงใหผูรับผิดชอบ (ตามขอ ๑
และ ๒) รีบรายงานขอมูลใหนายกรัฐมนตรีและผูบังคับบัญชาระดับสูงทราบโดยดวนในโอกาสแรก

คณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ และใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานอ่ืนของรัฐถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ และ
วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ (เร่ือง หลกัการและแนวทางการแกไขปญหาความรุนแรงในการชุมนุมเรยีกรอง) ดวย

ทีม่า: หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร ๐๕๐๖/ว๗๑ ลงวันท่ี ๖ มนีาคม ๒๕๕๕



⌫  ⌫  ⌫  29

การเสนอเรือ่งตอคณะรฐัมนตรเีปนวาระจร

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ นายกรัฐมนตรีเสนอวา ในการประชุม
คณะรัฐมนตรคีวรมจีำนวนเรือ่งทีค่ณะรัฐมนตรจีะตองพจิารณาเหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีใชในการประชมุคณะรฐัมนตรี
แตละคร้ังเพ่ือใหการตัดสนิใจของคณะรัฐมนตรเีปนไปอยางรอบคอบ โดยเฉพาะไมควรเสนอเร่ืองมาเพ่ือคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเปนวาระจร ยกเวนเฉพาะเร่ืองที่มีความจำเปนเรงดวนเก่ียวกับการแตงต้ัง โยกยายขาราชการ รวมทั้ง
การแตงตั้งผูบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการในหนวยงานของรัฐ และเร่ืองที่มีผลกระทบหรือมีความออนไหว
(sensitive) ทีไ่มอาจเปดเผยลวงหนาได หรอืเร่ืองท่ีเปนความลับของทางราชการเทาน้ัน

คณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอ และใหสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติอยางเครงครัด ทั้งน้ี ในการเสนอเร่ือง
ตอคณะรัฐมนตรใีหหนวยงานเจาของเร่ือง สงเร่ืองไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรลีวงหนาแตเน่ิน ๆ และใหถือปฏบิตัิ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของอยางเครงครัดดวย

ที่มา: หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๒ ลงวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

ควรสงเรือ่งให สลค.

ลวงหนา
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ในชวงหลายปทีผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓) ไดเกิดวิกฤติการณปญหาหมอกควันในพ้ืนท่ี ๘ จงัหวัดภาคเหนือตอนบน คอื
จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน พะเยา ลำปาง ลำพูน แพร และนาน โดยเร่ิมต้ังแตเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกป
โดยตรวจพบการเพ่ิมสูงข้ึนของปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา ๑๐ ไมครอน (PM10) คาเฉล่ีย ๒๔ ชั่วโมง อยูในระดับเกินเกณฑ
มาตรฐานทีเ่ปนอนัตรายตอสขุภาพของประชาชนและสงผลกระทบตอเศรษฐกจิ สงัคม และการทองเทีย่ว โดยสาเหตมุาจากการเผาวชัพชื
เศษวัสดุการเกษตร เพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูกในเรือกสวน ไรนา ทั้งนอกและในพ้ืนท่ีปา การจุดไฟเผาปาเพ่ือวัตถุประสงคบุกรุก
ยึดถือ ครอบครองพ้ืนท่ีปา ลาสัตว ทำไม เก็บหาของปาและอ่ืน ๆ

๑. การดำเนินการเพ่ือแกปญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนท่ีผานมา (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓)
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ทส.) ไดดำเนนิการจัดใหมศีนูยปฏิบตักิาร

แกไขปญหาหมอกควันท้ังในระดับจังหวัดและระดับพ้ืนท่ี การปฏิบัติการฝนหลวง การเตรียมความพรอมรับมือสถานการณไฟปา
การเขมงวดไมใหมกีารเผารมิทาง การขอความรวมมอืจากประชาชนใหงดการเผาขยะมลูฝอยและเศษวสัดุจากการเกษตร การฉีดน้ำ
เพ่ิมความชมุชืน้ในเขตเมือง การรณรงคประชาสมัพนัธลดการเผาเพ่ือลดภาวะโลกรอน และการประสานความรวมมอืระหวางประเทศ
ในการแกไขปญหามลพิษหมอกควันขามแดนในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง อยางไรก็ตาม ปญหาหมอกควันก็ยังเปนปญหาสำคัญในพ้ืนท่ี
เน่ืองจากสภาพอากาศ ปรมิาณการเผาในพ้ืนท่ี และปรมิาณเช้ือเพลิงในปาสะสมทีเ่พ่ิมขึน้ การปองกนัและแกไขปญหาควรใหเปนระบบ
และครบวงจรโดยมกีารมสีวนรวมของทกุภาคสวน แนวทางในการดำเนินการปองกนั แกไข และควบคุมปญหามลพิษจากหมอกควนั
และไฟปา สรปุไดดงัน้ี

แกไขปญหาไฟปาและหมอกควนัทางภาคเหนอื

เรียบเรียงโดย ประธาน  ผุดผอง



⌫  ⌫  ⌫  31

๑.๑ มาตรการเรงดวน
หนวยงานท่ีเก่ียวของตองดำเนนิการรวมกนั

อยางบูรณาการ โดยกระทรวงมหาดไทย (มท.) ใหพิจารณา
ประกาศพ้ืนท่ีภัยพิบตัใินจงัหวัดทีป่ระสบปญหาวิกฤติสถานการณ
หมอกควันในระดับทีเ่ปนอนัตรายตอสขุภาพ เพ่ือใหมกีารจัดสรร
งบประมาณชวยเหลือผทูีไ่ดรับผลกระทบจากวกิฤติสถานการณ
หมอกควัน ในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.)
โดยสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรไดพิจารณาจัดตั้ง
หนวยปฏิบัติการฝนหลวงในพ้ืนท่ีภาคเหนือ เพ่ือทำฝนหลวง
และสรางความชุมชื้นในพ้ืนท่ีเม่ือสภาวะอากาศเอ้ืออำนวย
สวนกระทรวงคมนาคม (คค.) ใหกำชับหนวยงานรับผิดชอบ
เสนทางทางหลวงทุกสาย ใหทำการกำจัดวัชพืชบริเวณ
ริมทางหลวงอยางสม่ำเสมอตลอดชวงหนาแลง โดยหามใชวิธีจุดไฟเผาวัชพืชโดยเด็ดขาด รวมทั้งหามาตรการปองกันการเกิดไฟ
และการดับไฟท่ีเกิดข้ึนบริเวณริมทางหลวง เพ่ือลดหมอกควัน ปองกันอุบัติเหตุ และปองกันการลุกลามของไฟไปยังพ้ืนท่ีปาดวย
ในสวนของกระทรวงการตางประเทศ (กต.) ใหแจงประสานไปยงัประเทศในอนภูุมภิาคลมุน้ำโขง คอื พมา ลาว เวียดนาม และกัมพชูา
เพ่ือดำเนินการแกไขปญหาการเผาในท่ีโลงของแตละประเทศ สำหรบักระทรวงกลาโหม (กห.) ใหการสนับสนนุกำลังคนในการเฝาระวัง
และตรวจตดิตามจดุเกิดไฟปา และ ทส. ดำเนนิการระดมสรรพกำลงัในการดบัไฟไปยงัพ้ืนทีภ่าคเหนือ มเีครอืขายดำเนินการติดตาม
และควบคุมไฟปาตลอดเวลา

๑.๒ มาตรการแกไขปญหาระยะยาว
ทส. ไดมีการจัดทำบันทึกความตกลงรวมกับ ๖ หนวยงานท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย สำนักนายกรัฐมนตรี กห.

กษ. คค. มท. และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพ่ือประกาศเจตนารมณความรวมมือดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม การฟนฟูคุณภาพอากาศในชุมชน และการดำเนนิมาตรการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันท่ีมีสาเหตุ
จากไฟปาและการเผาในทีโ่ลง ประเด็นความรวมมอื ประกอบดวย

(๑) การเตรียมความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
(๒) การกำกับ ดูแล และรักษากฎหมาย
(๓) การตดิตาม เฝาระวัง ปองกนั และดบัไฟปา
(๔) การเผยแพรขอมูลขาวสารและองคความรู
(๕) การบูรณาการแผนงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
โดยบรรจุมาตรการเพ่ือแกไขปญหาการเผาในท่ีโลงและมลพิษหมอกควันใหเปนภารกิจสำคัญของกระทรวง

มีการพิจารณาในการจัดระเบียบการเผาในระยะแรกท่ีมีระบบอนุญาต การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือลดปญหามลพิษ
และหมอกควันในบางชวงเวลาท่ีมีการเผาในท่ีโลงเปนจำนวนมาก ในขณะเดียวกันก็จะตองดำเนินการในการบังคับใชกฎหมาย
อยางเขมงวดและเปนธรรม และในกรณีมลพิษหมอกควันขามแดน ใหกรมควบคุมมลพิษประสานเพื่อดำเนินการแกไขปญหา
ทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีตามขอกำหนดในขอตกลงอาเซียนเร่ืองมลพิษจากหมอกควันขามแดน นอกจากน้ีใหกรมสงเสริม
คุณภาพส่ิงแวดลอมจัดฝกอบรมและรณรงคประชาสัมพันธใหแกนักเรียน นักศึกษา และอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมหมูบาน (ทสม.) ใหมีจิตสำนึกในการชวยควบคุมการเผาในท่ีโลง สวนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ใหดำเนินการฝกอบรมใหทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนในการตอสแูละดับไฟปา กรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติ
 สตัวปา และพันธพืุช ไดนอมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูวั เร่ือง “ปาเปยก” ไปใชในการปองกันและแกไขปญหา
มลพษิหมอกควันและไฟปา ดงัน้ี

(๑) ทำระบบปองกันไฟไหมปา โดยใชแนวคลองสงน้ำและแนวพืชชนดิตาง ๆ ปลกูตามแนวคลอง
(๒) สรางระบบการควบคุมไฟปาดวยแนวปองกันไฟ ปาเปยก โดยอาศัยน้ำจากชลประทานและน้ำฝน
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(๓) การปลูกตนไมโตเร็วคลุมแนวรองน้ำ เพ่ือใหความชุมชื้นคอย ๆ ทวีขึ้นและแผขยายออกไปท้ังสองขาง
ของรองน้ำ ซึ่งจะทำใหตนไมงอกงามและมีสวนชวยปองกันไฟปา เพราะไฟปาจะเกิดข้ึนงายหากปาขาดความชุมชื้น

(๔) การสรางฝายชะลอความชุมชื้น หรือที่เรียกวา “Check Dam” ขึ้น เพ่ือปดก้ันรองน้ำหรือลำธารขนาดเล็ก
เปนระยะ เพ่ือใชเก็บกักน้ำและตะกอนดินไวบางสวน โดยน้ำท่ีเก็บไวจะซึมเขาไปสะสมในดิน ทำใหความชุมชื้นแผขยายเขาไป
ทั้งสองดานกลายเปน “ปาเปยก”

(๕) การสูบน้ำเขาไปในระดับที่สูงที่สุดเทาท่ีจะทำได แลวปลอยน้ำลงมาทีละนอยใหคอย ๆ ไหลซึมลงดิน เพ่ือ
ชวยเสริมการปลกูปาบนพ้ืนท่ีสงูในรปู “ภูเขาปา” ใหกลายเปน “ปาเปยก” ซึง่สามารถปองกันไฟปาไดอกีดวย

(๖) ปลกูตนกลวยในพ้ืนท่ีทีก่ำหนดใหเปนชองวางของปา ประมาณ ๒ เมตร หากเกิดไฟไหมปาก็จะปะทะตนกลวย
ซึ่งอุมน้ำไวไดมากกวาพืชอื่น ทำใหลดการสูญเสียน้ำท่ีใชในการดับไฟปาลงไปไดมาก

ในสวนของ มท. พิจารณาจัดตัง้งบประมาณประจำปใหจงัหวัดและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางตอเน่ืองทกุป
เพ่ือสนับสนุนการดำเนินมาตรการควบคุมและปองกันการเผาในท่ีโลงและมลพิษหมอกควัน โดยเฉพาะการดำเนินงานตามแผน
การถายโอนภารกิจการควบคุมไฟปาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนองคการบริหารสวนจังหวัดใหพิจารณาติดตั้งสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศเพ่ิมเติมใหครอบคลุมพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ทั้งเขตชุมชน นอกเขตชุมชน และพ้ืนที่รอยตอของ
แตละจังหวัด โดยกรมควบคุมมลพิษจะใหการสนับสนุนขอมูลวิชาการท่ีเก่ียวของและสำหรับกลุมจังหวัด และจังหวัด ใหกำหนด
แผนงานและจัดตั้งงบประมาณ เพ่ือดำเนินการแกไขปญหาการเผาในท่ีโลงและมลพิษหมอกควันแบบบูรณาการ พรอมทั้งกำหนด
ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานอยางเปนรูปธรรม โดยสงเสริมการดำเนินการปองกันและแกไขปญหาในระดับพื้นที่และใหมี
คณะกรรมการถาวร ซึ่งประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดในพ้ืนท่ี ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีหนาท่ีประสานงานและรวมกัน
แกไขปญหา โดยหนวยงานในสวนกลางเปนหนวยสนับสนุนขอมูลที่เก่ียวของ ทั้งน้ีประธานกรรมการควรจะปรับเปลี่ยนกันไป
ในแตละจังหวัดเพ่ือใหสามารถรวมดำเนินการอยางมีประสิทธิภาพ

ในสวนของ กษ. มาตรการระยะยาวท่ีเก่ียวของ ประกอบดวยการควบคุมการเผาในพ้ืนท่ีเกษตรใหถือเปน
หน่ึงในภารกิจหลัก และมอบหมายใหกรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร และกรมพัฒนาท่ีดิน สงเสริมสนับสนุนการเกษตร
ปลอดการเผา สงเสริมใหเครือขายเกษตรกรปลอดการเผา จัดต้ังศูนยเครื่องจักรกลการเกษตรปลอดการเผา โดยใหการสนับสนุน
เครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือใหมีการนำไปใชในทางปฏิบัติอยางจริงจังในพื้นท่ีอยางตอเน่ือง และสงเสริมการจัดการเศษวัสดุเหลือใช
จากภาคการเกษตร โดยการบดยอยเศษก่ิงไมใบไมและหมักทำปุย หรือนำไปผลิตพลังงานไฟฟา เปนตน

นอกจากน้ีในสวนของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงบประมาณ ใหพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหหนวยงาน
ที่เก่ียวของอยางเหมาะสมและสอดคลองกับแผนปฏิบัติการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา เพ่ือใหสามารถดำเนินงานควบคุม
การเผาในทีโ่ลงไดอยางมปีระสทิธิภาพ รวมทัง้การประสานเพ่ือดำเนินการแกไขปญหาท้ังในระดบัพหุภาคีและทวิภาคีตามขอกำหนด
ในขอตกลงอาเซียนเร่ืองมลพิษจากหมอกควันขามแดน

นอกจากน้ีกระทรวงพลังงาน (พน.) ควรสงเสริมการใชเศษวัสดุที่ตองการเผานำมาเปนเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟา
ควบคูไปกับการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีกำจัดวัชพืชหรือไถกลบท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและการนำมาผลิตปุยอินทรีย
บำรุงดินในพ้ืนท่ี รวมท้ังการสรางความรูความเขาใจกับเกษตรกรและผูเก่ียวของทุกภาคสวน จำเปนจะตองดำเนินการอยางตอเน่ือง
และใหเปนรูปธรรม โดยมุงเนนการสรางเครือขายเกษตรกรท่ีดำเนินการท่ีดี เพ่ือเปนแบบอยางและขยายเครือขายใหกวางขวางข้ึน

๒. การดำเนินการเพื่อแกปญหาหมอกควันของรัฐบาลปจจุบัน
๒.๑ คณะรัฐมนตรมีมีต ิ (๒๘ กุมภาพนัธ ๒๕๕๕) เห็นชอบให ทส. รบัเรือ่ง ปญหาหมอกควนัในพืน้ท่ีจงัหวดัภาคเหนือ

อันเน่ืองมาจากการเผาปาและพ้ืนท่ีเพาะปลูกในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือ ซึ่งสงผลใหคามลพิษในอากาศสูงเกินกวามาตรฐานสากล
และมผีลกระทบอยางสงูตอสภาพแวดลอมและสขุภาพอนามัยของประชาชนในพืน้ท่ี ไปพจิารณารวมกับ มท. กษ. สธ. และหนวยงาน
ทีเ่ก่ียวของโดยดวนเพ่ือบรูณาการแนวทางการดำเนินการแกไขปญหาและเรงรดัดำเนนิการตอไป รวมท้ังใหรณรงคชีแ้จงขอมลูขาวสาร
ใหประชาชนทราบและใหความรวมมือในการแกไขปญหาดังกลาวดวย ตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอ

๒.๒ คณะรัฐมนตรมีมีต ิ (๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕) รบัทราบมาตรการเรงดวนในการแกไขปญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตอนบน ตามที ่ทส. เสนอ ดงันี้
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หนวยงานท่ีรบัผดิชอบ

๑. กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๒. กรมอุทยานแหงชาติ
สตัวปา และพันธพืุช
กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๓. กระทรวงมหาดไทย

๔. กระทรวงเกษตร
และสหกรณ

๕. กระทรวงคมนาคม

มาตรการ

๑.๑ แจงเตือนสถานการณหมอกควนัไปยงัหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สำนักราชเลขาธิการ กรมประชาสมัพนัธ
ผวูาราชการจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน สำนกังานสาธารณสุขจงัหวัด สำนกังานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
๑.๒ จัดทำ (ราง) แผนจัดการปญหาหมอกควันจากการเผาในที่โลง ป ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กำหนดตัวชี้วัด
ความสำเรจ็ของการดำเนนิการภายใตแผนจดัการปญหาหมอกควนัจากการเผาในทีโ่ลงป ๒๕๕๕-๒๕๕๙
คอื คณุภาพอากาศในบรรยากาศ (ฝนุละออง) อยใูนเกณฑทีไ่มเปนอนัตรายตอสขุภาพอนามยัไมนอยกวา
รอยละ ๙๐ ในชวงหนาแลง

กำหนดยทุธศาสตรการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันป ๒๕๕๕ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร คอื
๑) การประชาสัมพันธ
๒) การปองกันไฟปาและหมอกควัน
๓) การจัดการเช้ือเพลิง
๔) การมีสวนรวมในการแกปญหาไฟปา
๕) การดับไฟปา

๓.๑ การประกาศเขตควบคุมไฟปา ดำเนินมาตรการฉีดน้ำเพ่ิมความชื้นในชุมชนเมืองชวงสถานการณ
หมอกควัน
๓.๒ รณรงคประชาสัมพันธเสริมสรางการมีสวนรวมภาคประชาชน ประสานความรวมมือดำเนิน
มาตรการควบคุมการเผาในพ้ืนท่ีชุมชนและเขตเกษตรกรรม
๓.๓ เผยแพรองคความรูใหแกเกษตรกรในการเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูกไถกลบวัชพืชแทนการเผา ประสาน
ความรวมมอืในระดบัอำเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กำนัน ผใูหญบาน และผนูำชมุชน ดำเนินมาตรการ
ควบคุมการเผาในระดับพ้ืนท่ี
๓.๔ จดัตัง้ศนูยอำนวยการเฉพาะกิจปองกนัแกไขปญหาไฟปาและหมอกควนั ทำหนาท่ีเปนศนูยอำนวยการ
สัง่การ ทัง้ในระดบัจงัหวัด อำเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิน่
๓.๕ จัดเตรียมแผนชุมชนสำรวจตรวจสอบพื้นท่ีเสี่ยงภัย
๓.๖ จัดทำแผนปฏบิตักิารจดัการไฟปาและการระดมพลดบัไฟปาใหสามารถนำไปปฏบิตัอิยางเปนรปูธรรม

