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ËÒ¡ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ¨ÐàÊ¹ÍàÃ× èÍ§·Õ èäÁèà¤Â¼èÒ¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢Í§¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕÁÒ¡èÍ¹ ¡ÒÃ¨Ñ´·ÓàÃ× èÍ§àÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕã¹ÊèÇ¹¢Í§àÃ×èÍ§à´ÔÁäÁè¨Óà»ç¹µéÍ§ÁÕãªèËÃ×ÍäÁè à¾ÃÒÐºÒ§àÃ×èÍ§·ÕèàÊ¹Íà»ç¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁ¹âÂºÒÂÃÑ°ºÒÅËÃ×Í·Õè¡®ËÁÒÂ¡ÓË¹´äÇéàÃ × èÍ§à´ÔÁ¤×Í¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒ¢Í§àÃ × èÍ§«Ö è§ÍÒ¨¨Ðà»ç¹ÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ·Õ èàËç¹ªÍºËÃ×ÍÍ¹ØÁÑµÔà¡Õ èÂÇ¡ÑºàÃ× èÍ§¹Ñ é¹ËÃ×Íà»ç¹àËµØ¡ÒÃ³ì·Õ è·ÓãËéµ éÍ§¨Ñ´·ÓàÃ × èÍ§¹Ñ é¹¢Ö é¹ÁÒ¡ÒÃ¨Ñ´·ÓË¹Ñ§Ê×ÍàÊ¹ÍàÃ×èÍ§¢Öé¹ÍÂÙè¡ÑºÇÔ¸Õ¡ÒÃ¨Ñ´·ÓË¹Ñ§Ê×Í¢Í§ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ «Öè§ÍÒ¨¨ÐäÁèÁÕàÃ×èÍ§à´ÔÁáµèÃÐºØã¹ÊÒÃÐÊÓ¤Ñ¢Í§àÃ×èÍ§ÇèÒà»ç¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃµÒÁ¹âÂºÒÂÃÑ°ºÒÅËÃ×Í¡®ËÁÒÂä´é

ã¹¡ÒÃ¨Ñ´·ÓË¹Ñ§Ê×Í¹ÓÊè§àÃ× èÍ§àÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ËÒ¡ÊÒÃÐÊÓ¤Ñ¢Í§¡ÒÃ¨Ñ´·ÓË¹Ñ§Ê×Í¹ÓÊè§àÃ× èÍ§àÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕÁÕäÁè¤Ãº·Ñé§ 9 »ÃÐ¡ÒÃ ¨ÐÁÕá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÍÂèÒ§äÃã¹¡ÒÃ¨ Ñ´·ÓË¹Ñ§Ê ×Í¹ÓÊè§àÃ × èÍ§àÊ¹Í¤³ÐÃ Ñ°Á¹µÃ ÕËÒ¡ÁÕÊÒÃÐÊÓ¤ÑäÁè¤Ãº·Ñé§ 9 ¢éÍ ¹Ñé¹à»ç¹ä»ä´é â´ÂËÅÑ¡ã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÁÕÇèÒ ËÒ¡à»ç¹ËÑÇ¢éÍ·Õèã¹ÃÐàºÕÂºÇèÒ´éÇÂËÅ Ñ¡à¡³±ìáÅÐÇ Ô¸ Õ¡ÒÃàÊ¹ÍàÃ × èÍ§µ èÍ¤³ÐÃ Ñ°Á¹µÃ Õ¾.È. 2548 ¢éÍ 13 ¡ÓË¹´äÇéÇèÒ “¶éÒÁÕ” (àªè¹ àÃ×èÍ§à´ÔÁ¤ÇÒÁàÃè§´èÇ¹¢Í§àÃ×èÍ§ áÅÐ¤ÇÒÁàËç¹ªÍºËÃ×Í¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔ¢Í§Ë¹èÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§) áÅÐµÒÁ¢éÍà·ç¨¨ÃÔ§äÁèÁÕ¢éÍÁÙÅã¹ËÑÇ¢éÍ¹Ñé¹ àªè¹ àÃ×èÍ§·ÕèàÊ¹Íà»ç¹àÃ×èÍ§ãËÁè·Õè¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕäÁèà¤ÂÃÑº·ÃÒºÁÒ¡èÍ¹ ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ¡çäÁèµéÍ§¨Ñ´·Ó¢éÍÁÙÅã¹ËÑÇ¢éÍàÃ×èÍ§à´ÔÁ «Öè§¡Ã³Õ¹Õé¡ç¶×ÍÇèÒË¹Ñ§Ê×Í¹Ñé¹ÊÁºÙÃ³ìä´é

áµè¶éÒà»ç¹¡Ã³Õ·Õèã¹ÃÐàºÕÂºÏ ¢éÍ 13 äÁèä´éÃÐºØÇèÒ
“¶éÒÁÕ” ¢ÍãËéÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ¨Ñ´·Ó¢éÍÁÙÅÁÒãËé¤Ãº¶éÇ¹ËÒ¡Ë¹Ñ§Ê×Í¹ÓÊè§àÃ× èÍ§¢Í§ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ¢Ò´¢éÍÁÙÅã¹ÊèÇ¹¹Õé ÊÅ¤. ¨Ð¾Ô̈ ÒÃ³Ò¶Ö§¤ÇÒÁªÑ́ à¨¹¢Í§¢éÍÁÙÅÇèÒàËÁÒÐÊÁ·Õè¨Ð¹ÓàÊ¹ÍµèÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕµèÍä»ËÃ×ÍäÁè ËÒ¡¢éÍÁÙÅäÁèà¾ÕÂ§¾Í ÊÅ¤. ¨ÐÊÍº¶ÒÁ¢Í¢éÍÁÙÅà¾Ô èÁàµ ÔÁËÃ ×ÍÊ è§àÃ × èÍ§¤×¹ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃà¨éÒ¢Í§àÃ×èÍ§áÅéÇáµè¡Ã³Õ

?????

ËÒ¡àÃ×èÍ§·⌫è̈ ÐàÊ¹Í
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àÃ× èÍ§·Õè¡ÓË¹´ãËéÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃàÊ¹ÍµèÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕµÒÁ¾ÃÐÃÒª¡ÄÉ®Õ¡ÒÇèÒ´éÇÂ¡ÒÃàÊ¹ÍàÃ×èÍ§Ï ÁÒµÃÒ 4 (3) ¤×ÍàÃ×èÍ§»ÃÐàÀ·ã´àÃ×èÍ§·Õè¡ÓË¹´ãËéàÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕµÒÁ¾ÃÐÃÒª¡ÄÉ®Õ¡ÒÇèÒ´éÇÂ¡ÒÃàÊ¹ÍàÃ×èÍ§Ï ÁÒµÃÒ 4 (3) ¤×ÍàÃ×èÍ§·ÕèµéÍ§àÊ¹ÍãËéÊÀÒ¼Ù éá·¹ÃÒÉ®Ã ÇØ²ÔÊÀÒ ËÃ×ÍÃÑ°ÊÀÒÍ¹ØÁÑµÔËÃ×ÍãËé¤ÇÒÁàËç¹ªÍº àªè¹ àÃ×èÍ§¡ÒÃµÔ´µèÍ·Ó¤ÇÒÁµ¡Å§¡ÑºµèÒ§»ÃÐà·ÈËÃ×Í¡ÒÃ·ÓÍ¹ØÊÑÒ«Öè§µéÍ§ä é́ÃÑº¤ÇÒÁàËç¹ªÍº
¢Í§ÃÑ°ÊÀÒµÒÁ·Õ èÃ Ñ°¸ÃÃÁ¹ÙáËè§ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ãä·Â¾.È. 2550 ÁÒµÃÒ 190 ºÑÑµÔäÇé àÃ × èÍ§»ÃÐàÀ·¹Õ éÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤Ñà¾ÃÒÐà»ç¹ä»µÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ·Õè¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕµéÍ§ÃÑº¼Ố ªÍºÃèÇÁ¡Ñ¹µèÍÃÑ°ÊÀÒ Ö̈§µéÍ§¹ÓàÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ¡èÍ¹·Õè¨Ð¹ÓàÊ¹ÍÃÑ°ÊÀÒãËé¤ÇÒÁàËç¹ªÍº