๔.๑ กำชับใหหนวยงานดานการเกษตรในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนท้ังในระดับจังหวัด อำเภอ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ตำบล หมอดนิอาสา ใหมกีารถายทอดองคความรเูก่ียวกับสภาพปญหาและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการเผาใหกับประชาชนและเกษตรกร
๔.๒ สงเสริมการใชเทคโนโลยีการเกษตรปลอดการเผา การไถกลบวัชพืชรวมกับการใชสารสกัดชีวภาพ
๔.๓ สงเสริมใหเครือขายเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีการจัดตั้ง “ศูนยเคร่ืองจักรกลการเกษตร
ปลอดการเผา” ที่มีการสนับสนุนเคร่ืองจักรกลการเกษตรใหมีการนำไปใชในทางปฏิบัติอยางจริงจัง
ในพ้ืนท่ีอยางตอเน่ือง เพ่ือลดการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ๕ ดาน ไดแก

๑) การแกไขและบรรเทาปญหา
๒) สรางความรูความเขาใจ
๓) การปองปรามตามกฎหมาย
๔) การติดตามเฝาระวัง
๕) การวิจัยและพัฒนา

๕.๑ กำชับหนวยงานรับผิดชอบเสนทางหลวงทุกสาย ใหทำการกำจัดวัชพืชบริเวณริมทางหลวง
อยางสม่ำเสมอตลอดชวงหนาแลง หามไมใหกำจัดวัชพืชริมทางโดยวิธีจุดไฟเผาเด็ดขาด
๕.๒ กำหนดมาตรการปองกันการเกิดไฟบริเวณริมทางหลวงและการดับไฟท่ีเกิดขึ้นเพ่ือลดหมอกควัน
ปองกันอุบัติเหตุทางรถยนต และปองกันไฟลุกลามไปยังเขตพ้ืนท่ีปาและบริเวณใกลเคียง
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๒.๓ คณะรัฐมนตรมีมีต ิ(๖ มนีาคม ๒๕๕๕) เห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรเีสนอ ดงัน้ี
๒.๓.๑ มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตร ี (นายยงยุทธ  วิชยัดิษฐ) และรัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยกำชับให

ผูวาราชการจังหวัดท่ีเก่ียวของกำกับติดตามดูแลการดำเนินการแกไขปญหาดังกลาวอยางใกลชิด โดยใหบูรณาการกำลังเจาหนาท่ี
ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และทองถ่ิน เพ่ือตรวจสอบติดตามปญหาและประสานงานการเขาแกไขและระงับปญหาไฟปาหรือพื้นท่ี
ที่มีการเผาทำลายวัชพืชและส่ิงของตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว ทั้งน้ี ใหจังหวัดประสานงานและใหการสนับสนุนดานตาง ๆ ที่จำเปนแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของในการดำเนินการแกไขปญหาดวย และใหมีการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับผูกระทำผิด
โดยเจตนาอยางเครงครัดทั้งในสวนของประชาชนและเจาหนาท่ีของรัฐ สวนจังหวัดใดจะประกาศใหเปนพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัตินั้น
ใหพิจารณาดำเนินการไดในกรณีปญหามีความรุนแรงจนควบคุมไมไดและมีความฉุกเฉินจำเปนที่ตองเรงดำเนินการแกไขปญหา

๒.๓.๒ มอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เรงดำเนินการสำรวจความเสียหายและ
สถานการณไฟปาและหมอกควันในพื้นท่ีแตละจังหวัดที่เก่ียวของ โดยใชภาพถายดาวเทียมแลวประสานงานรองนายกรัฐมนตรี
(นายยงยุทธ  วิชยัดิษฐ) และรัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือนำขอมลูไปใชประโยชนในการเรงรดัตดิตามและดำเนินการแกไข
ปญหากับหนวยงานและจังหวัดตาง ๆ ที่เก่ียวของตอไป ทั้งน้ี ให มท. รายงานขอมูลความเสียหายและการดำเนินการแกไขปญหา
ดังกลาวใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วตอไป

๒.๓.๓ มอบหมายใหรัฐมนตรีทุกทานท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูกำกับและติดตามการปฏิบัติในภูมิภาคในพ้ืนท่ี
จังหวัดภาคเหนือดังกลาวดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินการแกไขปญหาหมอกควันในพื้นท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบอีกทางหน่ึงดวย

๒.๓.๔ มอบหมายให กษ. (สำนักฝนหลวงและการบนิเกษตร)  เรงรดัการจดัทำฝนหลวงในพืน้ท่ีจงัหวดัภาคเหนือ
ขางตนโดยเร็วและตอเน่ือง เพ่ือลดความรุนแรงของปญหามลพิษหมอกควันดวย

๒.๓.๕ มอบหมายให สธ. เรงสำรวจและใหความชวยเหลือเยียวยาแกผูไดรับผลกระทบทางดานสุขภาพอนามัย
อันเน่ืองจากปญหาหมอกควัน และรายงานใหนายกรัฐมนตรีทราบดวย

๒.๓.๖ มอบหมายใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศรบัไปประสานงานกบัรฐับาลของประเทศเพือ่นบาน
ที่เก่ียวของเพ่ือขอความรวมมือใหเรงดำเนินการแกไขปญหาไฟปาและการเผาพ้ืนท่ีเพาะปลูกในพ้ืนท่ีของประเทศเพ่ือนบานบริเวณ
ชายแดนติดกับประเทศไทยอันเปนสาเหตุสำคัญประการหน่ึงท่ีสงผลกระทบใหเกิดปญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีจงัหวัดภาคเหนือของไทย
ดงักลาวขางตน โดยเฉพาะในพ้ืนทีจ่งัหวดัตาก เชียงใหม เชยีงราย และแมฮองสอน

๒.๔ คณะรฐัมนตรมีมีต ิ (๖ มนีาคม ๒๕๕๕) รบัทราบรายงานสรปุสถานการณหมอกควนัในพืน้ท่ีภาคเหนือของประเทศไทย
และผลการประชมุรวมกบัผวูาราชการจงัหวัดในพืน้ท่ี ตามที ่ทส. เสนอ สรุปมาตรการแกไขปญหา ไดดงันี้

๒.๔.๑ เขมงวดการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับผูกระทำผิดอยางจริงจัง เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ในการควบคุมการเผาริมทาง ออกประกาศจังหวัดกำหนดเขตพ้ืนท่ีควบคุมไฟปาและการเผาในพ้ืนท่ีโลง เปนตน

๒.๔.๒ ใหผูวาราชการจังหวัดมอบหมายใหนายอำเภอ กำนัน ผูใหญบาน และผูนำองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ติดตามและควบคุมการเผาในพ้ืนท่ีโดยแบงพ้ืนท่ีรับผิดชอบที่ชัดเจน และใหมีการรายงานผลการดำเนินการเปนระยะ ๆ

๒.๔.๓ เรงรัดการถายโอนภารกิจการควบคุมไฟปา โดยใหเปนภารกิจบังคับสำหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน รวมท้ังให ทส. ดำเนินการระดมกำลังพลหนวยดับไฟและเครือขายเพ่ือปฏิบัติการในชวงวิกฤติหมอกควัน

๒.๔.๔ ประสานสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กษ. เพ่ือพิจารณาจัดทำฝนหลวงเมื่อสภาพอากาศเหมาะสม
เพ่ือลดความรุนแรงของปญหามลพิษหมอกควัน

๒.๔.๕ มอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ดำเนนิมาตรการจดัระเบยีบการเผาในพืน้ทีเ่กษตรเฉพาะทีจ่ำเปน
โดยมีระบบการอนุญาตและควบคุมใหเผาในปริมาณและในชวงท่ีเหมาะสม

๒.๔.๖ แจงสาธารณสุขจังหวัดใหคำแนะนำในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนอยางใกลชิด
๒.๔.๗ ใหจังหวัดติดตามสถานการณมลพิษหมอกควันจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ

และจำนวนจดุความรอนจากกรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพันธพืุช เพ่ือเปนขอมลูประกอบในการควบคุมและแกไขปญหาในพ้ืนท่ี
๒.๔.๘ ใหแจงผูนำองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นายอำเภอ กำนัน และผูใหญบาน ใหประชาสัมพันธประชาชน

และหนวยงานในพ้ืนท่ีแจงเหตุไฟปาผานสายดวน (hotline) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช หมายเลข ๑๓๖๒ หรือ
ศูนยประสานงานจังหวัดเพ่ือใหเจาหนาท่ีและอาสาสมัครเขาไปดับไฟปาในพ้ืนท่ีไดอยางทันทวงที

๒.๔.๙ ดำเนินโครงการรณรงคและประชาสัมพันธเชิงรุกใหเขาถึงกลุมเปาหมายอยางท่ัวถึง เพ่ือใหเกิดผล
ดานความตระหนักและเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการลดการเผาในพ้ืนท่ีโลง
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๒.๔.๑๐ บูรณาการการแกไขปญหาท้ังในระดับพ้ืนท่ี ระดับจงัหวัด และกลมุจงัหวัดอยางครบวงจร ทัง้ในดานการเกษตร
(สงเสริมการเกษตรปลอดการเผาหรือการผลิตปุยชีวภาพ) การสงเสริมพลังงานชีวมวล การอนุรักษพ้ืนท่ีปาและสรางฝายชะลอน้ำ
หรือปาเปยกตามแนวพระราชดำริ

๒.๕ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๖ มีนาคม ๒๕๕๕) รับทราบมาตรการเตรียมพรอมและแกไขปญหาผลกระทบตอสุขภาพ
ของประชาชนจากปญหาหมอกควันของ สธ. ดงันี้

๒.๕.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงไดแจงไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยไดแจงผลกระทบและมาตรการ
สำหรับการดำเนินการเฝาระวังผูปวยจากโรงพยาบาล และการเตรียมความพรอมของโรงพยาบาลในการรองรับผูปวยโรคเร้ือรัง
และกลุมเสี่ยงโดยเตรียมบุคลากร สถานท่ี เวชภัณฑ ใหมีความพรอม

๒.๕.๒ กรมควบคุมโรคไดดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ ดังน้ี
(๑) ใหคำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับประชาชนในสถานการณปญหาหมอกควันตามระดับความรุนแรง

ของคา PM10
(๒) ใหคำแนะนำหนวยราชการในสังกัด สธ. ในการรับมือปญหาหมอกควันตามระดับความรุนแรง

ของคา PM10
(๓) เรงรัดใหสำนักงานปองกันโรคท่ี ๑๐ เชียงใหม ประสานกับจังหวัดในการเฝาระวังและดูแลสุขภาพ

ประชาชนอยางใกลชิด
(๔) ดำเนนิการสนับสนนุหนากาก จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ ชิน้ โดยเนนใหกับกลมุเสีย่ง ผปูวยเร้ือรงัพรอมทัง้

กระตุนใหหนวยงานในพ้ืนท่ีดำเนินการจัดหาเพ่ิมใหกับประชาชน รวมท้ังใหประชาชนทำหนากากใชเอง
(๕) แจงใหสำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๑-๑๒ เตรียมพรอมและแกไขปญหาผลกระทบตอสุขภาพ

ประชาชนจากปญหาหมอกควัน
(๖) ประชาสัมพันธ สือ่สารกับประชาชนผานชองทางตาง  ๆทัง้โทรทัศน วิทยุ สือ่ออนไลน และส่ือมวลชนทองถ่ิน
(๗) กรณีที่มีคา PM10 ในระดับที่เกินกวาคามาตรฐานมาก ใหมีการจัดเตรียมที่พักปลอดภัยสำหรับ

ประชาชนกลุมเสี่ยง หรือผูที่พักฟนหลังออกจากโรงพยาบาลเพ่ือลดการรับสัมผัสฝุนละออง
๒.๕.๓ กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพไดดำเนินการสนับสนนุการดำเนินงานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจำหมบูาน

(อสม.) ดงัน้ี
(๑) ให อสม. เฝาระวังผลกระทบสุขภาพของกลมุเสีย่ง ผปูวยโรคเร้ือรงัในชมุชน ประสานการดูแลรกัษา

กับโรงพยาบาล
(๒) ให อสม. เฝาระวังอยาใหมีการเผาวัสดุหรือส่ิงของตาง ๆ ในเขตชุมชนของตนเองท่ีดูแล ๑๐-๑๕

หลังคาเรือน
(๓) ให อสม. แนะนำการทำหนากากอนามัยผาใชเองในชุมชน
(๔) ให อสม. สนบัสนนุการพนน้ำ ละอองฝอย เพ่ือใหเกิดความชมุชืน้และลดฝนุละอองในอากาศ ในกรณทีี่

สภาพอากาศมีหมอกควันวิกฤติรุนแรง
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๓ . ขอเปรียบเทียบมาตรการแกปญหาหมอกควันในอดีตและปจจุบัน
ที่ผานมาการแกปญหาหมอกควันในภาคเหนือมุงเนนไปที่มาตรการปลอดการเผาเปนหลัก รวมถึงมาตรการแกปญหา

เฉพาะหนา ดวยการทำฝนเทียม ฉีดน้ำชะลางหมอกควันและฝุน ตั้งศูนยปฏิบัติการเฝาระวังตามจุดตาง ๆ สรางเครือขายหยุดเผา
ตลอดจนจัดกิจกรรมรณรงค ซึ่งมาตรการเหลาน้ียังไมเพียงพอและเปนโครงการที่ใชงบประมาณสูง เมื่อหมดงบประมาณก็กลับมา
เปนเหมือนเดิม ซึ่งกลายเปนคาใชจายประจำทุกปในการแกปญหา ถาหากมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
อยางจริงจัง โดยใหหนวยงานของรัฐสนับสนุนเกษตรกรและชาวบานในพ้ืนท่ีไดทำอยางจริงจัง จะชวยบรรเทาปญหาหมอกควัน
จากการเผาในท่ีโลงได โดยเฉพาะการนำวัสดุเหลือท้ิงจากชุมชนหรือภาคเกษตรมาใชประโยชน เชน ทำปุยหมัก ทำถานจากเศษไม
การสรางเตาเผาถาน การใชหญาแฝกปองกันดินพังทลาย ซึ่งโครงการพระราชดำริทุกโครงการแทบจะไมมีการเผาส่ิงเหลือทิ้ง
ใหเปลาประโยชน แตละโครงการเนนใหชาวบานมีจติสำนกึอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติ มชีวิีตความเปนอยดูขีึน้และอยอูยางพอเพียง
และสามารถแกปญหาดังกลาวไดอยางย่ังยืน

อยางไรก็ตาม การแกไขปญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือยังคงปลอยใหหนวยงานในระดับพื้นท่ีรับผิดชอบแกปญหา
กันเอง อาจมปีญหาวาการแกปญหาในแตละจงัหวัดแตละพ้ืนท่ีเปนอยางไร เน่ืองจากในแตละพ้ืนท่ีก็มหีลายหนวยงานท่ีดแูลรบัผดิชอบ
พ้ืนท่ีตางกัน เชน พ้ืนท่ีปา พ้ืนท่ีการเกษตร อีกท้ังพื้นท่ีปาเขามีอาณาเขตติดตอกันหลายจังหวัด ประเทศไทยมีหนวยงานดานการ
แกปญหาไฟปามาต้ังแตป ๒๕๕๒ มคีณะกรรมการจัดการไฟปาและหมอกควันแหงชาติทีม่ตีวัแทนจากสวนราชการตาง ๆ รวมมอืกัน
ทำงานแกไขปญหา แตหนวยงานปฏิบตัทิีร่บัผดิชอบระบวุาท่ีปญหายังคงรนุแรงทุกปเปนเพราะยังขาดความรวมมอืจากเกษตรกร ชาวเขา
และชนกลุมนอย ซึ่งตองเรงสรางความเขาใจถึงผลกระทบตอปญหาท่ีเกิดขึ้น ในเบื้องตนการดำเนินการแกปญหาของหนวยราชการ
ในพ้ืนท่ีถือวาทำงานกันไดอยางเต็มที ่แตก็คงยังมคีวามกังวลในเร่ืองประสานการทำงานระหวางหนวยงานซึง่กันและกัน หากนำวิธีการ
ทำงานแกปญหาอุทกภัยท่ีรัฐบาลกำลังเรงดำเนินการในขณะน้ีมาปรับใชกับการแกปญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ก็อาจจะเปน
แนวทางหน่ึงท่ีสามารถแกปญหาไดอยางย่ังยืน กลาวคือ รัฐบาลจะตองมีการสำรวจพ้ืนท่ีไฟปา หรือจุดที่มีการเผาในพ้ืนท่ีเกษตร
อยางจริงจัง โดยตองประเมินใหไดวาเกิดจากสาเหตุใด หากเห็นวาปญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีตอนเหนือของประเทศมีความซับซอน
ไมตางจากเร่ืองน้ำทวม และเปนเร่ืองเรงดวนท่ีรัฐบาลจะตองเขามาจัดการ หากเกิดจากการใชพ้ืนท่ีแบบผิด ๆ รัฐบาลก็ตองเรง
ดำเนินการแกไข ซึ่งหากรัฐบาลมีขอมูลเพียงพอในการวางแผนแกปญหาก็เชื่อวาในที่สุดแลวปญหาหมอกควันก็จะเก่ียวของกับ
การแกปญหาน้ำอยางย่ังยืนของรัฐบาลดวย เพราะเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับพื้นท่ีปาและรัฐบาลอาจจะตองพิจารณากำหนดวาปญหาน้ี
เปนภัยพิบัติระดับชาติและตองเขาไปดูแลอยางจริงจัง

ปจจบุนัรฐับาลไดเรงดำเนนิการแกไขและบรรเทาปญหาไฟปาหมอกควนั โดยบูรณาการความรวมมอื ประสานแผนงาน
และเช่ือมโยงการปฏิบตักิารแกไขปญหาไฟปาหมอกควันท้ังในระดับสัง่การและระดับปฏิบตักิารในระดับพ้ืนท่ี รวมท้ังไดมกีารออกเสยีง
ตามสายตามหมบูานเปนภาษาไทใหญเพ่ือเปนการประชาสัมพนัธใหชาวเขาหรือชนกลมุนอยเขาใจถงึผลกระทบและปญหาท่ีเกิดจาก
พฤติกรรมการเผาในพ้ืนท่ีโลง มีการคุมเขมการเผาวัสดุทุกชนิด ลดการเผาปาและวัชพืช พรอมทั้งประสานสำนักฝนหลวงและ
การบินเกษตรจัดทำฝนหลวงเพ่ือลดปริมาณหมอกควันและฝุนละอองท่ีจะทำใหวิกฤติหมอกควันรุนแรงมากข้ึน จากการบูรณาการ
ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบในปจจุบันคาดวาวิกฤติการณปญหาไฟปาหมอกควันทางภาคเหนือจะคล่ีคลายลงไดในท่ีสุด

๔. มติคณะรัฐมนตรีท่ีสำคัญเก่ียวกับมาตรการการแกไขปญหาหมอกควัน
๔.๑ คณะรัฐมนตรมีมีต ิ (๓ เมษายน ๒๕๕๐) รบัทราบตามท่ีคณะกรรมการศูนยอำนวยการแกปญหาหมอกควันภาคเหนือ