¡ÒÃàÊ¹ÍàÃ×èÍ§µèÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ¨Óà»ç¹µéÍ§Êè§ Checklist ÊÓËÃÑºµÃÇ¨ÊÍºàÃ×èÍ§àÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ¾ÃéÍÁ¡ÑºàÃ×èÍ§·ÕèàÊ¹Íä»ÂÑ§ ÊÅ¤. ËÃ×ÍäÁè áÅÐã¹¡Ã³ÕàÃ×èÍ§·ÕèÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃÃÑºàÃ×èÍ§¡ÅÑºä»»ÃÑº»ÃØ§ àÁ×èÍàÊ¹ÍàÃ×èÍ§ÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Öè§¨Óà»ç¹µéÍ§Êè§ ChecklistÍÕ¡ËÃ×ÍäÁè¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºàÃ × èÍ§·Õ è àÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕµÒÁËÑÇ¢ éÍã¹ Checklist  Ç èÒÁÕÊÒÃÐ¤Ãº¶éÇ¹áÅÐ¶Ù¡µéÍ§µÒÁ·Õ è¾ÃÐÃÒª¡ÄÉ®Õ¡ÒÇèÒ´éÇÂ¡ÒÃàÊ¹ÍàÃ× èÍ§Ï ¡ÓË¹´äÇéËÃ×ÍäÁè¹Ñé¹ ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ¤ÇÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¡èÍ¹Êè§àÃ×èÍ§ÁÒÂÑ§ÊÅ¤. ·Ø¡¤ÃÑé§ áÅÐ¤ÇÃá¹º Checklist ÁÒ¾ÃéÍÁ¡ÑºàÃ×èÍ§
·ÕèàÊ¹Íà¾×èÍãËé¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¢Í§ ÊÅ¤. µèÍàÃ× èÍ§¹Ñé¹ æà»ç¹ä»ÍÂèÒ§ÊÐ´Ç¡ ÃÇ´àÃçÇÂÔè§¢Öé¹ ã¹¡Ã³Õ·ÕèÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃÃÑºàÃ× èÍ§¡ÅÑºä»»ÃÑº»ÃØ§áÅÐÊè§ÁÒÂÑ§ ÊÅ¤. ÍÕ¡¤ÃÑé§¹Ñé¹ËÒ¡äÁèÁÕ¡ÒÃà»ÅÕ èÂ¹á»Å§ã¹ÊÒÃÐÊÓ¤Ñ¢Í§¢éÍàÊ¹Í¡çäÁè̈ Óà»ç¹µéÍ§Êè§ Checklist ÁÒÍÕ¡

¹Í¡¨Ò¡»ÃÐà ḉ¹¤Ó¶ÒÁ-¤ÓµÍº·Õèà¼Âá¾Ãèã¹¤ÍÅÑÁ¹ì CPLO corner ¹ÕéáÅéÇ·èÒ¹ÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶ÍèÒ¹¤Ó¶ÒÁ-¤ÓµÍºà¡ÕèÂÇ¡ÑºàÃ×èÍ§àÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕà¾ÔèÁàµÔÁä´é¨Ò¡àÇçºä«µì ÊÅ¤.ÊÑ¨Ã http://www.mobilesoc.soc.go.th/ ·ÕèËÑÇ¢éÍ¤Ó¶ÒÁ-¤ÓµÍºà¡ÕèÂÇ¡ÑºàÃ×èÍ§àÊ¹Í ¤ÃÁ. «Öè§áºè§à»ç¹ËÁÇ´ËÁÙèªÑ´à¨¹ä´éá¡è ¡ÒÃ¨Ñ´·ÓàÃ× èÍ§àÊ¹ÍµèÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹¤ÇÒÁàËç¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§àÃ×èÍ§àÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ¡ÒÃ Ñ́̈ áÅÐÊè§ÃÐàºÕÂºÇÒÃÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ÁµÔ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕáÅÐàÃ×èÍ§Í×è¹ æ