รายงาน
๔.๒ คณะรัฐมนตรมีมีต ิ (๓๐ ตลุาคม ๒๕๕๐) เห็นชอบในหลกัการรางแผนปฏิบตักิารแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา

ป ๒๕๕๑-๒๕๕๔ เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางปฏบิตัใินการปองกัน ควบคมุ และแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาใหมปีระสทิธิภาพ
๔.๓ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๓ มีนาคม ๒๕๕๒) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการเผา

ในทีโ่ลงและมลพษิหมอกควนัในพืน้ทีภ่าคเหนือของประเทศไทย ป ๒๕๕๒ และเห็นชอบใหมกีารดำเนินการอยางตอเนือ่ง และมอบหมาย
ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของใหความรวมมอื สนบัสนนุ และดำเนนิการตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของตามที ่ทส. เสนอ

๔.๔ คณะรัฐมนตรมีมีต ิ(๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒) รบัทราบตามท่ี มท. เสนอยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาไฟปา
การเผาในท่ีโลง และมลพิษหมอกควัน

๔.๕ คณะรัฐมนตรมีมีต ิ (๒๓ มนีาคม ๒๕๕๓) เห็นชอบมาตรการควบคมุการเผาในท่ีโลงและมลพษิหมอกควนัในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนบน ป ๒๕๕๓
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ท่ีมา: - มตคิณะรัฐมนตร ี (๓ เมษายน ๒๕๕๐) เรือ่ง การแกปญหาหมอกควันภาคเหนือ (หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที ่นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๕๐๑๑ ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๐)

- มตคิณะรัฐมนตร ี(๓๐ ตลุาคม ๒๕๕๐) เร่ือง (ราง) แผนปฏบิตักิารแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา ป ๒๕๕๑-๒๕๕๔

(หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีที ่นร ๐๕๐๖/๒๑๐๖๒ ลงวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐)

- มตคิณะรัฐมนตร ี(๓ มนีาคม ๒๕๕๒) เร่ือง การดำเนินงานเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการเผาในท่ีโลงและมลพิษ

หมอกควนั ในพ้ืนทีภ่าคเหนือของประเทศไทย ป ๒๕๕๒ และมาตรการเรงดวนในการแกไขปญหามลพิษหมอกควนั

ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ (หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร ๐๕๐๖/๔๓๒๔ ลงวนัท่ี ๑๓ มนีาคม ๒๕๕๒)

- มตคิณะรัฐมนตร ี(๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒) เร่ือง ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาไฟปา การเผาในท่ีโลง และ

มลพษิหมอกควนั (หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีที ่นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๓๖๗๑ ลงวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒)

- มตคิณะรัฐมนตร ี(๒๓ มนีาคม ๒๕๕๓) เรือ่ง มาตรการเรงดวนในการแกไขปญหาหมอกควันในพ้ืนทีภ่าคเหนือตอนบน

ป ๒๕๕๓ (หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีที ่นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๕๔๒๕ ลงวันท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๕๓)

- มตคิณะรัฐมนตร ี(๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕) เร่ือง สถานการณและมาตรการเรงดวนในการแกไขปญหาหมอกควัน

ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน (หนังสอืสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีที ่นร ๐๕๐๖/๔๗๗๔ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕)

- มตคิณะรัฐมนตร ี(๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕) เรือ่ง ปญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีจงัหวัดภาคเหนือ (หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ดวนท่ีสดุ ที ่นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๕๒๐๐ ลงวันท่ี ๒ มนีาคม ๒๕๕๕)

- มตคิณะรัฐมนตร ี(๖ มนีาคม ๒๕๕๕) เร่ือง มาตรการเตรียมพรอมและแกไขปญหาผลกระทบตอสขุภาพของประชาชน

จากปญหาหมอกควัน (หนังสอืสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร ๐๕๐๕/๕๔๓๔ ลงวันท่ี ๖ มนีาคม ๒๕๕๕)

- มตคิณะรัฐมนตร ี (๖ มนีาคม ๒๕๕๕) เร่ือง รายงานสรุปสถานการณหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือของประเทศไทย

และผลการประชุมรวมกับผูวาราชการจังหวัดในพ้ืนท่ี (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด

ที ่นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๕๖๐๘ ลงวนัท่ี ๘ มนีาคม ๒๕๕๕)

- มตคิณะรัฐมนตร ี(๖ มนีาคม ๒๕๕๕) เร่ือง การแกไขปญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีจงัหวัดภาคเหนือของประเทศไทย

(หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๕๗๕๗ ลงวันท่ี ๙ มนีาคม ๒๕๕๕)

ขอมูลสถานการณมลพษิหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตัง้แตตนป ๒๕๕๕ ทีผ่านมาจนถึงปจจบุนั (วันท่ี ๑๓ มนีาคม ๒๕๕๕) สถานการณมลพษิหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือ

เมือ่วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ถอืวาปรมิาณฝนุละอองสงูกวาคามาตรฐานมากทีส่ดุ โดยพบปริมาณฝนุละอองขนาดไมเกิน
๑๐ ไมครอน (PM10) เฉลีย่ ๒๔ ชัว่โมง สงูสดุ ๔๓๗.๖ ไมโครกรัมตอลกูบาศกเมตร ทีส่ถานีสำนักงานสาธารณสุขแมสาย อำเภอ
แมสาย จังหวัดเชียงราย คุณภาพอากาศอยูในระดับอันตราย

อยางไรก็ด ีณ วนัท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานการณมลพษิหมอกควันไดเริม่คลีค่ลายเขาสสูภาวะเกอืบปกติ
เห็นไดจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีภาคเหนือ พบปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
๒๔ ชัว่โมง มคีาระหวาง ๓๗.๑–๑๕๖.๐ ไมโครกรมัตอลกูบาศกเมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยใูนระดบัดถีงึแมมีผลกระทบ
ตอสุขภาพ แตยังอยูในเกณฑมาตรฐาน

ทีม่า: กรมควบคมุมลพษิ ทส. http://www.pcd.go.th/ ขอมลู ณ วันที ่๑๓ มนีาคม ๒๕๕๕
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สวนราชการผรูบัผิดชอบหลกั :กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ
สวนราชการทีเ่กีย่วของ : กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

สรปุสาระสำคญัโดยยอ :

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เปนนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาที่มุงใหนักเรียน นักศึกษา

ที่ครอบครัวมีรายไดนอยสามารถศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปริญญาตรีในประเทศ ซึ่งนโยบาย
ดงักลาวเร่ิมมขีึน้เม่ือป ๒๕๓๘ ในสมยัรัฐบาล นายชวน หลกีภัย สมยัแรก โดยมีสำนักงาน กยศ. เปนหนวยงานรับผดิชอบ
จนในป ๒๕๔๗ รฐับาล พันตำรวจโท ทกัษณิ ชนิวัตร สมยัแรก จงึไดเกิดแนวคิดท่ีจะจดัต้ังกองทนุเงินกยืูมเพ่ือการศกึษา
ทีผ่กูกับรายไดในอนาคต (กรอ.) เพ่ือใหนกัศึกษาทุกคนไดรบัการกยืูมเงนิเพ่ือการศึกษาเฉพาะคาเลาเรียนตามท่ีจายจรงิ
และในป ๒๕๔๘ ซึ่งเปนชวงการบริหารงานของรัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร สมัยท่ี ๒ คณะรัฐมนตรีก็ไดมี
มตอินมุตัใินหลกัการใหจดัตัง้ กรอ. ขึน้

ตอจากน้ันก็ไดมีการดำเนินการปรับปรุงและพิจารณานโยบายเก่ียวกับ กรอ. มาอยางตอเน่ือง โดยในป
๒๕๔๙-๒๕๕๐ รฐับาล พลเอก สรุยุทธ จลุานนท คณะรัฐมนตรไีดกำหนดใหยุบเลิก กรอ. เม่ือผกู ูกรอ. ในปการศึกษา
๒๕๔๙ จบการศึกษา (ซึ่งไมเกินปการศึกษา ๒๕๕๔) โดยวัน เวลา และข้ันตอนการยุบเลิกกองทุนใหเปนไปตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) กำหนด แตในป ๒๕๕๑ สมัยรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช ไดมีการนำเร่ือง กรอ. กลับมา
ดำเนินการใหมอีกครั้ง โดยเนนใหกูสำหรับสาขาที่เปนความตองการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน
รวมกับภาคเอกชนเปนลำดบัแรก เชน วิศวกรรมไฟฟา อเิล็กทรอนิกส และปโตรเคมี และมอบหมายให กค.ดำเนนิการ
ปรับปรุงแกไขระเบียบ เพ่ือรองรับการใหกูสำหรับผูกูยืมในรูปแบบเงินกูยืมที่ผูกพันกับรายไดในอนาคตในสาขาท่ีเนน
ดังกลาวขางตน ตอมาในรัฐบาล นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ จึงไดมีการตรารางพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืม
เพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เพ่ือขยายกรอบวัตถุประสงคการกูยืมเงินของ กยศ. ใหครอบคลุมหลักการและ
เจตนารมณของ กรอ. ที่จะใหความชวยเหลือสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน
ที่ไมขาดแคลนทุนทรัพยเฉพาะคาเลาเรียนและคาใชจายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการศึกษา ซึ่งเม่ือรัฐบาล นายอภิสิทธ์ิฯ

สิน้สดุลงรางพระราชบัญญัตกิองทุนเงินใหกยืูมเพ่ือการศึกษา (ฉบบัที ่ ..) พ.ศ. .... จงึตกไป

ประมวลมติคณะรฐัมนตรี

เร่ือง

กองทนุเงนิใหกยืูมเพ่ือการศกึษา

และกองทุนเงินกยืูมเพ่ือการศึกษาทีผ่กูกับรายไดในอนาคต
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๑. ความเปนมาและหลักการในการดำเนินการ

๑.๑ รฐับาล นายชวน หลกีภัย นายกรัฐมนตรี สมัยแรก (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๘)
เมื่อป ๒๕๓๘ กค. ไดจัดใหมีโครงการ กยศ. ขึ้นเพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาซึ่งมาจากครอบครัวท่ีมีรายไดนอยกูยืม

เพ่ือศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปริญญาตรีในประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๘

เห็นชอบในหลักการใหจัดต้ัง กยศ. และใหดำเนินการตราพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาข้ึนมารองรับ๑

๑.๒ รฐับาล นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี สมยัท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๓)
ไดมีการตราพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ขึ้นมารองรับ กยศ. โดยคณะรัฐมนตรี

ไดมมีตเิห็นชอบรางพระราชบัญญัตกิองทุนเงินใหกยืูมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... เมือ่วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๐ และมีการประกาศ

พระราชบญัญัตกิองทนุเงินใหกยืูมเพ่ือการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ในราชกจิจานเุบกษาเมือ่วนัท่ี ๒๔ มนีาคม ๒๕๔๑ จงึทำให กยศ.

มสีถานะเปนนิตบิคุคลท่ีจดัต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัตกิองทุนเงินใหกยืูมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และมสีำนกังาน กยศ. เกิดข้ึน

โดยอยใูนการกำกับดแูลของ กค. ตัง้แตบดันัน้เปนตนมาจนถงึปจจบุนั๒

๑.๓ รฐับาล พนัตำรวจโท ทักษิณ ชนิวัตร นายกรัฐมนตรี สมยัแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘)
ในป ๒๕๔๗ ไดมีการศึกษาเรื่อง กยศ. และคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๔๗)๓ เห็นชอบหลักการ

และแนวทางการปฏิรปูการเงินอุดมศกึษาซึง่เปนขอเสนอเก่ียวกับระบบการบริหารการเงินอดุมศกึษาแนวใหมทีอ่าศัยกลไกทางการเงิน
เปนเคร่ืองมือในการปรับประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีไดจากการศึกษา ซึ่งมีแนวคิดในการจัดต้ัง กรอ.
รวมอยูดวย โดยมีหลักการและแนวทางการปฏิรปูการเงินเพ่ือการอุดมศึกษาท่ีเก่ียวกับ กยศ. และ กรอ. ดังน้ี

๑.๓.๑ เปล่ียนหลักเกณฑในการใหกู ยืม เงิน
แกนกัศึกษาโดยใหนกัศึกษาทุกคนไดรบัการกยืูมเงนิเพ่ือการศึกษา
ทุกราย ไมจำเปนตองเปนผูขาดแคลนทุนทรัพยโดยจะไดรับ
เงินกูยืมเฉพาะคาเลาเรียนตามท่ีจายจริงเทาน้ัน

๑.๓.๒ ใหยุตกิารใหกกัูบนกัเรียนระดับมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (สามญัและอาชพี) โดยจะจดัใหมกีองทนุแบบใหเปลา
หรือการชวยเหลือในรูปแบบอื่นตามความจำเปนและเหมาะสม
ทั้งนี้ ใหเงินกูยืมแกนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา-
ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมท้ังการศึกษาประเภท
อาชีวศึกษา (อนุปริญญา-ปริญญาตรี)

๑.๓.๓ เปลีย่นแปลงวิธีการในการชำระหน้ีเงินกคูนื
โดยใหเร่ิมผอนชำระตอเมื่อมีรายไดในอนาคตถึงเกณฑที่กำหนด
ปรับจำนวนเงินตนตามดัชนีราคาผูบริโภค แตไมมีดอกเบ้ีย

๑.๓.๔ ใหสำนักงาน กยศ. เปนผรูบัผดิชอบการบริหาร
จัดการ กรอ. และกองทุนเงินใหเปลาสำหรับนักเรียนยากจน
และนักเรียนท่ีเรียนดีเพ่ือความเปนเลิศ

๑ มติคณะรัฐมนตรี (๒๘ มีนาคม ๒๕๓๘) เร่ือง นโยบายสนับสนุนภาคเอกชนลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการจัดตั้งกองทุนเงินใหกูยืม

เพ่ือการศกึษา (หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนมาก ที ่นร ๐๒๐๖/๓๔๓๓ ลงวนัท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๓๘)
๒ มตคิณะรัฐมนตร ี(๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๐) เร่ือง รางพระราชบัญญัตกิองทุนเงินใหกยืูมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... (หนังสอืสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดวนท่ีสุด ที่ นร ๐๒๐๔/๒๘๘๐ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๐)

๓ มตคิณะรัฐมนตร ี (๗ เมษายน ๒๕๔๗) เร่ือง หลกัการและแนวทางการปฏิรปูการเงินอดุมศกึษา (หนังสอืสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที่ นร ๐๕๐๔/๕๓๐๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๗)
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๑.๔ รฐับาล พนัตำรวจโท ทักษิณ ชนิวตัร นายกรัฐมนตรี สมยัท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙)
ในป ๒๕๔๘ ไดมีการกำหนดเร่ืองการจัดต้ัง กรอ. เปนนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภาภายใตนโยบายท่ี ๒

นโยบายพัฒนาคนและสงัคมทีม่คีณุภาพ โดยคณะรัฐมนตรไีดมมีต ิ (วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘)๔ อนมุตัใินหลักการใหจดัตัง้ กรอ.
และกองทุนเงินใหเปลาข้ึน โดยใหอยใูนความรบัผดิชอบของสำนกังาน กยศ.

๑.๕ รฐับาล พลเอก สรุยทุธ  จุลานนท นายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑)
ในป ๒๕๔๙ คณะรัฐมนตรไีดมมีต ิ(วันท่ี ๑๗ ตลุาคม ๒๕๔๙)๕ กำหนดใหสวนราชการ รฐัวสิาหกิจ และหนวยงานของรัฐ

พิจารณาทบทวนรายละเอียดของยุทธศาสตร บทบาท ภารกิจ และเปาหมายการดำเนินงานใหเหมาะสมและใหจัดลำดับ
ความสำคญัโดยใหคงไวเฉพาะโครงการท่ีจำเปน เหมาะสม และเปนประโยชนตอประชาชนในประเทศ จงึไดมกีารทบทวนนโยบาย
ในเร่ืองกองทุนเงินใหเปลาและ กรอ. จนทำใหกองทุนเงินใหเปลาไมไดรบัการจัดสรรงบประมาณ และในเวลาตอมาจงึไดมกีารทบทวน
หลักการและแนวทางในขอ ๑.๓.๒ และกำหนดใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญและอาชีพ) สามารถกูยืมเงิน
ตามพระราชบัญญัติกองทุนฯ ไดตามเดิม ในสวน กรอ. ก็ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินการใหกูยืมแกนักศึกษา
เฉพาะปการศึกษา ๒/๒๕๔๙ เทาน้ัน และในปการศึกษา ๒๕๕๐ ไดรบัจดัสรรงบประมาณเพ่ือใหกยืูมสำหรบัผกู ูกรอ. เดิม โดยรวม
อยูในรายการ กยศ. ซึ่งการใชจายเงินงบประมาณตองเปนไปตามพระราชบัญญัติกองทุนฯ

ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติ (วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐)๖ กำหนดใหมีการยุติการใหกูยืม
แบบ กรอ. และยุบเลกิ กรอ. และกองทุนเงินใหเปลา เพ่ือใหการดำเนินการใหกยืูมเงนิเพ่ือการศึกษาเปนไปในแนวทางและมาตรฐาน
เดียวกัน รวมทั้งเปนการลดภาระและความซ้ำซอนในการบริหารจัดการ การติดตามหนี้ ตลอดจนคาใชจายดานบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานกองทุน และภาระในการท่ีรัฐตองจัดสรรงบประมาณสำหรับการใหกูยืม อยางไรก็ตาม เน่ืองจากวัตถุประสงคของ กรอ.
แตกตางจาก กยศ. จึงทำใหผูกู กรอ. ไมสามารถไดรับการพิจารณาใหกูยืม กยศ. ไดทั้งหมด เพราะผูกูบางสวนขาดคุณสมบัติ
ในการขาดแคลนทุนทรัพย (ครอบครัวตองมีรายไดไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาทตอป) ดังน้ัน เพ่ือชวยเหลือไมใหผูกูที่ขาดคุณสมบัติ
ดังกลาวไดรับความเดือดรอน จึงไดมีการกำหนดมาตรการใหความชวยเหลือ ดังน้ี

๑.๕.๑ ผูกูยืม กรอ. ที่มีคุณสมบัติการกูยืมตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เร่ือง
หลักเกณฑเก่ียวกับการเปนผขูาดแคลนทุนทรัพยและคุณสมบัตผิกูยืูมเงิน ใหสามารถกยืูมแบบ กยศ. ได ทัง้คาเลาเรียน คาใชจาย
ที่เก่ียวเน่ืองกับการศึกษา และคาครองชีพ โดยอัตราดอกเบ้ีย การชำระเงินกู และการติดตามหน้ีใหเปนไปตามแบบ กยศ.