Ê¹ã¨ÈÖ¡ÉÒà¾ÔèÁàµÔÁä é̈́ Ò¡àÇçºä«µì ÊÅ¤.ÊÑ¨Ãhttp://www.mobilesoc.soc.go.th/ ¹Ð¤ÃÑº

ã¹¡Ã³Õ·ÕèÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃ»ÃÐÊ§¤ì̈ ÐàÊ¹ÍàÃ×èÍ§µèÍ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕâ´Â·Õèà»ç¹àÃ×èÍ§·ÕèäÁèÍÂÙèã¹à¡³±ì·Õè¾ÃÐÃÒª¡ÄÉ®Õ¡ÒÇèÒ´éÇÂ¡ÒÃàÊ¹ÍàÃ×èÍ§Ï ¡ÓË¹´ãËé¹ÓàÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ â´Â»¡µÔÊÅ¤. ¨ÐäÁè¹ÓàÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ áµè¶éÒËÒ¡ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃàËç¹ÇèÒàÃ×èÍ§¹Ñé¹¨Óà»ç¹µéÍ§àÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ¡çµéÍ§ä´éÃÑº¡ÒÃÊÑ è§¡ÒÃ¨Ò¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕËÃ×ÍÃÍ§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ

ã¹¡Ã³Õ·ÕèÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃàËç¹ÇèÒàÃ×èÍ§·ÕèµéÍ§¡ÒÃàÊ¹ÍäÁèà¢éÒ¢èÒÂµÒÁÁÒµÃÒ 4 áËè§¾ÃÐÃÒª¡ÄÉ®Õ¡ÒÇèÒ´éÇÂ¡ÒÃàÊ¹ÍàÃ×èÍ§áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ¾.È. 2548 áµèÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ¤ÇÃ·Õè̈ ÐàÊ¹Í¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ¨ÐµéÍ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃÍÂèÒ§äÃ·Õèä é́ÃÑºÁÍºËÁÒÂãËéÊÑè§áÅÐ» Ô̄ºÑµÔÃÒª¡ÒÃá·¹¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ¡èÍ¹ áÅÐàÁ×èÍä´éÃÑº¡ÒÃÊÑè§¡ÒÃáÅéÇ ÊÅ¤. ¨Ö§¨Ð´Óà¹Ô¹¡ÒÃºÃÃ¨Øà¢éÒÇÒÃÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕµèÍä» à¾ÃÒÐ¶×ÍÇèÒà»ç¹ä»µÒÁÁÒµÃÒ 12 ¢Í§¾ÃÐÃÒª¡ÄÉ®Õ¡ÒÇèÒ´éÇÂ¡ÒÃàÊ¹ÍàÃ×èÍ§Ï
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คอลมัน CPLO corner ฉบบันี ้ขอนำเสนอประเดน็คำถามทีส่วนราชการตาง ๆ สอบถามมายงั สลค. ซึง่จะเปนประโยชนตอการ

จัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีของสวนราชการ

เหตุใดการประชุมคณะรัฐมนตรีจึงไมมีการบันทึกรายงานการประชุมในลักษณะเดียวกับการประชุมคณะกรรมการ

ตาง ๆ

การประชุมคณะรัฐมนตรีเปนวิธีการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรีอยางหนึ่งซึ่งไมสามารถนำไปเทียบเคียงกับการประชุม

คณะกรรมการอื่น ๆ ได เพราะวิธีการประชุมคณะรัฐมนตรีไทยตั้งแตอดีตเปนตนมาถือเปนประเพณีปฏิบัติที่ทำสืบตอกันมา

นอกจากนี้การลงมติของคณะรัฐมนตรีก็เปนไปตามหลักความรับผิดชอบรวมกัน มิไดใชหลักเสียงขางมาก ในสวนของผล

การประชุมนั้นไมไดจัดทำเหมือนรายงานการประชุมของคณะกรรมการโดยทั่วไปแตจะจัดทำเปน “สรุปผลการประชุม