๑.๕.๒ ผูกูยืม กรอ. ที่ไมมีคุณสมบัติในการกูยืมแบบ กยศ. ใหกูยืมไดเปนกรณีพิเศษ โดยนำหลักเกณฑและวิธี
การกูยืมแบบ กยศ. มาใชโดยอนุโลมและใหกูยืมไดเฉพาะคาเลาเรียนจนจบหลักสูตร โดยอัตราดอกเบี้ยและการชำระเงินกู
ใหเปนไปตามแบบ กยศ. และใหสำนักงาน กยศ. ทำหนาท่ีจดัการดานการรับชำระหนีเ้งินกู

อยางไรก็ตาม เน่ืองจาก กรอ. ไมไดถูกยุบเลิกในทันที เพราะ กค. ยังไมไดประกาศกำหนดวันยุบเลิกกองทุน ดังนั้น
เพ่ือใหการดำเนนิการใหกยืูมเงนิตามมาตรการใหความชวยเหลือผกู ูกรอ. ทีไ่ดรบัผลกระทบจากการจะยุบเลกิ กรอ. เกิดความชดัเจน
และสามารถดำเนินการตอไปได ตอมาในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีจึงไดทบทวนการยกเลิก กรอ. แลวให กรอ. ยังคง
ดำเนนิการตอไป และเปล่ียนเปนกำหนดใหยุตกิารใหกยืูมแบบ กรอ. สำหรบัผกูรูายใหมตัง้แตปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป และ
ใหกยืูมแกผกู ูกรอ. ทีก่ยืูมในปการศึกษา ๒๕๔๙ เฉพาะคาเลาเรียนจนจบหลกัสูตรแทน พรอมทัง้ยกเลิกมาตรการใหความชวยเหลือ
ในขอ ๑.๕.๒ โดยยังคงใชมาตรการในขอ ๑.๕.๑ ทัง้น้ี ใหยุบเลกิ กรอ. เมือ่ผกู ูกรอ. ในปการศึกษา ๒๕๔๙ จบการศึกษา ซึง่ไมเกิน
ปการศึกษา ๒๕๕๔ (สำหรับหลักสูตร ๖ ป) โดยวัน เวลา และข้ันตอนการยุบเลิกกองทุนใหเปนไปตามท่ี กค. กำหนด ทั้งน้ี

๔ มตคิณะรัฐมนตร ี(๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘) เรือ่ง การจัดตัง้กองทนุเงินกยืูมเพ่ือการศกึษาทีผ่กูกับรายไดในอนาคต (กรอ.) และกองทุนเงินใหเปลา
(หนังสือสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๔/๙๓๖๕ ลงวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘)

๕ มตคิณะรัฐมนตร ี (๑๗ ตลุาคม ๒๕๔๙) เร่ือง ยุทธศาสตรการจัดสรรและวงเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

(หนังสือสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๒๔๕๙ ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๙)
๖ มตคิณะรัฐมนตรี (๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐) เร่ือง การยุบเลกิทุนหมุนเวียน (หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร ๐๕๐๖/๖๖๙๗ ลงวันท่ี ๔
พฤษภาคม ๒๕๕๐) และมตคิณะรัฐมนตร ี(๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙) เร่ือง ขอแกไขมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัท่ี ๗ เมษายน ๒๕๔๗ เร่ือง หลกัการและแนวทาง
การปฏิรปูการเงินอดุมศกึษา ขอ ๑๐ (หนังสอืสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร ๐๕๐๕/๑๕๓๕๑ ลงวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙)
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ใหสำนักงบประมาณโอนเงินงบประมาณรายจาย รายการ กยศ. ตามจำนวนท่ีไดจัดสรรไวที่ กยศ. สำหรับใหผูกูยืม กรอ. กูยืม
ในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๐ และงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปเปนรายจายรายการ กรอ. สวนในปตอ ๆ  ไปใหจดัสรร
งบประมาณเปนรายการ กรอ. จนกวากองทุนจะยุบเลิก๗

๑.๖ รฐับาล นายสมคัร สนุทรเวช นายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๕๑)
เมื่อป ๒๕๕๑ ไดมีการนำเร่ือง กรอ. กลับมาดำเนินการใหมอีกคร้ัง โดยกำหนดใหมีโครงการ กรอ. ขึ้นภายใตนโยบาย

สังคมและคุณภาพชีวิตในแผนการบริหารราชการแผนดินในขณะน้ัน ตามหลักการในการเพ่ิมโอกาสใหแกเยาวชนในการศึกษาตอ
ทีเ่ช่ือมโยงกับนโยบายการผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความตองการบุคลากรท่ีมคีวามร ูความสามารถของประเทศ โดยคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติ (วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑)๘ กำหนดใหดำเนินการสำหรับผูกูยืมที่เขาเรียนช้ันปที่ ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๑
ที่เนนสาขาท่ีเปนความตองการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนรวมกับภาคเอกชนเปนลำดับแรก เชน วิศวกรรมไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร ซอฟตแวร และปโตรเคมี โดยใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๙ และฉบับที่แกไขเพ่ิมเติมที่บังคับใชอยูในขณะน้ันไปพลางกอน นอกจากน้ียังไดมีการมอบหมายให กค. ดำเนินการ
ปรับปรุงแกไขระเบียบเพ่ือรองรับการใหกูสำหรับผูกูยืมในรูปแบบเงินกูยืมที่ผูกพันกับรายไดในอนาคตในสาขาท่ีเนนดังกลาวขางตน
และให กค. คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการศึกษา คณะกรรมการ กยศ. รวมกับกระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงและเตรียมการ
ในการแกไขกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ ตลอดจนเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ เพ่ือใหมีการกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา
ทีม่เีอกภาพเพียงระบบเดียวท่ีสามารถตอบสนองวัตถุประสงคดานตาง ๆ ได โดยใหทนัสำหรับภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๒

๑.๗ รฐับาล นายอภสิทิธ์ิ  เวชชาชวีะ นายกรฐัมนตร ี (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔)
เน่ืองจากการดำเนินการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติกองทุนฯ ตามท่ีกำหนดไวในขอ ๑.๖ แลวเสร็จไมทันปการศึกษา

๒๕๕๒ ดังน้ัน เพ่ือใหสามารถดำเนินการใหกูยืมสำหรับผูกูยืม กรอ. รายใหม ชั้นปที่ ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๒
ไดในเดอืนพฤษภาคม ๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรจีงึไดมมีต ิ(วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒)๙ กำหนดใหดำเนนิโครงการ กรอ. สำหรบัผกูยืูม
ที่เขาเรียนชั้นปที่ ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๒ โดยใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา

๗ มตคิณะรัฐมนตร ี (๒๖ มถุินายน ๒๕๕๐) เร่ือง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตร ีเร่ือง การยุบเลกิทุนหมนุเวียน (หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดวนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๑๓๒๘ ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐)

๘ มตคิณะรัฐมนตร ี (๒๕ มนีาคม ๒๕๕๑) เร่ือง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนร ูครัง้ท่ี ๑/๒๕๕๑ (หนังสอืสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร ๐๕๐๖/๕๓๐๕ ลงวนัท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๑)

๙  มติคณะรัฐมนตรี (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒) เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการกองทุนเงินกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (หนังสือสำนัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ที่ นร ๐๕๐๖/๘๕๕๓ ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒)
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ที่บังคับใชอยูในขณะนั้นไปพลางกอนและเนนสาขาที่เปนความตองการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนรวมกับ
ภาคเอกชนเปนลำดับแรกเชนเดียวกับปการศึกษา ๒๕๕๑ ในขอ ๑.๕ (ใชงบประมาณจำนวนประมาณ ๒,๑๐๐ ลานบาท) ทั้งนี้
ใหการกูยืมสำหรับผูกูรายใหมที่เขาเรียนช้ันปที่ ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนรุนสุดทายและใหสิ้นสุดโครงการ กรอ.
โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดการดำเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ ตลอดจนเตรียมความพรอม
ในดานตาง ๆ ที่ใหการกูยืมเงินเพ่ือการศึกษามีเอกภาพเพียงระบบเดียวใหแลวเสร็จโดยเร็วท่ีสุด

ทั้งนี้ ในการปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ ไดมีการขยายกรอบวัตถุประสงคการกู ยืมเงิน
ของ กยศ. ใหครอบคลุมถึงการใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาในสาขาวิชาท่ีขาดแคลนและท่ีมีความจำเปนตอการพัฒนาประเทศ
โดยใชหลักการและเจตนารมณของ กรอ. ที่จะใหความชวยเหลือสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน
ที่ไมขาดแคลนทุนทรัพยเฉพาะคาเลาเรียนและคาใชจายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการศึกษา โดยไมรวมถึงคาใชจายท่ีจำเปนในการครองชีพ
ระหวางศึกษา โดยคณะรัฐมนตรไีดอนมุตัหิลกัการรางพระราชบัญญัตกิองทุนเงินใหกยืูมเพ่ือการศึกษา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ดงักลาว
เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒๑๐ และไดมีการสงรางพระราชบัญญัติฯ ใหรัฐสภาพิจารณาตามลำดับขั้นตอน แตเมื่อมีการยุบสภา
ผูแทนราษฎรและการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลง รางพระราชบัญญัติฯ
ดังกลาวจึงตกไป

๑.๘ รฐับาล นางสาวยิง่ลกัษณ ชนิวตัร นายกรฐัมนตรี ในป ๒๕๕๔ ไดมนีโยบายใหนำเรือ่ง กรอ. กลับมาดำเนนิการใหม
โดยไดกำหนดใหการจัดใหมีโครงการเงินกูเพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคตเปนนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา
และแผนการบริหารราชการแผนดินภายใตนโยบายท่ี ๔ สังคมและคุณภาพชีวิต เร่ือง สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาส
ทางการศึกษาในสังคมไทย

๒. วัตถุประสงคการดำเนินการ๑๑

กยศ. และ กรอ. มวัีตถุประสงคทีแ่ตกตางกัน ดงัน้ี

๑๐ มติคณะรัฐมนตรี (๓ มถุินายน ๒๕๕๒) เร่ือง รางพระราชบัญญัตกิองทุนเงินใหกยืูมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หนังสอืสำนักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตร ีที ่นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๐๘๘๓ ลงวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔)
๑๑ มตคิณะรัฐมนตร ี(๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐) เร่ือง การยุบเลกิทุนหมนุเวียน (หนังสอืสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีดวนท่ีสดุ ที ่นร ๐๕๐๖/๖๖๙๗

ลงวนัท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐)

กยศ.

ใหกูยืมเงินแกนักเรียน หรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย
เพ่ือเปนคาเลาเรียน คาใชจายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการศึกษา
และคาใชจายในการครองชีพระหวางศึกษา

กรอ.

ใหนักศึกษาทุกคนไดรับการกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาทุกราย
ไมจำเปนตองตองเปนผูขาดแคลนทุนทรัพยโดยจะไดรับ
เงินกูยืมเฉพาะคาเลาเรียนตามท่ีจายจริงเทาน้ัน
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๓ . กลไกในการดำเนินการ

๓.๑ คณะกรรมการกองทุนเงนิใหกยืูมเพือ่การศกึษา โดยพระราชบัญญัตกิองทุนเงินใหกยืูมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑

กำหนดใหมีคณะกรรมการฯ ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดทบวง

มหาวิทยาลัยเปนรองประธานกรรมการ ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ อธิบดีกรมสรรพากร ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

นายกสมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแหงประเทศไทย และนายกสมาคมสมาพนัธการศกึษาเอกชนแหงประเทศไทยเปนกรรมการ

และกรรมการอื่นอีกไมเกิน ๕ คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ัง มีอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนกรรมการและเลขานุการ และผูจัดการ กยศ.

เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ ทำหนาท่ีกำหนดนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงค

ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจการของกองทุน ศึกษาวิเคราะหและประเมินความตองการการกูยืมเงินของนักเรียน หรือนักศึกษา

ทัง้ในปจจบุนัและอนาคต และเสนอแนะตอรฐัมนตรเีพ่ือดำเนนิการจดัต้ังงบประมาณเพ่ือสมทบกองทนุ และใหนกัเรียนหรือนกัศึกษา

กูยืมเงินเพื่อการศึกษาจากกองทุน๑๒

๓.๒ คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา มีปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผอูำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมสรรพากร ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นายกสมาคมสถาบันอดุมศกึษาเอกชนแหงประเทศไทย นายกสมาคมสมาพันธการศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย และผทูรงคณุวุฒิ
เปนกรรมการ และมีผูจัดการ กยศ. เปนกรรมการและเลขานุการ ทำหนาท่ีในการกำหนดนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ และ
บรหิารงาน กรอ.๑๓

๔. กฎหมายท่ีเกีย่วของ
๔.๑ พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑

๔.๒ พระราชบัญญัติใหอำนาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๔๓

๕. ความสอดคลองหรือเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
คำแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรี และแผนการบรหิารราชการแผนดิน

๕.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๘๐ (๓) “พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับ

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม.....”

๕.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงคที่เก่ียวของ คือ เพ่ือยกระดับ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยใหไดมาตรฐานสากล และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูในรูปแบบท่ีหลากหลาย

และมีเปาหมายใหคุณภาพการศึกษาไดรับการยกระดับสูมาตรฐานสากล ตอยอดองคความรูสูนวัตกรรม และโอกาสการเขาถึง

การศึกษาและการเรียนรูในรูปแบบท่ีหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน

๑๒ มาตรา ๑๔ และ ๑๘ แหงพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑
๑๓ รายงานประจำป. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://www.studentloan.or.th/sarnAn.php?id=9 (วันท่ีคนขอมลู: ตลุาคม  ๒๕๕๔).
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ผปูระมวล : นางสาวสมจติร  รปูเหมาะ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ

ผตูรวจสอบ : ๑. นางสุกัญญา  ถิรสตัยาพิทกัษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ

๒. นางสาวออนฟา  เวชชาชีวะ
ผูเช่ียวชาญดานระบบงานสารสนเทศ

๕.๓ คำแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรี นางสาวยิง่ลกัษณ  ชนิวตัร นายกรัฐมนตรี
นโยบายท่ี ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ขอ ๔.๑.๒ สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษา

ในสังคมไทย ไดกำหนดวา จะดำเนินการลดขอจำกัดของการเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดใหมี

“โครงการเงินกเูพ่ือการศึกษาทีผ่กูพันกับรายไดในอนาคต” โดยใหผกูเูริม่ใชคนืตอเมือ่มรีายไดเพียงพอท่ีจะเลีย้งตัวได จะพักชำระหนี้

แกผูเปนหน้ีกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) โดยปรับเปลี่ยนการชำระหน้ีเปนระบบท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคต

๕.๔ แผนการบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ (รฐับาล นางสาวยิง่ลกัษณ ชนิวตัร นายกรัฐมนตรี)
นโยบายท่ี ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ขอ ๔.๑ นโยบายการศึกษา

กลยุทธ/วิธีการ : สรางโอกาสทางการศึกษาโดยสนับสนุนทุนการศึกษาและคาใชจายเพ่ือการศึกษาและระบบคัดเลือก

เขาศึกษาตอ โดยมีกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบโครงการกองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.)

และกระทรวงการคลังรับผิดชอบการใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา
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ผเูขียนไดอานหนังสอื “เร่ิมตนชวิีตใหม เร่ิมทีใ่จของเรา” อานพบบทความเร่ือง พอใจในสิง่ท่ีมีและเปน เมือ่อานแลว
ก็มีความเห็นตรงกับที่หนังสือไดเขียนไววา

“ความทุกขของผูคนสมัยน้ีสวนใหญเกิดข้ึนเพราะไปมองคนอ่ืนมากเกินไป เราจึงไมเคยพอใจกับสิ่งท่ีมีหรือเปนเสียที
แมวาจะสวยหรือหุนดีเพียงใด ก็ยังรูสึกวาตัวเองข้ีเหร ผมไมสลวย ผิวคล้ำไป แถมวงแขนก็ไมขาวนวลเหมือนดารา แตเมื่อใด
ที่เราหันมาพอใจกับสิ่งที่ตนมี มองเห็นแงดีของสิ่งท่ีมีอยูและเปนอยู ความสุขจะเพ่ิมพูนข้ึนมามากมายทันที จิตใจจะเบาขึ้น
และชวิีตจะหายเหน่ือย เพราะไมเห็นความจำเปนท่ีจะตองว่ิงไลลาหาซ้ือสิง่ของตาง ๆ  มากมาย เพียงเพ่ือจะไดมเีหมอืนคนอืน่เขา
พอใจในส่ิงท่ีเรามี ภูมใิจในสิง่ท่ีเราเปน เห็นคุณคาของส่ิงทีม่อียกัูบตัว นีค่อืเคล็ดลับสชูวิีตท่ีเบาสบายและสงบเย็น”

ในความเปนจริงก็อาจจะทำไดยากเหมือนกัน เพราะสังคมสมยัน้ีมกีารแขงขันกันสูงและตลอดเวลา คนท่ัวไปก็จะตอง
ดิน้รนแขงขันเพ่ือใหไดมาในสิง่ท่ีดทีีส่ดุกับตวัเอง ซึง่ก็จะสงผลใหตวัเองตองเหน่ือยลาท้ังกายและใจ แตถาเราจะมองอีกดานหน่ึง
อาจจะพบวาสาเหตุไมไดมาจากสภาพแวดลอมของสังคมก็ได แตมาจากตัวของเราเองที่เกิดความไมรูจักพอ นำตัวเอง
ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นท่ีเขามีเขาเปน และถาในสมองมีแตความคิดเชนน้ีจิตใจก็จะไมเปนสุข เพราะจะตองใชความคิด
ไปตาง ๆ  นานา วาจะทำอยางไรใหเหมือนคนน้ัน ใหดกีวาคนน้ี และเม่ือเกิดความคิดเชนน้ีตอไปกจ็ะไปมผีลกับรางกายท่ีจะตองใช
กำลังพยายามทำทุกอยางใหไดมาซึ่งสิ่งนั้น ๆ แตเมื่อใดที่ไดมาแลวเรายังเกิดความไมพอใจในสิ่งที่มีและเปนอยูก็จะทำให
ตองวกกลับไปท่ีวงจรแบบเดิมอีก และจะเปนอยางน้ีไปเร่ือย ๆ ถาเรายังไมยอมเปล่ียนความคิด เมื่อใดถาเราสามารถคิด
ไดอยางบทความขางตนก็จะทำใหชีวิตเรามีความสุข สบายกาย และสบายใจข้ึน ไมตองมาบีบคั้นตัวเอง ลองมาเปล่ียน
ความคิดกันดีกวาชีวิตจะได...เบา...เบา...