คณะรัฐมนตรี” เทานั้น ซึ่งเปนการสรุปวากระทรวงเสนออะไร หนวยงานที่เกี่ยวของมีความเห็นวาอยางไร และคณะรัฐมนตรี

มีมติวาอยางไร ไมไดมีการจดบันทึกละเอียดวาใครกลาวอะไรในที่ประชุมรวมทั้งไมมีการรับรองสรุปผลการประชุมดังกลาว

แตสงใหคณะรัฐมนตรีทุกทานทราบ

หากสวนราชการเจาของเรื่องตรวจพบขอผิดพลาดหรือมีขอแกไขภายหลังจากไดเสนอเรื่องไปยัง สลค. แลว

สวนราชการเจาของเรื่องสามารถขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอผิดพลาดดังกลาวโดยมิตองขอถอนเรื่องกลับคืน

ไดหรือไม อยางไร

หากเปนการแกไขที่ไมใชสาระสำคัญและไมใชการเปลี่ยนแปลงประเด็นขอเสนอหรือสาระสำคัญของเรื่อง สวนราชการสามารถ

ประสานเพื่อขอแกไขกับเจาหนาที่ สลค. ที่รับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ ได แตหากเปนขอผิดพลาดในสาระสำคัญ เชน ตัวเลขวงเงิน

งบประมาณ หรือเปลี่ยนแปลงขอเสนอ สวนราชการอาจจะตองดำเนินการขอถอนเรื่องหรือจัดทำหนังสือสง สลค. ขอแกไข

ขอความหรือสาระสำคัญนั้น ๆ โดยใหรัฐมนตรีวาการเปนผูลงนาม

หากตองการถอนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีควรดำเนินการอยางไร

ในกรณีเรื่องที่เสนอยังอยูในระหวางการดำเนินการโดยยังไมมีการจัดเขาวาระการประชุม ใหสวนราชการทำหนังสือ

ขอถอนเรื่อง โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูลงนามในหนังสือขอถอนเรื่องแตในกรณีเรื่องที่จัดเขาวาระแลว ใหรัฐมนตรี

ขอถอนเรื่องในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ เปนไปตามระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี

พ.ศ. 2548 ขอ 8

 
⌦⌫⌦
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เรื่องที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (คกก. กลั่นกรองฯ) แลว มติ คกก.

กลั่นกรองฯ นั้น สามารถนำไปใชอางอิงเปนมติคณะรัฐมนตรีไดหรือไม

มติ คกก. กลั่นกรองฯ ไมใชมติคณะรัฐมนตรี จึงยังไมสามารถนำไปใชอางอิงเปนมติคณะรัฐมนตรีไดเนื่องจากการพิจารณา

ของ คกก. กลัน่กรองฯ ถอืวาเปนขัน้ตอนหนึง่กอนการพจิารณาตดัสนิใจของคณะรฐัมนตร ี โดยเมือ่ คกก. กลัน่กรองฯ พจิารณา

เรือ่งตาง ๆ แลวมมีตเิปนประการใด ฝายเลขานกุาร คกก. กลัน่กรองฯ จะตองจดัทำบนัทกึลงนามโดยประธาน คกก. กลัน่กรองฯ

เพื่อกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหนำเสนอคณะรัฐมนตรีกอน หากคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวมีมติอนุมัติตาม

มติ คกก. กลั่นกรองฯ หรือมีมติเปนประการอื่นใด จึงจะถือเปนมติคณะรัฐมนตรีที่ใชสำหรับการดำเนินการหรืออางอิงได ทั้งนี้

เรื่องที่เสนอ คกก. กลั่นกรองฯ บางเรื่อง คกก. กลั่นกรองฯ อาจมีมติใหหนวยงานเจาของเรื่องหรือหนวยงานที่เกี่ยวของรับไป

พจิารณาทบทวน หรอืดำเนนิการอืน่ใด แลวนำเสนอ คกก. กลัน่กรองฯ อกีครัง้หนึง่ เรือ่งในกรณดีงักลาวจะยงัไมมกีารนำเสนอ