Mrs. Green

⌫⌫

ทีม่า : หนังสือ “เร่ิมตนชวิีตใหม เร่ิมทีใ่จของเรา” เขียนโดยพระไพศาล วิสาโล และรินใจ

จปิาถะ
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พระราชบญัญตัิ

พระราชบญัญัตงิบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

จำแนกงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน

ไดมงีบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำหรบัใชเปนหลกัในการจายเงินแผนดนิ

เลม ๑๒๙ ตอนท่ี ๑๕ ก วันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ หนา ๑

พระราชกำหนด

พระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกเูงนิเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ำ
และสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

เน่ืองจากในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเกิดวิกฤตการณอุทกภัยอยางรายแรงในหลายพ้ืนท่ีของประเทศไทยซ่ึงกอใหเกิด

ความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคมอยางรุนแรง รัฐบาลมีความจำเปนอยางเรงดวนท่ีจะตองบูรณะและฟนฟูประเทศ เยียวยา

ความเสียหายใหแกประชาชน รวมทั้งดำเนินการวางระบบการบริหารจัดการน้ำและสรางอนาคตประเทศ โดยการจัดใหมี

การลงทุนในโครงสรางสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจำเปน จงึกำหนดใหกระทรวงการคลังมอีำนาจกเูงินบาทหรือเงนิตราตางประเทศ

ในนามรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย เพ่ือใหนำไปใชจายในการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสรางอนาคตประเทศ การกู

ใหมีมูลคารวมกันไมเกินสามแสนหาหมื่นลานบาทและใหกระทำไดภายในกำหนดเวลาไมเกินวันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

เลม ๑๒๙ ตอนที ่๑๐ ก วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ หนา ๑

กันยนีเรือ่งทีส่ำคญัทีป่ระกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา
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พระราชกำหนดกองทุนสงเสรมิการประกันภัยพิบตั ิพ.ศ. ๒๕๕๕

จัดตั้งกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ เ พ่ือบริหารจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติ โดยการรับประกันภัย

และทำประกันภัยตอ และใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

เลม ๑๒๙ ตอนท่ี ๑๐ ก วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ หนา ๕

พระราชกำหนดการใหความชวยเหลอืทางการเงินแกผท่ีูไดรบัความเสยีหายจากอุทกภัย
พ.ศ. ๒๕๕๕

กำหนดใหมีการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยเปนการเฉพาะ ภายในวงเงิน

จำนวนไมเกินสามแสนลานบาท โดยใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอำนาจในการใหกยืูมเงนิแกสถาบันการเงินเปนการเฉพาะคราว

เพ่ือใหสถาบันการเงินนำไปใชในการใหกูยืมเงินแกผูที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย

เลม ๑๒๙ ตอนท่ี ๑๐ ก วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ หนา ๑๑

พระราชกำหนดปรบัปรงุการบรหิารหน้ีเงนิกท่ีูกระทรวงการคลังกเูพือ่ชวยเหลือกองทุน
เพือ่การฟนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ พ.ศ. ๒๕๕๕

การปรับปรุงการบริหารหน้ีเงินกูที่กระทรวงการคลังกูเพ่ือชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

โดยกำหนดใหกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินมีหนาท่ีและรับผิดชอบเกี่ยวกับการชำระคืนตนเงินกู

และการชำระดอกเบ้ียเงินกู ในสวนท่ีเก่ียวกับหนี้เงินกูที่กระทรวงการคลังกูเพ่ือชวยเหลือการจัดการและฟนฟูสถาบันการเงิน

ทีป่ระสบปญหาวิกฤตทางการเงินเมือ่ป พ.ศ. ๒๕๔๐ และใหธนาคารแหงประเทศไทยเปนผกูำกับดแูลการดำเนนิงานของกองทนุ

เลม ๑๒๙ ตอนท่ี ๑๐ ก วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ หนา ๑๕

กฎกระทรวง

กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม พ.ศ. ๒๕๕๕

สมควรปรับปรุงอัตราเงินสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีทุพพลภาพ

กรณีตาย กรณีคลอดบตุร กรณีสงเคราะหบตุร และกรณีชราภาพ โดยกำหนดใหรฐับาล นายจาง และผปูระกนัตนตามมาตรา ๓๓

ออกเงินสมทบเขากองทุนประกันสงัคมในอตัราท่ีเหมาะสม เพ่ือเปนการบรรเทาภาระของนายจางและผปูระกันตนใหสอดคลอง

กับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย

เลม ๑๒๙ ตอนท่ี ๖ ก วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ หนา ๑๗
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กฎกระทรวงกำหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร ระยะเวลา และอตัราการจายประโยชนทดแทน
ในกรณีชราภาพเปนการเฉพาะในชวงเวลาท่ีมีการลดอัตราเงนิสมทบ (ฉบบัท่ี ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕

การจายเงินบำเหน็จชราภาพใหแกผูประกันตนซึ่งออกเงินสมทบเขากองทุนในชวงเวลาท่ีมีการลดอัตราเงินสมทบ

ตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหคำนวณจากอัตราเงินสมทบเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ ๑

ของคาจางท่ีมีตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือจายเงินบำเหน็จชราภาพเพ่ิมขึ้น

จากอัตราที่กำหนดในขอ ๖ (๒) แหงกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจายประโยชนทดแทน

ในกรณชีราภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐

เลม ๑๒๙ ตอนท่ี ๖ ก วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ หนา ๑๙

ระเบยีบ

ระเบยีบกระทรวงการคลงัวาดวยการเบกิจายเงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราวของขาราชการ
และลกูจางประจำของสวนราชการ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๕

ปรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของขาราชการ ลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราว ที่บรรจุ หรือแตงตั้งใหดำรงตำแหนง

ที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงสำหรับผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกวาระดับปริญญาตรี

รวมทั้งทหารกองประจำการ เพ่ือใหบุคลากรภาครัฐดังกลาวมีรายไดเพียงพอในการดำรงชีพตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับสูงขึ้น

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔

เลม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๘ ง วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ หนา ๑

ระเบยีบคณะกรรมการปฏิรปูท่ีดนิเพ่ือเกษตรกรรมวาดวยหลักเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไข
การใหกยืูมเงนิกองทุนการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรมแกเกษตรกรและสถาบนัเกษตรกร
ในเขตปฏริปูท่ีดนิ พ.ศ. ๒๕๕๔

กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การใหกูยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมแกเกษตรกรและสถาบัน

เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

เลม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๓๑ ง วันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ หนา ๓



⌫  ⌫  ⌫  49

ระเบยีบสำนกันายกรัฐมนตรีวาดวยการบรหิารจัดการน้ำและอทุกภัยแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๕

กำหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแหงชาติ (กนอช.) เพ่ือกำหนดนโยบายการจดัทำแผนปฏบิตักิารบรหิาร

จัดการน้ำ การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย รวมท้ังดำเนินการอ่ืนใดท่ีจำเปนเพ่ือการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย

เลม ๑๒๙ ตอนพเิศษ ๓๔ ง วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ หนา ๑

ประกาศ

ประกาศกระทรวงการคลงั
เรือ่ง หลกัเกณฑและเงือ่นไขการโอนกรรมสทิธ์ิรถยนตกอนครบกำหนดระยะเวลา ๕ ป
ตามมาตรการรถยนตคันแรก และมาตรการชวยเหลอืผปูระสบภยัรถยนตน้ำทวม

เพ่ือใหการโอนกรรมสิทธ์ิรถยนตกอนครบกำหนดระยะเวลา ๕ ป ตามมาตรการรถยนตคันแรกตามมติคณะรัฐมนตรี

เมือ่วันท่ี ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และมาตรการชวยเหลือผปูระสบภัยรถยนตน้ำทวม ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัท่ี ๔ มกราคม

พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงกำหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการโอนกรรมสิทธ์ิรถยนตกอนครบกำหนดระยะเวลา ๕ ป ตามมาตรการ

รถยนตคันแรก และมาตรการชวยเหลือผูประสบภัยรถยนตน้ำทวม

เลม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๓๐ ง วันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ หนา ๒

ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ
เรือ่ง หลกัเกณฑและวธิกีารการย่ืนบัญชแีสดงรายการทรัพยสนิและหน้ีสนิของผดูำรงตำแหนง
ทางการเมือง ผบูรหิารทองถ่ินและสมาชกิสภาทองถ่ิน และเจาหนาทีข่องรฐัท่ีมีหนาทีย่ื่นบญัชี
แสดงรายการทรัพยสนิและหน้ีสนิ พ.ศ. ๒๕๕๕

กำหนดหลักเกณฑและวิธีการการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง

ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน และเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีหนาท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน

เลม ๑๒๙ ตอนท่ี ๒๑ ก วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ หนา ๑๓

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่  http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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บนัทึกสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรือ่ง การใชถอยคำ “ใด-หน่ึง” กับ “หน่ึง-ใด”

——————————
ศาสตราจารยพิเศษ ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต

๑. ความเปนมา

ในภาษากฎหมายไทย มีการใชถอยคำ “ใด-หน่ึง” กับ “หน่ึง-ใด” ทั้งสองคำมานานแลว ดังปรากฏใน
พระราชบัญญัติซึ่งตราข้ึนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๕ เชน

(๑) พระราชบัญญัติธรรมเนียมคลอง (จุลศักราช ๑๒๓๒)
“มาตรา ๑ หามมใิหผหูน่ึงผใูด เทท้ิงสิง่ของสิง่หน่ึงสิง่ใดลงในลำคลองเปนอนัขาดทีเดียว ฯลฯ”

(๒) พระราชบัญญัติเร่ืองพยาน (จุลศักราช ๑๒๓๒) ในสวนของคำปรารภ “ฯลฯ ถาพยานรับคาน
แตขอใดขอหน่ึง ไมมพียานอ่ืนเจอืฟงเปนพยานไมได โจทกจำเลยยอมใหสบืจึง่ฟงเปนพยานได ฯลฯ”

นอกจากน้ี ยังมีความจงใจในกฎหมายบางฉบับที่มีการใชถอยคำท้ังคำวา “ใด-หนึ่ง” “หน่ึง-ใด” หรือ
ระบุจำนวนคน ไวในขอตาง ๆ ของกฎหมายฉบับเดียวกัน ซึ่งถาพิจารณาใหละเอียดจะส่ือไปยังความหมาย
ทีแ่ตกตางกัน เชน

(๑) พระราชบัญญัติเคานซิลออฟสเตดคือท่ีปฤกษาราชการแผนดิน (จุลศักราช ๑๒๓๖)
“ขอ ๓ ขาราชการผหูน่ึงผใูด ซึง่พระบาทสมเด็จพระเจาแผนดินไดทรงพระกรุณาโปรดยกยองต้ังไว

ในท่ีปฤกษาราชการแผนดินแลว ฯลฯ”



 ⌦              ⌦ 
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“ขอ ๑๐ ถาท่ีปฤกษาผใูดผหูน่ึง อยากจะใหทีป่ฤกษา ๆ ขอกฎหมายตามท่ีตวัไดคดิเห็น ฯลฯ”
“ขอ ๒๑ ฯลฯ ไวซเปรสิเดนจะยกความขอนัน้ข้ึนปฤกษาในท่ีประชุมเพ่ือจะใหเคานซลิลอรออฟสเตด

ท้ังปวง เห็นผดิแลชอบพรอมกนั ฯลฯ”
(๒) พระราชบัญญัติปรีวีเคานซิลคือที่ปฤกษาในพระองค (จุลศักราช ๑๒๓๖)

“ขอ ๑ ฯลฯ ถาผหูน่ึงผใูดไดเปนท่ีปฤกษาในพระองค ฯลฯ”
“ขอ ๔ ฯลฯ ถาท่ีปฤกษาผใูดผหูน่ึงลอบหนีไปไมลาฤๅลาไปเกินกำหนดท่ีตวัไดบอกไว ฯลฯ”
“ขอ ๖ ถาพระบาทสมเด็จพระเจาแผนดิน จะดำรัสสั่งใหที่ปฤกษานายหน่ึง สองนาย ฤๅมาก

ดวยกัน ใหเปนกอมมศิชนั คอืขาหลวงไปสบืราชการเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ ฯลฯ”
(๓) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มาตรา ๓๗๒ วรรคหน่ึง ซึง่บญัญัตวิา “นอกจากกรณีทีก่ลาวไวในสองมาตรากอน ถาการชำระหน้ี
ตกเปนพนวิสัยเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งอันจะโทษฝายหน่ึงฝายใดก็ไมไดไซร ทานวาลูกหน้ีหามีสิทธิ
จะชำระหน้ีตอบแทนไม”

บทบญัญัตดิงักลาวหมายความวา ถาการชำระหน้ีตกเปนพนวิสยัไมอาจกระทำไดไมวาดวยเหตุใด
เพียงเหตุเดียวก็ตาม และเหตุนัน้จะโทษบคุคลใด ๆ ไมวาเจาหน้ีหรอืลกูหน้ีหรอืบคุคลอืน่ ๆ ไมได ลกูหน้ีก็ไมมสีทิธิ
จะรับชำระหนีต้อบแทน

จะเห็นไดวา การใชถอยคำแตกตางกันในกฎหมายฉบับเดียวกัน นาจะเปนความต้ังใจของผบูญัญัติ
กฎหมายในการใชถอยคำดังกลาวโดยตรง เพ่ือใหเกิดความหมายเฉพาะตามลักษณะของรูปประโยคท่ีใช
มิใชเปนการใชอยางสับสนอยางท่ีสงสัยในภายหลัง และการใชถอยคำดังกลาวยังคงมีการใชสืบเน่ืองมาใน
กฎหมายระยะหลัง ๆ จนเปนแนวทางท่ีเขาใจในการเขียนกฎหมายจนถึงปจจบุนั

ในชั้นการพิจารณารางกฎหมายของรัฐสภาก็ไดมีคำถามเก่ียวกับการใชถอยคำคูนี้ขึ้นอยูเสมอวา
ทีถู่กตองควรจะใชอยางไร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะท่ีเปนหนวยงานตรวจพิจารณารางกฎหมาย
จึงเห็นสมควรใหมีการวิเคราะหเร่ืองดังกลาวซ้ำเพ่ือใหการใชถอยคำดังกลาวเปนไปอยางถูกตอง

๒. การวิเคราะหในอดีต

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยมีการพิจารณาหลักการใชคำคูนี้อยู เสมอดังปรากฏ
ในการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เม่ือป ๒๕๑๒ ที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงซึ่งมีหลวงจำรูญเนติศาสตรเปนประธานกรรมการ
ไดพิจารณารางการใชถอยคำในมาตรา ๔๔/๒ กรณีการเขาเปนคูความแทนท่ีคูความตาย วา ถาไมเปนท่ี
ตกลงกันไดวาผูใด (แตคนเดียว) จะเขาเปนคูความแทนท่ีคูความผูตาย จะใชคำวา “คนหน่ึงคนใด” ไดหรือไม
โดยคณะกรรมการฯ ไดมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ (นายกมล สนธิเกษตริน เลขานุการ และนายอักขราทร
จุฬารัตน ผูชวยเลขานุการ) ทูลถามพระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ ซึ่งทรงเปนผูเชี่ยวชาญ
ทั้งทางดานนิติศาสตรและอักษรศาสตร ถึงความหมายของคำวา “คนหน่ึงคนใด” และ “คนใดคนหน่ึง” ซึ่ง
เสดจ็ในกรมฯ ไดประทานความเห็น สรปุไดดงัน้ี

“คนหน่ึงคนใด” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “any person” หมายถึง คนหน่ึงหรือหลายคนก็ได และคำวา
“คนใดคนหนึ่ง” ตรงกับคำวา “a person” ซึ่งหมายถึง คนหน่ึงและคนเดียว และสามารถนำหลักเกณฑนี้
ไปใชกับกรณีทีน่ำคำวา “ใด-หนึง่” หรือ “หน่ึง-ใด” ประกอบกบั คำอืน่ เชน “ขอใดขอหนึง่” หรอื “สิง่หนึง่สิง่ใด”
ไดและมีนัยเชนเดียวกัน
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นอกจากน้ี นายกมลฯ ไดแจงวา ไดมีการสอบถามการใชคำสองคำน้ีจากเจาหนาท่ีราชบัณฑิตยสถาน
อีกทางหน่ึงดวย แตยังมีความเห็นแตกแยกไมตรงกันอยู๑

ทีป่ระชมุคณะกรรมการพจิารณาปรบัปรงุประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงสวนใหญเห็นชอบดวย
กับแนวทางการใชถอยคำท่ีเสด็จในกรมฯ ทรงประทานไว อยางไรก็ดีเห็นวาถอยคำตามรางมาตรา ๔๔/๒
ที่พิจารณาน้ัน ผูรางมีความประสงคจะเนนใหเกิดความชัดเจนวาตองเปนคน ๆ เดียวเทาน้ัน โดยไมตองตีความ
ทีป่ระชมุจงึมมีตใิหใชคำวา “. . .ผใูดแตคนเดียว”

ในการรางกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดถือปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว
มาโดยตลอด และไดมกีารเตือนใหคงหลักการใชคำเหลาน้ีอยเูปนระยะในการประชุมฝายรางกฎหมายของสำนักงานฯ
เมื่อมีผูหยิบยกประเด็นความถูกตองของการใชถอยคำข้ึน รวมท้ังไดมีการวางแนวทางการใชถอยคำดังกลาว
ในการปฏิบัติงานของฝายรางกฎหมาย๒

๓ . การกลับมาของปญหา

ในบรรดาผูหยิบยกประเด็นความถูกตองของการใชถอยคำคูนี้ขึ้นในการพิจารณารางกฎหมาย
นายจำนงค  ทองประเสริฐ ราชบัณฑิตและอดีตสมาชิกวุฒิสภา เปนทานหน่ึง หลักการใชคำวา “ใด-หน่ึง” กับ
“หน่ึง-ใด” ตามหลักภาษาไทยวา ทานไดเคยเรียนถามเจาคุณพระธรรมนิเทศทวยหาญ (อยู อุดมศิลป ป.๙)
อดีตกรรมการชำระปทานุกรม ซึ่งเปนผูมีความละเอียดลออในการเขียนภาษาไทยมากจนเปนท่ีเคารพ
ของกรรมการชำระปทานุกรมเปนอยางย่ิง และเจาคุณพระธรรมนิเทศทวยหาญไดอธิบายใหทราบวาการใชคำ
ดังกลาวท่ีถูกตองตามหลักภาษาน้ัน ควรใชคำวา “ใด-หน่ึง” มิใช “หน่ึง-ใด” เพราะเปนการเขียนภาษาไทย
ตามแบบอยางของภาษาบาล ีคอืคำ “ใด” นัน้จะตองใชเขาคกัูบคำวา “นัน้” เสมอ เชน “เมือ่ใด-เมือ่น้ัน” “ฉนัใด-ฉนัน้ัน”
เชนท่ีภาษาบาลีใช “ยทา-ตทา” และ “ยถา-ตถา” ฯลฯ หรือถาเก่ียวกับบุคคลหรือสิ่งของก็ตองใชคำ “ย-ต”
(ยะ–ตะ) เชน

“ผใูดกระทำกรรมด ีผนูัน้ยอมไดรบัผลด ีผใูดกระทำกรรมชัว่ ผนูัน้ยอมไดรบัผลชัว่ ฯลฯ”

โดยนายจำนงค  ทองประเสริฐ เห็นวา ถามี “ผูใด” ก็จะตองมี “ผูนั้น” มารับมิฉะน้ันจะทำใหประโยค
ไมสมบูรณ สวนสำนวนท่ีวา “คนใดคนหนึ่ง” กับ “คนหน่ึงคนใด” นั้น ที่ถูกตองจะตองใชวา “คนใดคนหนึ่ง”
คำวา “หน่ึง” ในท่ีนีแ้ทนคำวา “นัน้” นัน่เอง และหากใช คำวา “คนหน่ึงคนใด” คำวา “ใด” จะลอยตัว ไมมอีะไร
มารับ ซึ่งไมถูกตองกับหลักภาษาไทยท่ีดี๓

๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง คร้ังที่ ๒๘๓-๓๒/๒๕๑๒ วันจันทรที่ ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๑๒ ซึง่ท่ีประชุมประกอบดวย หลวงจำรญูเนติศาสตร ประธานกรรมการ นายหยุด  แสงอุทยั หลวงวิชยันิตนิาท หลวงสารนัย-
ประสาสน นายกิตติ  สีหนนทน นายชิต  บุณยประภัศร นายโชค  จารุจินดา นายธานินทร  กรัยวิเชียร นายชัย  เสือวรรณศรี นายสุธรรม
ภัทราคม กรรมการ นายกมล  สนธิเกษตริน เลขานุการ และนายอักขราทร  จฬุารัตน ทำหนาท่ีผชูวยเลขานุการ (เขาใจวาในครัง้น้ันนายธานินทร
กรยัวิเชยีร และนายทวี  ฤกษจำนง ไดสอบถามความเหน็จากนายจำนงค  ทองประเสรฐิ ดวย)