คณะรฐัมนตร ีแตฝายเลขานกุารจะแจงมต ิคกก. กลัน่กรองฯ ไปยงัหนวยงานเจาของเรือ่งหรอืหนวยงานทีเ่กีย่วของเพือ่ดำเนนิ

การตามมต ิคกก. กลัน่กรองฯ ตอไป

เรื่องที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (คกก. กลั่นกรองฯ) และมีมติให

สวนราชการรบักลบัไปดำเนนิการแลวนำเสนอ คกก. กลัน่กรองฯ อกีครัง้หนึง่ เมือ่สวนราชการดำเนนิการตามมตแิลว

และตองการเสนอเรือ่ง จะตองสงเรือ่งไปยงัฝายเลขานกุาร คกก. กลัน่กรองฯ หรอืสงไปทีใ่ด

เมื่อสวนราชการดำเนินการตามมติ คกก. กลั่นกรองฯ แลว ใหสวนราชการเสนอเรื่องมายัง สลค. เชนเดียวกับการเสนอเรื่อง

ตอคณะรัฐมนตรี และเมื่อ สลค. ไดรับเรื่องแลวจะตรวจสอบเรื่องเดิมและดำเนินการจัดทำบันทึกเพื่อเสนอ รองนายกรัฐมนตรี

ซึ่งเปนประธานกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณาสั่งการอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากประเดน็คำถาม-คำตอบทีเ่ผยแพรในคอลมัน CPLO corner นีแ้ลว

ทานยังสามารถอานคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม

ไดจากเว็บไซต สลค.สัญจร http://www.mobilesoc.soc.go.th/ ที่หัวขอ

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับเรื่องเสนอ ครม. ซึ่งแบงเปนหมวดหมูชัดเจน

ไดแก การจัดทำเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรี การประสานความเห็น

คณะกรรมการกลัน่กรองเรือ่งเสนอคณะรฐัมนตร ีการจดัและสงระเบยีบวาระ

การประชุมคณะรัฐมนตรี การประชุมคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี

และเรือ่งอืน่ ๆ
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คอลัมน CPLO corner ฉบับนี้จะเปนประเด็นคำถาม