๒ บันทึกการปฏิบัติงานของฝายรางกฎหมาย คณะท่ี ๑-๔ เร่ืองท่ี ๖๘ การใชถอยคำ “อยางหน่ึงอยางใด” ในการรางกฎหมาย (๓ พฤษภาคม
๒๕๓๘) และเร่ืองท่ี ๖๘/๑ การใชถอยคำ “อยางใดอยางหน่ึง-อยางหน่ึงอยางใด” ในการรางกฎหมาย (๒๑ สงิหาคม ๒๕๓๘) ทีเ่ห็นวา คำคนูี้
ยังใชกันสับสนในภาษากฎหมายและไดอธิบาย

๓ จำนงค ทองประเสริฐ, “ภาษาไทย ๕ นาที ใด-หน่ึง กับ หน่ึง-ใด” เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. . . . .
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ทั้งน้ี นายจำนงค  ทองประเสริฐ ไดอางดวยวาไดเคยเรียนเร่ืองหลักการใชคำคูนี้ใหศาสตราจารย
ธานินทร  กรัยวิเชียร ทราบ และไดเคยพูดคุยเร่ืองนี้กับอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายทวี
ฤกษจำนง) อยูเสมอ แตการใชคำน้ีในการรางกฎหมาย ยังคงสับสนอยูอีกไมเปนไปดังท่ีทานไดแนะนำไว๔

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นวานายจำนงค  ทองประเสริฐ ทานคงมิไดทราบวา ในขณะน้ัน
(พ.ศ. ๒๕๑๒) สำนักงานฯ ไดสอบถามไปยังผูรูหลายทาน และนำมาวิเคราะหกันในการรางกฎหมาย โดยมิได
ยุติตามแนวทางท่ีนายจำนงค  ทองประเสริฐ เสนอ มิใชยังคงใชสับสนแตอยางใด หากจงใจวางหลักเชนน้ัน
ตางหาก

ขณะท่ีนายจำนงค  ทองประเสริฐ ยกปญหาน้ีขึ้นอภิปรายในวุฒิสภาอีกคร้ังเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเห็นวา ในการใชถอยคำดังกลาว สำนักงานฯ ไดพยายามศึกษา
หลักเกณฑและความเหมาะสมในการใชถอยคำโดยรอบคอบแลว จึงยืนยันแนวทางการใชถอยคำน้ีเชนเดิม๕

นอกจากน้ี อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายอักขราทร  จุฬารัตน) ยังเห็นดวยวา การท่ีมีผูติวา
สำนักงานฯ รางกฎหมายโดยใชถอยคำดังกลาวไมถูกตองน้ันเปนเร่ืองสำคัญ จึงไดมอบหมายใหมีการจัดทำ
บันทึกช้ีแจงแนวทางและเหตุผลในการใชถอยคำดังกลาวไปยังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายโภคิน
พลกุล) อีกทางหน่ึงดวย

ในบันทึกดังกลาว๖ ไดมีการกลาวถึงหลักเกณฑในการใชถอยคำ “ใด-หน่ึง” กับ “หน่ึง-ใด”  วา ผูราง
กฎหมายตองการใหมีความหมายแตกตางกัน กรณีใดที่มีการใชคำวา “ใด-หน่ึง” จะมีความหมายไปในทาง
ที่ตองการบังคับวาใหเปนอยางใดเพียงอยางเดียว หรือตองการกำหนดใหแนนอน แตถากรณีใดใชคำวา
“หน่ึง-ใด” จะใหมคีวามหมายไปในทำนองท่ีเลือกได หรอืเปนไดหรอืกระทำไดหลายอยางในเหตุตาง ๆ ทีก่ำหนดไว
พรอมทั้งไดใหตัวอยางของการใชถอยคำท้ังสองคำน้ีในกฎหมายที่มีความแตกตางกัน เชน ในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๓๘ ใชคำวา “ใด-หน่ึง” ดังน้ี “มาตรา ๓๘ ถาบุคคลธรรมดามีถ่ินท่ีอยูหลายแหง
ซึ่งอยูสับเปลี่ยนกันไปหรือมีหลักแหลงที่ทำการงานเปนปกติหลายแหงใหถือเอาแหงใดแหงหนึ่งเปนภูมิลำเนา
ของบุคคลนั้น” ซึ่งมีความหมายวา ถาบุคคลใดมีที่อยูหลายแหงจะตองถือเอาที่อยูแหงเดียวเปนภูมิลำเนา

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๖ ใชคำวา “หน่ึง-ใด” ดงัน้ี

“มาตรา ๕๖ เมื่อมีผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการรองขอหรือเมื่อศาลเห็นสมควร ศาลอาจสั่ง
อยางหนึง่อยางใด ดงัตอไปนี้

(๑) ใหผูจัดการทรัพยสินหาประกันอันสมควรในการจัดการทรัพยสินของผูไมอยูตลอดจนการมอบคืน
ทรัพยสินน้ัน

(๒) ใหผูจัดการทรัพยสินแถลงถึงความเปนอยูแหงทรัพยสินของผูไมอยู
(๓) ถอดถอนผูจัดการทรัพยสิน และต้ังผูอื่นเปนผูจัดการทรัพยสินแทนตอไป”
ซึ่งความหมายของบทบัญญัติมาตราน้ี เปนกรณีที่ใหอำนาจศาลเลือกส่ังประการหน่ึงก็ได หรือศาล

จะสั่งใหดำเนินการหลายประการพรอมกันตามท่ีกำหนดไวก็ได

๔ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๓, ขางตน
๕ บนัทึกการประชุมฝายรางกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ครัง้ท่ี ๒๘-๒๕/๒๕๓๙ วันพุธท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๓๙
๖ บนัทกึสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถึงรฐัมนตรปีระจำสำนกันายกรัฐมนตร ี (นายโภคิน พลกุล) ลงวนัที ่๑๑ กันยายน ๒๕๓๙
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๔. บทสรปุ

โดยท่ีการใชบังคับกฎหมายจำเปนตองมีการใชถอยคำท่ีแสดงเจตนารมณของผูรางกฎหมายใหชัดเจน
มิใหมีการโตแยงหรือตีความอันอาจทำใหเกิดความสับสนในการใชกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จงึเห็นควรใหคงการใชถอยคำกฎหมายดังกลาวในลกัษณะเดิมโดยการใชคำใดจะตองพจิารณาจากความมงุหมาย
ของบทบัญญัตินั้นเปนสำคัญมิใชจะใชคำเดียวกันในทุกกรณี

อนึ่ง ในเร่ืองน้ี เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต) ไดวิเคราะห
และใหขอสังเกตเพ่ิมเติมวา

(๑) ภาษาเปนสิง่ทีม่วิีวัฒนาการไมใชเปนหลกัเกณฑทีต่ายตัว ซึง่โดยท่ัวไปแลวหลักการหาความหมาย
จากการใชภาษาจะมีสองแนวทาง กลาวคือ แนวทางแรกใชวิธีหาความหมายจากรากศัพทเดิม (denotation)
เชน จากภาษาตางประเทศอนัเปนท่ีมาของภาษาทีเ่ขียนน้ัน และแนวทางท่ีสอง ใชวิธีหาความหมายจากความจรงิ
ทีเ่ปล่ียนแปลงไปตามท่ีสงัคมเขาใจ (connotation) เชน การเปล่ียนแปลงวธีิการเขียนภาษาซึง่อาจเปลีย่นแปลงได
โดยสมัยกอนเขียนอยางหน่ึงแตในปจจุบันไดเปล่ียนแปลงไปอีกอยางหน่ึง ดังน้ัน ความถูกตองของภาษาไทย
ไมจำเปนตองยึดถือแนวการใชภาษาของเจาของเดิม (อนิเดีย) ทีเ่ปนมาเมือ่พันปทีแ่ลวเสมอไป

(๒) สำหรับการท่ีนายจำนงค  ทองประเสริฐ ไดเขียนบทความ เร่ือง ภาษาไทย ๕ นาที อธิบาย
หลกัการใชภาษาไทย คำวา “ใด-หนึง่” กับ “หนึง่-ใด” โดยอธิบายประโยค “ยะ-ตะ” และยกตัวอยางวา “ผใูดกระทำ
กรรมดี ผูนั้นยอมไดรับผลดี” ไวนั้น๗ ถือวาถูกตองในแงของการใชหลักภาษาไทย แตก็เปนการใชถอยคำ
ที่เปนรูปประโยคยาว ซึ่งเปนคนละกรณีกับการใชคำ “คนใด-คนหนึ่ง” กับ “คนหนึ่ง-คนใด” อันถือเปนคำเดียว
มิใชประโยคในการพิจารณารางกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเองก็ไดเคยพิจารณาถึง
หลักการใชถอยคำเหลาน้ีมาโดยรอบคอบแลว ดังที่ปรากฏในรายงานการประชุมที่ไดกลาวมาแลวขางตน
แตบคุคลทัว่ไปอาจยงัไมทราบเน่ืองจากเอกสารของสำนกังานฯ มไิดเผยแพรไปยงับคุคลภายนอกและแมนายจำนงค
ทองประเสริฐ เอง ก็อาจเขาใจวาความเห็นของทานเปนท่ียุติแลวดังท่ีทานไดกลาวไวในบทความ ฉะน้ัน
การใชคำวา “อยางใดอยางหน่ึง-อยางหน่ึงอยางใด” อันเปนถอยคำท่ีใชในภาษากฎหมายจนเปนท่ีเขาใจ
และถือปฏิบตัมิาโดยตลอดตามแนวทางท่ีกรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธไดทรงประทานไว จงึยังควรใชในการราง
กฎหมายตอไปเชนน้ัน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเห็นสมควรคงหลักการใชถอยคำ “ใด-หน่ึง” กับ “หน่ึง-ใด”
ตามท่ีถือปฏิบัติอยู และสมควรจะไดมีการรวบรวมท่ีมาและเหตุผลของหลักการใชคำเหลาน้ีเขาไวดวยกัน
เพ่ือใชอางอิงในการรางกฎหมายตอไป๘

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตลุาคม ๒๕๔๕

๗ โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๓, ขางตน
๘ บนัทกึการประชมุฝายรางกฎหมาย สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ครัง้ที ่๕/๒๕๔๕ วันพุธท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๔๕
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* บทความเรือ่งการบรหิารจดัการในสถานการณวิกฤต (crisis management) เปนการดำเนนิการตามโครงการจดัทำขอมลูเพ่ือสนบัสนนุการวิเคราะห
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและงานดานการบริหารจัดการของคณะรัฐมนตรี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารวบรวมขอมูลในประเด็นท่ีนาสนใจ เพ่ือจัดทำ
เปนฐานขอมูลสนับสนุนการวิเคราะหเร่ืองและการใหความเห็นประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี รวมท้ังการนำขอมูลดังกลาวมาใชในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรยีบเรียงโดย จอมขวัญ  พลรักษ
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ปจจุบันโลกตองประสบกับเหตุการณภัยพิบัติตาง ๆ
เชน ธรณีพิบตัภัิย และอทุกภัยบอยครัง้มากข้ึน และในแตละครัง้
มีแนวโนมวาจะทวีความรุนแรงมากขึ้น สถานการณวิกฤตน้ี
อาจมีสาเหตุไดทั้งจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย เชน
อุทกภัย ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย การระบาดของโรค
และการกอการราย ซึง่เหตกุารณเหลาน้ีอาจกอใหเกิดผลกระทบ
อยางรุนแรงท้ังทางดานเศรษฐกิจ สงัคม และเปนอนัตรายตอชวิีต
และทรัพยสินของประชาชน ซึ่งรัฐบาลของแตละประเทศจะตอง
บรหิารจดัการ ฟนฟู เยียวยา และดำเนนิการตาง ๆ เพ่ือระงบัเหตุ
และทำใหประเทศผานพนสถานการณดังกลาวและกลับเขาสู
ภาวะปกติใหไดเร็วท่ีสดุ ซึง่การดำเนินการน้ันเรียกวา “การบรหิาร
จัดการในสถานการณวิกฤต” (crisis management) หรือ
การบริหารจัดการพิบัติภัย (disaster management)

การบรหิารจดัการสถานการณวกิฤตคืออะไร
“วิกฤต” มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราช-

บณัฑิตยสถานวา “อยใูนข้ันลอแหลมตออนัตราย หรอือยใูนระยะ
หัวเล้ียวหัวตอ” ซึ่งนักวิชาการโดยท่ัวไปไดกำหนดองคประกอบ
ของสถานการณวิกฤตไววาเปนสถานการณที ่๑) เปนภัยคุกคาม
ตอองคกร ๒) เกิดข้ึนโดยไมคาดคิด และ ๓) มรีะยะเวลาจัดการ
ที่จำกัด Otto Lerbinger นักวิชาการดานการบริหารจัดการ
สถานการณวิกฤตระบุวา สถานการณวิกฤตมี ๗ ประเภท คือ
ภัยธรรมชาติ วิกฤตการณดานเทคโนโลยี การเผชิญหนากับ
ภายนอก การปองรายหรือลอบสงัหาร การกระทำผิดขององคกร
ความรุนแรงภายในองคกร และขาวลือตาง ๆ

ในมุมมองระดับประเทศการบริหารจัดการสถานการณ
วิกฤตจึงหมายถึง การท่ีรฐัดำเนินการเพ่ือบรรเทาเหตุการณตาง ๆ
ทีอ่าจทำใหเกิดความเสียหายแกชวิีตและทรัพยสนิของประชาชน
หรือของรัฐอยางกวางขวางรุนแรง หรือทำใหเกิดความเสียหาย
ตอภาพลักษณและช่ือเสียงของประเทศชาติ รัฐบาลในภาพรวม
หรือบุคคลในรัฐบาล รวมถึงเหตุการณที่สงผลตอเสถียรภาพ
ทางการเมอืง สงัคม เศรษฐกจิอยางรนุแรงใหเกิดผลกระทบนอยทีส่ดุ
รวมทั้งดำเนินการฟนฟู เยียวยาใหสถานการณและผูที่ไดรับ
ผลกระทบกลับมาสูสภาวะปกติโดยเร็ว ซึ่งการบริหารจัดการ
สถานการณวิกฤตน้ีแตกตางจากการบริหารความเส่ียง (risk
management) โดยการบริหารความเส่ียงจะเปนการประเมินวา
จะเกิดภัยคุกคามใดบางและหาวิธีการหลีกเล่ียงเพ่ือไมใหเกิด
ภัยคุกคามน้ัน ในขณะที่การบริหารจัดการสถานการณวิกฤต
เปนการหาวิธีการจัดการกับสถานการณทีเ่กิดข้ึนแลว อยางไรก็ตาม
ทั้ง ๒ เร่ืองถือไดวาเปนหลักการท่ีจำเปนสำหรับการบริหาร
ซึ่งจำเปนจะตองใชทักษะและเทคนิคตาง ๆ เพ่ือระบุ ประเมิน
ทำความเขาใจและรอดพนจากสถานการณที่เลวรายไปได
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การบรหิารจัดการในสถานการณวกิฤตของประเทศตาง ๆ
กรณีตัวอยางดานการบริหารจัดการในสถานการณ

วิกฤตของตางประเทศ
๑. ประเทศนิวซีแลนด

หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการบริหารจัดการ
ในสถานการณวิกฤตของประเทศนิวซแีลนดมชีือ่วา “The National
Crisis Management Centre: NCMC” ซึง่เปนหนวยงานในความ
รบัผดิชอบของรฐับาลกลาง ภายใตสงักัดของกระทรวงปองกันภัย
ฝายพลเรือนและการจัดการในสถานการณฉกุเฉิน (The Ministry
of Civil Defence and Emergency Management: MCDEM)
หนวยงานน้ีมีสำนักงานอยูชั้นใตดินของรัฐสภาซึ่งออกแบบ
มาเปนพิเศษ โดยมสีิง่อำนวยความสะดวก เชน ระบบน้ำ ไฟฟา
ระบบเทคโนโลยีและการส่ือสารตาง ๆ ระบบปรับอากาศ และ
ระบบรักษาความปลอดภัยท่ีสรางข้ึนโดยเฉพาะ เพ่ือใหสำนักงาน
สามารถอยูไดดวยตนเองในกรณีที่เกิดแผนดินไหวหรือภัยพิบัติ
ตาง ๆ ในพ้ืนท่ี รวมทั้งยังมีอาหารและท่ีนอนสำหรับเจาหนาท่ี
ที่จำเปนตองปฏิบัติงานในสถานการณวิกฤต ซึ่งสำนักงานน้ี
สามารถรองรับเจาหนาท่ีไดมากกวา ๑๐๐ คน

เมือ่เกิดสถานการณวิกฤตเจาหนาท่ีจาก MCDEM
และผูประสานงานจากทุกกระทรวงท่ีเก่ียวของและหนวยงาน
สนบัสนนุตาง ๆ จะเขามาปฏิบตังิานท่ี NCMC ซึง่การปฏิบตังิาน
จะเร่ิมจากการติดตามและประเมินสถานการณ จากน้ันจะมีการ
รวบรวมขอมูล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลที่เก่ียวของกับ
สถานการณวิกฤตดังกลาว เพ่ือสั่งการและสนับสนุนการบริหาร
จดัการในพ้ืนท่ี นอกจากน้ี ในสถานการณปกต ิNCMC จะจดัใหมี
การฝกอบรมเจาหนาท่ีใหพรอมปฏิบัติงานในสถานการณวิกฤต
รปูแบบตาง ๆ อกีดวย

๒. ประเทศญี่ปุน
ประเทศญ่ีปุนถือไดวาเปนประเทศท่ีประสบกับ

สถานการณวิกฤตมาอยางตอเน่ือง แตก็สามารถผานพนสถานการณ
ตาง ๆ ไดเปนอยางดี เน่ืองจากไดมกีารพัฒนาการบริหารจัดการ
ในสถานการณวิกฤตมาอยางตอเน่ืองตัง้แตป ค.ศ. ๑๙๔๗ โดยไดมี
การจัดลำดับขัน้ของสถานการณวิกฤตไวตัง้แตการปองกัน บรรเทา
การเตรยีมพรอม การเผชญิกับสถานการณ รวมถงึการฟนฟูและ
การทำใหกลับสูสภาพเดิม อีกท้ังยังไดมีการกำหนดและแบง
ความรบัผดิชอบอยางชดัเจนระหวางรฐับาลกลางและสวนทองถิน่
และผทูีเ่ก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน ซึง่การดำเนนิการดังกลาว
อยูภายใตขอกำหนดของพระราชบัญญัติหลักการของมาตรการ
ตอบโตพิบตัภัิย (Disaster Countermeasures Basic Act) โดยมี
นายกรัฐมนตรีเปนผูสั่งการสูงสุด

ตัง้แตป ค.ศ. ๒๐๐๑ ไดมกีารแตงตัง้ตำแหนงรฐัมนตรี
ดานการบริหารจัดการพิบตัภัิย (Minister of State for Disaster
Management) เพ่ือทำหนาท่ีบรูณาการและประสานงานเก่ียวกับ
นโยบายการบรรเทาพิบตัภัิยระหวางกระทรวงและหนวยงานตาง ๆ
ซึง่มสีำนกังานคณะรฐัมนตร ี(Cabinet Office) เปนหนวยงานหลกั
ในการสนับสนุนการดำเนินการดังกลาว โดยไดมีการแตงต้ัง
ตำแหนงรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดานการบริหารจัดการ
ในสถานการณวิกฤต (Deputy Chief of Cabinet Secretary for
Crisis Management) และจัดต้ังศูนยรวบรวมขอมูลสำหรับ
คณะรัฐมนตร ี เพ่ือใหสามารถรองรบัการบรหิารจดัการในสถานการณ
วิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ
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๓ . ประเทศอินเดีย
ในป ค.ศ. ๒๐๐๕ ประเทศอินเดียไดมกีารประกาศใช

พระราชบัญญัตกิารบริหารจัดการพิบตัภัิย (Disaster Management
๒๐๐๕) เพ่ือใชเปนแนวทางการบรหิารจดัการของภาครฐัเมือ่เกิด
พิบัติ ภัยท้ังท่ีเกิดจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย
โดยเปล่ียนจากการต้ังรับและเยียวยาชวยเหลือผูประสบภัย
เปนการดำเนินการเชิงรกุ เชน การเตรียมความพรอม การปองกัน
และการบรรเทาสถานการณ ซึง่พระราชบัญญัตดิงักลาวไดกำหนด
หลกัการดานกฎหมาย งบประมาณ การประสานงานท้ังในระดับ
ชาติ ระดับรฐั และระดับทองถ่ิน

หนวยงานท่ีพระราชบัญญัติกำหนดใหจัดต้ังขึ้น
เพ่ือทำหนาท่ีเปนแกนกลางในการดำเนินการท้ังหมด ไดแก
สำนักงานบริหารจัดการพิบัติภัยแหงชาติ (National Disaster
Management Authority: NDMA) ซึง่มนีายกรัฐมนตรีเปนหัวหนา
หนวยงาน หนวยงานน้ีทำหนาท่ีในการกำหนดนโยบาย วางแผน
และกำหนดทิศทางการบรหิารจดัการพิบตัภัิยในภาพรวมของประเทศ
โดยหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของจะนำแผนดังกลาวไปถายทอด
เปนแผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและระดับทองถิ่นตอไป
นอกจากน้ีในสถานการณปกติ NDMA จะทำหนาท่ีจัดฝกอบรม
เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมือกับสถานการณตาง ๆ เชน
ภัยพิบตัทิีเ่กิดจากสารเคมี สารทางชีวภาพ และนิวเคลียร รวมท้ัง
ซกัซอมการประสานงานและการทำงานรวมกนัระหวางหนวยงาน
ที่เก่ียวของอีกดวย

ในภาพรวมจากการศึกษากรณีศกึษาของตางประเทศ
จะพบวาในแตละประเทศจะมีการจัดต้ังหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
การบริหารจัดการในสถานการณวิกฤตโดยเฉพาะเพ่ือทำหนาท่ี
เปนผกูำหนดนโยบายในเร่ืองดังกลาว รวมท้ังทำหนาท่ีเปนแกนกลาง
ในการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ เยียวยา
และฟนฟูไดอยางมีประสิทธิภาพ
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การบรหิารจัดการในสถานการณวกิฤตของประเทศไทย
ในประเทศไทยสถานการณวิกฤตท่ีสำคัญเรงดวน

ในปจจุบันคือภัยพิบัติตาง ๆ โดยเฉพาะอุทกภัยและดินถลม
ซึง่โดยท่ัวไปการแกไขปญหาภัยพิบตัจิะมกีรมปองกนัและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานท่ีทำหนาท่ีดูแล
ปองกัน และแกไขปญหาอยแูลว แตเน่ืองจากปญหาเร่ืองภยัพิบตันิี้
เปนเรื่องที่เก่ียวของกับหลายหนวยงานและควรมีการเตรียม
การปองกันอยางเปนระบบลวงหนา รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ จึงไดออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
(กภช.) ขึ้น โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เปนประธานกรรมการ หวัหนาสวนราชการตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของเปน
กรรมการ และผอูำนวยการศูนยเตือนภัยพิบตัแิหงชาติเปนกรรมการ
และเลขานุการ ซ่ึง กภช. ไดเสนอแนวทาง นโยบาย มาตรการ และแผน
การบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติตอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของ
และเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนและประสานงานในบริบท
ของการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกำหนดใหเปน
การบริหารแบบบูรณาการภายใตการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ
และบริหารอยางประหยัดโดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ ตลอดจนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
แจงเตือนภัยเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในอันท่ีจะรกัษาความปลอดภัยและปกปองชวิีต
ทรัพยสินของประชาชนและสิ่งแวดลอมตามแนวทาง นโยบาย

และมาตรการที่กำหนด
นอกจากนีใ้นสวนของการแกไขปญหาภัยพิบตัทิีเ่กิดขึน้

แลว รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร ไดมี
มตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ เห็นชอบรางระเบยีบ
สำนักนายกรัฐมนตรวีาดวยการบริหารจดัการแกไขปญหาอุทกภัย
ดนิโคลนถลม และภัยแลง พ.ศ. .... ซึง่กำหนดใหมคีณะกรรมการ
คณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการบริหารจดัการแกปญหาอุทกภัย
ดินโคลนถลม และภัยแลง” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน
กรรมการ หัวหนาสวนราชการตาง ๆ ที่เก่ียวของเปนกรรมการ
และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการบริหารจัดการแกปญหา
อทุกภัย ดนิโคลนถลม และภัยแลง เปนกรรมการและเลขานุการ
ทำหนาท่ีสำคัญในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบ
การแจงเตือนภัย ระบบปองกันภัย ระบบระบายน้ำ และระบบ
จัดการน้ำ เพ่ือแกไขปญหาอุทกภัย ดินโคลนถลม และภัยแลง
อยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพสูง และนำไปสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม รวมท้ังกำหนดแนวทาง มาตรการในการบริหาร
จดัการแกไขปญหาอุทกภัย ดนิโคลนถลม และภัยแลง โดยนอมนำ
แนวพระราชดำริที่เก่ียวกับการบริหารจัดการน้ำมาเปนแนวทาง
นอกจากน้ียังใหจัดตัง้สำนกังานคณะกรรมการบริหารจัดการ
แกปญหาอุทกภัย ดนิโคลนถลม และภยัแลง ในสำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี โดยใหเลขาธิการเปน
ขาราชการพลเรือนสามัญ เปนผูบังคับบัญชาเจาหนาท่ีและ
ลกูจางของสำนักงาน และรับผดิชอบในการปฏิบตังิานของสำนักงาน
ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
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อยางหน่ึงกอนจะถึงโรงเรียน ถนนในเมืองสงขลาตอนนัน้มรีถยนต

แลนไปมานอยมาก สามลอถีบดูจะมมีากกวา อนัตรายจากอุบตัเิหตุ

ถูกรถชนใหตองลมลุกคลุกคลานหรือหัวรางขางแตกจึงแทบจะ

ไมมี บางวันท่ีตองเดินไปโรงเรียนเพราะคนอ่ืนในบานตองเอา

รถถีบไปใชงานก็ไมมีปญหาอะไร เพราะหลายคนถึงจะมีรถถีบ

ก็ไมไดถีบรถไปโรงเรียน เพราะมีอารมณอยากเดินคุยคิกคัก

ไปกับเพ่ือนมากกวาอะไรทำนองน้ัน ที่หวังวาจะเห็นวามีรถยนต

รับสงกันอยางทุกวันน้ีไมมีทางไดเห็น ทุกครอบครัวเล้ียงลูก

อยางเรยีบงาย ลกู ๆ สมยัน้ันพอใจงาย ไมเอาเรือ่งของวตัถุใด ๆ

มาตอรองหรือเรียกรองจากพอแมเพ่ือใหเกินหนา เกินตาเพ่ือน ๆ

เหมอืนลกู ๆ สมยัน้ี

สลค.สาร เปดคอลัมนประจำใหมชื่อวา “เรื่องของคนตางจังหวัด” จุดประสงคเพ่ือใหทานผูอานท่ีมีภูมิลำเนา
อยตูางจงัหวัดไดรือ้ฟนความทรงจำด ีๆ  หรอืทีเ่ปนประสบการณในอดตีทีเ่มือ่คดิขึน้มาแลวทำใหย้ิมได สวนหนึง่ของเรือ่งราวเหลาน้ี

จะสะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต แมไมนานมากนักแตก็บงบอกถึงความเรียบงายในความเปนอยูและการใชชีวิต

ประเดิมในฉบับนี้ดวยเร่ืองเลาของชาวสงขลา ทานใดที่สนใจจะรวมสงบทความมาเพ่ือบอกเลาใหผูอื่นไดรับรูและย้ิมดวยกัน

กองบรรณาธิการ สลค.สาร ยินดีรับพิจารณาลงตีพิมพตอไป

ณณา

คำวา “ถีบรถ” คนสงขลาหมายถึง “ปนจักรยาน”

ในสมัยน้ี

แตใครไปคุยกับคนเกาคนแกชาวสงขลาเวลาน้ีก็จะ

ยังคงไดยินคำวา “ถีบรถ” อยดูี

นักเรียนท่ีสงขลาเม่ือ ๔๐-๕๐ ปกอน จะไปโรงเรียน

ดวยรถถีบหรือเดินไป เพราะโรงเรียนอยูไมไกลจากบานมากนัก

และหลายคนก็มีบานอยูใกล ๆ กัน ทำนองเปนคนบานใกล

เรือนเคียงกัน เชาข้ึนมาถึงเวลาออกจากบานจะไปโรงเรียน

ก็ขึน้รถถีบแวะเวียนไปส่ันกระด่ิงกร๊ิง  ๆหนาบานเพ่ือน ไลไปทลีะบาน

ชวนกันไปเปนกลุม ๆ บางกลุมก็ถีบรถเรียงเด่ียว เปนแถวยาว

เรียกวา “ชักยาน” เลยทีเดียว บางกลุมก็เรียงเปนหนากระดาน

เรยีงสองเปนค ูๆ ถีบรถไป คยุไป ดจูะเปนความสขุและสนุกสนาน

เรือ่งของ

คนตางจังหวดั ⌫
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อยางไรก็ตาม เห็นภาพนักเรียนสวนใหญถีบรถกัน

หนาเริดอยางท่ีเลามา การจะหัดถีบรถถีบที่วาน้ีก็ใชวาจะหัด

ไดงาย ๆ เหมือนที่เด็กสมัยน้ีหัดกัน เพราะรถถีบเวลาน้ันไมมีลอ

อีกสองลอคอยประคองลอหลังเหมือนทุกวันน้ี กวาจะถีบเปน

ก็มขีัน้ตอน และตองอดทนในการเรยีนร ูทีฝ่กแลวรถลม ทำเอาคน

ที่นั่งบนอานรถหลนมานั่งกับพื้นถนน หรือบอยครั้งที่พุงเขาหา

เสาไฟฟาขางถนนจนลมลุกคลุกคลานไมรูก่ีครั้งตอก่ีครั้ง ไมรวม

ที่ไถลลงคูเล็ก ๆ ขางถนนจนคนถีบไปทางหน่ึง รถถีบพุงไป

อีกทางหน่ึง ทั้งสิ้นท้ังปวงน้ีถาอยากจะถีบรถเปนเหมือนเพ่ือน ๆ

ก็ตองกดัฟนฝกตอเพ่ือจะไดถีบรถไปโรงเรยีนกับเพ่ือน ๆ สรปุแลว

ถึงจะเจ็บมาก เจ็บนอยก็ตองฝกจนเปนน่ันแหละ จะสำออย

หรอืน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลกับพอแมดจูะไมมใีครสนใจ แถมจะประชด

กลับวาสมน้ำหนาดวยซ้ำ! (ฮา..ฮา..!)

สมยัน้ันรถถีบเปนรถขนาดของผใูหญ ถาจะเรียนถีบรถ

ไมใชวาเราจะหัดกันไดเอง ตองมี “ผูชวย” ชวยประคองรถให

แลวเข็นออกไป คนฝกตองน่ังตัวตรง จองไปขางหนาเปง สวนผชูวย

ก็ตองวิง่ตามรถไปประคองรถไป เหน่ือยกวาคนหัดเพราะตองคอย

สงเสียงใหคนหัดคอยดูเสาไฟฟาตนท่ี ๓ (นาจะมีเหตุผลวา

ระยะทางกำลังพอดีไมใกลไกลเกินไป เหตุผลมากกวาน้ีไมมี

ถาจะถามกันอีกในวันน้ีคนที่ตอบไดก็ตายไปเม่ือ ๕ ปกอน!)

ใจคนฝกตองไมวอกแวก มสีมาธิวาง้ันเถอะ มอืถอืแฮนดรถตองมัน่คง

พยายามรักษาน้ำหนักตัวท้ังสองขางใหเทากัน ไมเอยีงซายเอียงขวา

ฝกใหม  ๆวางเทาตรง “ไดรถ” (บนัไดรถ) ไวเฉย  ๆตอเมือ่ประคองตวั

ไดแลวจงึจะใชเทาถีบ ผชูวยแอบปลอยมอืเปนระยะ ๆ การปลอยมอื

เปนระยะทางท่ีคอย ๆ เพ่ิมมากข้ึน จนในที่สุดคนฝกสามารถ

ถีบรถเองไดตามลำพัง แตกวาจะถีบไดเองโดยไมพ่ึงพาอาศัย

ผชูวย ก็เกยเสาไฟฟานับไมถวน ประมาณวาพอใหคอยดูเสาไฟฟา

ตนท่ี ๓ ก็ใหมอีนัพงุหวัรถไฟชนเสาตนท่ี ๓ เกือบจะทกุครัง้ ชวงไหน

ที่เหลือบเห็นคูน้ำริมถนนก็ใหมีอันแถลงไปในคูแบบหามใจไมได

ถามวาทำไมตองชนเสาไฟฟา ตองลงคูน้ำ นั่นก็เพราะท่ีฝกหัด

ถีบรถก็อาศัยถนนหนาบานน่ันเอง และมกัเปนเวลาค่ำ  ๆคนเดินนอย

อกีเหตุผลนาจะเพราะไมมใีครมาเห็นการลมคว่ำคะมำหงายของเรา

เปนภาพโลดโผนเกินกวาท่ีจะใหคนอืน่แอบหัวเราะไดฟรี ๆ !

ว่ิงไป ว่ิงมา เลนกันอยหูนาบาน ยังไงก็ยังอยใูนสายตา

ของผูใหญ ซึ่งจะวาไปก็ไมไดสนใจขนาดตองมาปกหลักเฝาดู

จะสงเสียงใหไดยินก็ประมาณ ๓ ทมุท่ีตองเรียกลูก ๆ  กลับเขาบาน

ยกเวนลูกชายอาจเลยเวลาไปบางเพราะกำลังนินทาสาว ๆ กัน

ดังล่ันถนนก็ปลอยไปตามสบาย ไมเขมงวด

ลำดับสุดทายท่ีจะไดชื่อวาถีบรถเปนก็คือ การท่ีจะตอง

สามารถเอาเพ่ือนน่ังซอนทายไปดวยได ขัน้ตอนน้ีก็ใชเวลาอยนูาน

บางคนใหเพ่ือนข้ึนน่ังซอนทายแลวใชขาตัวเองไถรถไปสักระยะหน่ึง

กอนแลวจึงออกแรงถีบ อาศัยขาเพ่ือนสองขาก็พอประคองไปได

แตบางคนใหเพ่ือนกระโดดข้ึนน่ังในขณะท่ีตัวเองถีบใหรถเคล่ือน

ไปแลว กวาจะเบนหวัรถออกจากเสาไฟฟาได หรอืกวาจะไมลงไป

สำรวจคูน้ำขางถนน ก็ใชเวลานานโขอยู สุดทายเม่ือถีบรถ

เปนจริง ๆ แลวก็สามารถถีบเขารวมขบวนกับเพ่ือนคนอื่น ๆ

ไดแบบหนาชืน่ตาบาน หากจะทำโกใสเพ่ือน ๆ ก็อาจถือแฮนดรถ

มอืเดยีว อกีขางก็ปลอยวาง ๆ เปนเชงิโม....ทำนองนัน้

บางวันมีการผลัดกันใชรถถีบ วันน้ีรถของสู พรุงนี้

รถของเรา เปนเรื่องของความเอื้อเฟอกันฉันมิตรที่นาจะหายาก

ในสมัยน้ี

อยางไรก็ตาม ลูก ๆ ทุกคนขอขอบคุณท่ีพอแม

ใหรถจกัรยานเราถีบไปโรงเรียนดวยความสขุ สนกุสนาน.... และ

อยใูนความทรงจำกบัภาพเหลาน้ันนานนับสบิ ๆ ปจนถงึวันน้ี
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แนะนำโดย สภุาวดี  เลศิสถิตย
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(The Rules of Work)

หนังสอืรหสัลบั รหสัความสำเรจ็ (The Rules of Work) เปนหนังสอืทีจ่ะชวยไขความลับ
เพ่ือทีจ่ะนำไปสคูวามสำเรจ็ในชวิีตการทำงาน เขียนโดย Richard Templar แปลเปนภาษาไทย
โดย ธนกร  โสรณสทุธ์ิ

หนังสอืรหสัลบั รหสัความสำเร็จเลมนีจ้ะเปนคมูอืในการทำงานท่ีสำคัญสำหรับทุกคน
ซึ่งจะชวยทำใหเห็นมุมมองที่จะกาวไปสูความสำเร็จในชีวิตการทำงานและนำไปสูจุดสูงสุด
ของชวิีต รวมทัง้จะชวยคนหา “รหสัลบั รหสัความสำเรจ็” ทีจ่ะทำใหประสบความสำเรจ็ในชวิีตได
คนบางคนทมุเทใหกับการทำงานท้ังชวิีต แตกลับไมประสบความสำเรจ็ ไมไดรบัการเล่ือนข้ันเล่ือนตำแหนง ในขณะท่ีคนบางคน
มีความสามารถไมโดดเดนแตมีความกาวหนาในอาชีพการทำงาน ไดรับการเล่ือนข้ันปรับเงินเดือนและประสบความสำเร็จ
ในชีวิตอยางสูง สามารถหาคำตอบไดจากหนังสือเลมนี้ สำหรับเน้ือหาของหนังสือเลมนี้จะแบงออกเปนสวน ๆ ในแตละสวน
จะมีความนาสนใจที่แตกตางกันไป เชน การทำงานของคุณทำใหดีเสียกอน การรูจักวางตัว รูจักวางแผน การพูดอยางฉลาด
การรูจักดูแลตนเอง การทำตัวใหกลมกลืน เลียนแบบผูที่มีตำแหนงที่สูงกวา บมเพาะชั้นเชิงทางการทูต เขาใจและใชประโยชน
จากระบบและการรับมือกับคูแขง

Richard Templar เปนนักเขียนชาวอังกฤษท่ีมชีือ่เสียง
ซึ่งมีผลงานการเขียนหนังสือเก่ียวกับการพัฒนาตนเองหลายเลม
สวนใหญ เปนหนังสือท่ีติดอันดับหนังสือขายดีไปท่ัวโลก
มปีระสบการณดานธุรกิจมากวา ๓๐ ป ผลงานการเขียนท่ีสำคญั
ไดแก หนังสอื The Rules of Wealth (รหสัความรวย) The Rules
of Life (รหัสลับ รหัสชีวิต) และ The Rules of Work (รหัสลับ
รหัสความสำเร็จ) ซึง่เปนหนังสือดานการพัฒนาตนเองท่ีมยีอดขาย
สูงสุด

     

หิง้หนงัสอื
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คัดเลือกโดย อมราลักษณ  รักษวงศ

การดำเนินการใด ๆ ขององคการบริหารสวนตำบล (อบต.) ตองเปนไปตามท่ี
กฎหมายวาดวยสภาตำบลและองคการบรหิารสวนตำบลกำหนด ซึง่รวมถงึกรณีการกเูงินดวย
กลาวคือ อบต. สามารถกูเงินเองได โดยตองไดรับอนุญาตจากสภาองคการบริหาร
สวนตำบล และเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึง่เปนเง่ือนไขบังคบักอน ดงัน้ัน
หากไมมีการดำเนินการตามเง่ือนไขดังกลาวอยางครบถวนแลว ยอมไมสามารถ
ใชอำนาจตามกฎหมายดังกลาวน้ันได ดงัน้ัน ตราบใดท่ียังไมมกีารออกระเบียบกระทรวง
มหาดไทยเพ่ือกำหนดเร่ืองการกูเงินของ อบต. ไว อบต. ก็ไมอาจกูเงินได เน่ืองจาก
เจตนารมณของกฎหมายประสงคใหกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลการกู เ งิน

ทองถิน่ควรรู
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เรือ่งเสรจ็ท่ี ๑/๒๕๕๕

บนัทึกสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา
เรือ่ง ภาระหน้ีเงนิกขูองเทศบาลตำบลน้ำก่ำ (องคการบรหิารสวนตำบลน้ำก่ำ)

กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ินไดมหีนังสอื ที ่มท ๐๘๐๘.๓/๙๖๐๘ ลงวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงสำนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา ดวยจังหวัดนครพนมไดหารือแนวทางปฏิบัติขององคการบริหารสวนตำบลน้ำก่ำในขณะน้ัน
ซึง่ไดกเูงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เมือ่ปงบประมาณ ๒๕๔๘ จำนวนตนเงินก ู๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือดำเนนิการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน แตองคการบริหารสวนตำบลน้ำก่ำผิดนัดชำระหน้ีเงินกู ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จึงไดฟอง
องคการบริหารสวนตำบลน้ำก่ำและผูค้ำประกันตอศาลจังหวัดนครพนม แตทั้งสองฝายไดตกลงทำสัญญาประนีประนอม
ยอมความและศาลจังหวัดนครพนมไดพิพากษาตามยอมในวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ทั้งน้ี ตามบันทึกขอตกลงการปรับปรุง
โครงสรางหน้ี กรณีหน้ีที่ศาลมีคำพิพากษาแลว จึงไดหารือเรื่องดังกลาววาองคการบริหารสวนตำบลน้ำก่ำซึ่งไดรับการยกฐานะ
เปนเทศบาลตำบลน้ำก่ำจะต้ังเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ือใชหน้ีเงินกูยืมธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ไดหรือไม
อยางไร และมแีนวทางปฏบิตัเิชนใด

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมีหนังสือตอบขอหารือในเรื่องดังกลาวใหจังหวัดนครพนมเพ่ือแจงเทศบาลตำบล
น้ำก่ำทราบแลว อยางไรก็ตาม จงัหวัดนครพนมไดมหีนังสือหารือในประเด็นขอกฎหมายเพ่ิมเติมและเปนความเห็นท่ีแตกตางกัน
สรุปไดดังนี้

๑. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินพิจารณาแลวเห็นวา ตามมาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัตสิภาตำบลและองคการ
บรหิารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลอาจกเูงินจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนติบิคุคล
ตาง ๆ ได เมือ่ไดรบัอนญุาตจากสภาองคการบริหารสวนตำบล และการกเูงินน้ันใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
แตปจจุบันยังไมมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดแนวทางในเร่ืองดังกลาว องคการบริหารสวนตำบลจึงไมสามารถกูเงินได
อยางไรก็ตาม เมือ่องคการบริหารสวนตำบลน้ำก่ำในขณะน้ันไดมกีารทำสญัญากเูงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แลว
การดำเนินการดังกลาวยอมเปนสัญญาท่ีมีผลสมบูรณและผูกพันคูสัญญา ซึ่งเทียบเคียงตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๒๗/๒๕๔๙ ประกอบกับขอเท็จจริงปรากฏวา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ไดฟององคการบริหารสวนตำบลน้ำก่ำ
ใหชำระหน้ีเงินกูดังกลาวตอศาลจังหวัดนครพนม แตทั้งสองฝายไดตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลจังหวัด
นครพนมไดพิพากษาตามยอมใหมีการชำระหน้ีตามท่ีตกลงกัน ซึ่งถือวามีผลผูกพันคูความตามมาตรา ๑๔๕ แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง สำหรับประเด็นวา เมื่อองคการบริหารสวนตำบลน้ำก่ำซึ่งไดรับการยกฐานะเปนเทศบาล
ตำบลน้ำก่ำแลวจะต้ังเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ือชำระหน้ีเงินกูดังกลาวไดหรือไม เพียงใด เห็นวา มาตรา ๔๒
แหงพระราชบัญญัตสิภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบลฯ กำหนดวา บรรดางบประมาณ ทรพัยสนิ สทิธิ สทิธิเรียกรอง หน้ี
พนักงานสวนตำบล และลูกจางขององคการบริหารสวนตำบล ใหโอนไปเปนของเทศบาลท่ีจัดตั้งข้ึนน้ัน ดังน้ัน เมื่อหน้ีเงินกู
มีผลผูกพันองคการบริหารสวนตำบลน้ำก่ำ และไดโอนไปเปนของเทศบาลตำบลน้ำก่ำตามบทบัญญัติมาตราดังกลาวขางตน
เทศบาลตำบลน้ำก่ำจึงสามารถตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ือชำระหนี้เงินกูดังกลาวได โดยดำเนินการตามระเบียบ
และกฎหมายท่ีเก่ียวของ และกรณีการกูเงินซึ่งเปนการดำเนินการท่ีไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวของ
ผูวาราชการจังหวัดยอมมีอำนาจหนาท่ีในการตรวจสอบขอเท็จจริง โดยส่ังการใหเทศบาลตำบลน้ำก่ำชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ือหา
ผทูีจ่ะตองรบัผดิชอบ หรอือาจแตงตัง้คณะกรรมการดำเนินการในกรณีดงักลาว และพิจารณาดำเนนิการตามอำนาจหนาท่ีตอไป
ท้ังนี ้ตามมาตรา ๗๑ แหงพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
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๒. จังหวัดนครพนมเห็นวา ขอเท็จจริงพิจารณาเปนท่ียุติแลววาการกูเงินของเทศบาลตำบลน้ำก่ำเปนการดำเนินการ
ที่ไมเปนไปตามกฎหมายกำหนดไว ถึงแมสัญญาจะมีผลสมบูรณและผูกพันกับคูสัญญา แตเน่ืองจากการกระทำของเจาหนาท่ี
ที่กระทำการแทนเทศบาลตำบลน้ำก่ำน้ัน เปนการกระทำท่ีมิชอบดวยระเบียบและกฎหมายท่ีใหอำนาจไว จึงเปนเหตุทำให
ทางราชการเสียหายท่ีถูกธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เรียกรองใหชดใชหนี้ตามสัญญา สำหรับกรณีที่สำนักงานธุรกิจ
สกลนคร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ไดแจงความประสงคใหเทศบาลตำบลน้ำก่ำลงนามในบันทึกขอตกลงเก่ียวกับ
จำนวนเงินและแนวทางปฏิบัติในการชำระหน้ีดังกลาวน้ัน เห็นวา การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะไปรับสภาพหน้ีที่เกิดจาก
การกอหน้ีผูกพันไวไดนั้น หน้ีนั้นจะตองเปนหน้ีที่เกิดโดยชอบตามกฎหมาย มีระเบียบและกฎหมายรองรับการชำระหน้ีนั้นดวย
ซึ่งกรณีที่เทศบาลตำบลน้ำก่ำทำสัญญากับสำนักงานธุรกิจสกลนคร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จะเปนมูลเหตุแหงหนี้
ที่เกิดโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม นั้น กรณีดังกลาวพิเคราะหไดวา หน้ีที่กระทำโดยเจาหนาท่ีของรัฐที่ไดกระทำตามอำนาจ
หนาท่ีและชอบดวยกฎหมาย หนวยงานของรัฐยอมเปนผูรับผิดชอบตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ แตหากหน้ีที่เกิดขึ้นเปนการกระทำของเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งไดปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบดวยระเบียบ
กฎหมาย เจาหนาท่ีผกูระทำยอมรบัผดิเปนการเฉพาะตัวตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัตคิวามรับผดิทางละเมิดของเจาหนาท่ีฯ
ดงันัน้ จากกรณีทีเ่จาหนาท่ีเปนตวัแทนเทศบาลตำบลน้ำก่ำไปทำสญัญาแทนโดยไมชอบดวยระเบียบและกฎหมาย จงึเชือ่ไดวา
เม่ือไมมีระเบียบและกฎหมายใหอำนาจหนาท่ีกำหนดแนวทางปฏิบัติ หากไดมีการดำเนินการปฏิบัติดังกลาวก็ยอมมิใช
เปนการกระทำในการปฏิบัติหนาท่ี เจาหนาท่ีผูกระทำการแทนเทศบาลตำบลน้ำก่ำจึงตองรับผิดชอบในการกระทำเปนการ
เฉพาะตัวตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีฯ

โดยท่ีประเด็นความเห็นในกรณีดังกลาวของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและจังหวัดนครพนมมีความแตกตางกัน
และเปนประเด็นขอกฎหมายท่ีมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลน้ำก่ำ ดังน้ัน เพ่ือใหการพิจารณาขอหารือ
ดังกลาวเปนไปดวยความรอบคอบ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจึงหารือเรื่องดังกลาวมาเพ่ือคณะกรรมการกฤษฎีกา
จะไดพิจารณาวินิจฉัยตอไป

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) ไดพิจารณาขอหารือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยมีผแูทนกระทรวง
มหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและจังหวัดนครพนม) เปนผูชี้แจงขอเท็จจริงแลว เห็นวา มีประเด็นท่ีตองพิจารณา
ในเบ้ืองตนวา การท่ีมาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัตสิภาตำบลและองคการบรหิารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บญัญัตใิหองคการ
บรหิารสวนตำบลอาจกเูงินไดเม่ือไดรบัอนญุาตจากสภาองคการบริหารสวนตำบล และการกเูงินดังกลาวตองเปนไปตามระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทย นั้น หากยังไมมีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย องคการบริหารสวนตำบลจะกูเงินไดหรือไม
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) เห็นวา การดำเนินการใด ๆ ขององคการบริหารสวนตำบลยอมตองเปนไปตามที่
พระราชบัญญัตสิภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบลฯ บญัญัตใิหอำนาจไว แมมาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัตสิภาตำบล
และองคการบริหารสวนตำบลฯ จะบัญญัติใหองคการบริหารสวนตำบลอาจกูเงินไดก็ตาม แตการกูเงินขององคการบริหาร
สวนตำบลนั้นจะตองอยูภายใตเง่ือนไขที่กฎหมายกำหนด ไดแก จะตองไดรับอนุญาตจากสภาองคการบริหารสวนตำบล
และเปนไปตามระเบยีบของกระทรวงมหาดไทย เง่ือนไขดังกลาวจึงเปนเง่ือนไขบงัคบักอน ซึง่หากไมมกีารดำเนนิการตามเง่ือนไข
ดังกลาวอยางครบถวนแลว ยอมไมสามารถใชอำนาจตามกฎหมายดังกลาวน้ันได ดังน้ัน ตราบใดที่ยังไมมีการออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือกำหนดเร่ืองการกเูงินขององคการบรหิารสวนตำบลไว องคการบรหิารสวนตำบลจงึยังไมอาจกเูงินได ทัง้นี้
เปนไปตามแนวความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีไดใหไวในเรื่องเสร็จที่ ๖๗๖/๒๕๕๑ และเร่ืองเสร็จที่ ๖๖๒/๒๕๓๖
เปนตน ประกอบกับเมือ่ไดพิจารณาเทียบเคียงกับกฎหมายจัดตัง้องคกรปกครองสวนทองถ่ินอืน่ ไดแก พระราชบัญญัตอิงคการ
บรหิารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการเมืองพัทยา
พ.ศ. ๒๕๔๒ แลว จะเห็นวา กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาวลวนมีบทบัญญัติเก่ียวกับการกูเงินขององคกร
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ปกครองสวนทองถ่ินน้ัน ๆ โดยกำหนดเง่ือนไขใหมีการกำกับดูแลในการกูเงินไว โดยจะตองไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติ
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงมหาดไทย กรณีจึงเปนไปไมไดที่องคการบริหารสวนตำบลซ่ึงเปนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กจะมีอำนาจกูเงินไดโดยลำพังโดยไมอยูในกำกับดูแลของหนวยงานอ่ืนใด การท่ีกฎหมายกำหนด
ใหการกูเงินตองเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ยอมแสดงใหเห็นถึงเจตนาท่ีจะวางกฎเกณฑการกำกับดูแล
การกูเงินขององคการบริหารสวนตำบลไว ดังนั้น เมื่อยังไมมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดเร่ืองการกูเงินขององคการ
บริหารสวนตำบลไว องคการบริหารสวนตำบลจึงยังไมมีอำนาจกูเงินตามมาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองคการบริหารสวนตำบลฯ

เมื่อองคการบริหารสวนตำบลน้ำก่ำไมมีอำนาจตามกฎหมายท่ีจะกูเงินได การกระทำของนายกองคการบริหาร
สวนตำบลน้ำก่ำในการทำสัญญากูเงินจึงเปนการกระทำเกินอำนาจหนาท่ีของนิติบุคคลและไมผูกพันนิติบุคคลตามมาตรา ๗๗
และมาตรา ๘๒๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สัญญากูเงินดังกลาวจึงไมผูกพันองคการบริหารสวนตำบลน้ำก่ำ
แตมีผลผูกพันเฉพาะตัวบุคคลซ่ึงทำการแทนและผูค้ำประกันสัญญากูเงินดังกลาวเปนการสวนตัว

นอกจากน้ี การท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลน้ำก่ำไดทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน) ซึง่มผีลเปนการยอมรับหน้ีตามสัญญากเูงินน้ัน คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) เห็นวา สญัญาประนีประนอม
ยอมความดังกลาวไมผูกพันองคการบริหารสวนตำบลน้ำก่ำ เน่ืองจากเปนการทำสัญญายอมรับหน้ีของบุคคลอื่นมาเปนหน้ี
ขององคการบริหารสวนตำบล จึงมีผลอยางเดียวกับการกูเงินข้ึนใหมนั่นเอง การดำเนินการในขณะท่ียังไมมีระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทยจึงยังไมอาจกระทำได

การท่ีสัญญากูยืมเงินกับธนาคารกรุงไทยในช้ันตนและการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในช้ันศาลไมมีผล
ผูกพันองคการบริหารสวนตำบลน้ำก่ำแลว เม่ือมีการโอนงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สิทธิเรียกรอง หน้ี พนักงานสวนตำบล
และลูกจางขององคการบริหารสวนตำบลน้ำก่ำมาเปนของเทศบาลตำบลน้ำก่ำตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองคการบริหารสวนตำบลฯ หน้ีตามสัญญากูเงินและสัญญาประนีประนอมยอมความจึงไมถูกโอนไปเปนของเทศบาล
ตำบลน้ำก่ำ เทศบาลตำบลน้ำก่ำจึงไมอาจตราเทศบัญญัติงบประมาณเพ่ือชดใชหน้ีตามสัญญาดังกลาวได

สำหรับคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงท่ี อ.๒๗/๒๕๔๙ ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
อางถึงนัน้ ขอเทจ็จรงิไมตรงกับเร่ืองท่ีหารอืมานี ้ ในคดดีงักลาวเปนเร่ืองทีเ่ทศบาลมอีำนาจหนาท่ีดำเนนิการอยางหน่ึง แตในการ
ดำเนินการมิไดกระทำใหถูกตองตามวิธีปฏิบัติตามระเบียบท่ีกำหนดไว แตในเร่ืองน้ีเปนกรณีที่นายกองคการบริหารสวนตำบล
ไปดำเนินการในเร่ืองท่ีองคการบริหารสวนตำบลไมมีอำนาจหนาท่ีที่จะกระทำได การดำเนินการของนายกองคการบริหาร
สวนตำบลจึงยอมไมมีผลผูกพันองคการบริหารสวนตำบล

(นายอัชพร จารจุนิดา)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มกราคม ๒๕๕๕
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กันยนี

ทีม่า - http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1021
- http://th.wikipedia.org/wiki

สวัสดีผูอานทุกทาน ไปไหนไปกันฉบับแรกประจำป ๒๕๕๕ นี้ ขอเชิญไปชม
ทะเลหน่ึงเดียวในอาวไทย ณ อทุยานแหงชาติหมเูกาะอางทอง ตำบลตลาด อำเภอเมอืง
สรุาษฎรธานี จงัหวัดสุราษฎรธานีอยหูางจากเกาะสมุยและเกาะพงันไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ประกอบดวยเกาะตาง ๆ ประมาณ ๔๒ เกาะ มทีวิทัศนสวยงาม
ทะเลสาบ หนาผา หาดทรายท่ีมีสีขาวและปะการังท่ีสวยงามและเงียบสงบเหมาะแก
การพักผอนอยางย่ิง

อุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๗๒๕
กิโลเมตร สถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจ ไดแก เกาะทายเพลา เกาะวัวกันตัง เกาะสามเสา
เกาะหินดับ เกาะนอแรด จุดชมผาจันทรจรัส (เกาะวัวตาหลับ) เกาะหินต้ัง หาดอาวคา
ทะเลใน (เกาะแมเกาะ) ซึง่มหีาดทรายและปะการังทีส่วยงาม รวมทัง้พืชพนัธแุละสตัวปา
ทีห่ายาก เชน กลวยไมรองเทานารี คางแวนถ่ินใต นกแกก นกเงือก เปนตน และในชวง
เดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคมยังเปนชวงท่ีเหมาะสำหรับการไปเย่ียมชมความงาม
แหงทองทะเล ณ  อทุยานแหงชาติหมเูกาะอางทอง




ไปไหนไปกัน
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มีเวลาเหลอือยนูอยแลว

มปีระโยชนทกุกาลเม่ือเปนผฟูงพระธรรมอยอูยางสม่ำเสมอ
ฟงไป ฟงไปยอมเปนปจจยัให

กุศลกรรมเจริญ อกุศลลดคลายลง
คณุประโยชนของพระธรรมท่ี

พระอรหันตสมัมาสมัพทุธเจาไดทรงแสดง
เปรยีบเหมอืนวางสิง่ของนบัพนัอยาง
ลงทุกประตูเรือนท่ีพระธรรมไปถึง

แลวแตผใูดจะเปดประตูรบัส่ิงของเอาไว
มเีวลาเหลืออยนูอยแลวอยาเสียเวลาเลย

เมือ่ของมีนอยก็ใหได

พระผมูพีระภาคเจาตรัสวา
บคุคลแมใด

พึงประพฤติธรรม  ประพฤติสะอาด
เปนผเูล้ียงภริยา และ
เมือ่ของมีนอยก็ใหได

เมือ่บรุษุแสนหนึง่ บชูาภกิษพัุนหน่ึง
หรอืบรจิาคทรพัยพันกหาปณะ
การบูชาของบุคคลเหลาน้ัน

ยอมไมถึงสวนรอยของบุคคลอยางน้ัน

แสงสองปญญา