เกีย่วกบัการทำงานของ สลค. ทีเ่กีย่วของกบักระบวนการตดัสนิใจ

ของคณะรัฐมนตรี และที่สำคัญเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

สวนราชการตาง ๆ ดวย

สลค. มวีธิกีารจดัลำดบัความสำคญัของเรือ่งทีเ่สนอ

คณะรัฐมนตรีอยางไร

โดยปกติจะพิจารณาจากเนื้อหาสาระและความเรงดวน

ของเรื่อง และหากชวงใดที่มีสวนราชการเสนอเรื่องมา

เปนจำนวนมาก สลค. จำเปนตองจัดเรื่องเขาสูวาระ

การประชมุของคณะรฐัมนตรจีำนวนมากเชนกนั อยางไร

ก็ตาม ในทางปฏิบัติเจาหนาที่ สลค. จะคาดหมาย

การนำเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเปนเวลาประมาณ

2 สัปดาหนับจากวันที่ไดรับเรื่อง ทั้งนี้ สวนราชการ

สามารถตรวจสอบวันที่ สลค. คาดหมายวาเรื่องของ

สวนราชการจะเสนอคณะรัฐมนตรี ไดจากขอมูล

บัญชีวาระ 8 สัปดาหที่บันทึกในแผนซีดีระเบียบวาระ

การประชุมคณะรัฐมนตรีที่จัดสงในวันจันทร

สลค. สงเรือ่งคนืสวนราชการเจาของเรือ่งในกรณี

ใดบาง

สลค. จะสงเรือ่งคนืสวนราชการเจาของเรือ่งใน 2 กรณี

ดังนี้

1. เรื่ องที่ ส วนราชการเสนอมาเปนเรื่ องที่ ไมอยู

ในเกณฑที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่อง

และการประชมุคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. 2548 มาตรา 4

กำหนดใหนำเสนอคณะรฐัมนตร ีซึง่มอีย ู 13

ประเภทเรือ่ง

2. เรื่องที่สวนราชการเสนอมาเปนเรื่องที่อยูในเกณฑ

ที่ตองนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 4 แตเขียน

ประเด็นขอเสนอไมชัดเจน และ/หรือสาระสำคัญ

ของเรื่องไมครบถวน และ/หรือผูลงนามในหนังสือ

เสนอเรือ่งไมเปนไปตามมาตรา 6 ของพระราชกฤษฎกีา

วาดวยการเสนอเรื่องฯ

สลค. มีหลักเกณฑในการพิจารณาขอความเห็น

หนวยงานที่เกี่ยวของอยางไร

สลค. พยายามทีจ่ะวเิคราะหเรือ่งทีจ่ะเสนอคณะรฐัมนตรี

เพือ่ขอความเหน็จากสวนราชการทีเ่กีย่วของใหครอบคลมุ

มากทีส่ดุ ดงันัน้การขอความเหน็ในบางเรือ่งสวนราชการ

อาจไมมีความเกี่ยวของโดยตรง แตรัฐมนตรีวาการ

หรือรัฐมนตรีชวยวาการอาจมีความรูความเชี่ยวชาญ

หรอืไดรบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรี

ใหมีสวนรวมรับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ อยางไรก็ตาม

หากสวนราชการพิจารณาแลวเห็นวา ไมมีสวนเกี่ยวของ

ใด ๆ ตามที่กลาวมาขางตน ก็สามารถแจงกลับมายัง

สลค. ได

นอกจากประเด็นคำถาม-คำตอบที่เผยแพรในคอลัมน CPLO

corner นี้แลว ทานยังสามารถอานคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ

เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมไดจากเว็บไซต สลค.สัญจร

http://www.mobilesoc.soc.go.th ที่หัวขอคำถาม-คำตอบ

เกี่ยวกับเรื่องเสนอ ครม. ซึ่งแบงเปนหมวดหมูชัดเจน ไดแก

การจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี การประสานความเห็น

คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี การจัดและ

สงระเบยีบวาระการประชมุคณะรฐัมนตร ีการประชมุคณะรฐัมนตรี

มตคิณะรฐัมนตร ีและเรือ่งอืน่ ๆ
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เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงรฐับาล แนวปฏบิตัใินการเสนอเรือ่งตอคณะรฐัมนตรจีะเปลีย่นแปลงไปหรอืไม มตคิณะรฐัมนตรขีอง
รัฐบาลชุดกอนยังคงถือวามีผลอยูหรือไม

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรียังคงเดิม เนื่องจากแนวปฏิบัติในการเสนอเรื่อง
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑ
และวธิกีารเสนอเรือ่งตอคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. 2548 อยางไรกต็าม รฐับาลใหมอาจมนีโยบายหรอืแนวปฏบิตัใินรายละเอยีดทีแ่ตกตางไป
จากรัฐบาลเดิมไดแตตองไมขัดกับขอกฎหมายดังกลาว ในสวนของมติคณะรัฐมนตรีนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติแลวถือวามีผล
ตัง้แตวนัทีค่ณะรฐัมนตรมีมีต ิ (ยกเวนมตคิณะรฐัมนตรบีางเรือ่งทีร่ะบวุนัมผีลใชบงัคบัไวเปนการเฉพาะ) เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงรฐับาลไป
มติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลเดิมก็ยังมีผลใชบังคับอยูจนกวาจะมีการทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิม
โดย สลค. มีหนาที่ที่จะตองรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการบริหารขาราชการ และนำเสนอใหคณะรัฐมนตรีชุดใหม
พิจารณาทบทวนวาจะยังคงใชบังคับอยูตอไปหรือไม

กรณเีมือ่คณะรฐัมนตรอีนมุตัใินหลกัการรางกฎหมายและใหสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา (สคก.) ตรวจพจิารณา
หาก สคก. ไดแกไขรางกฎหมายผดิไปจากหลกัการเดมิในสาระสำคญัทีค่ณะรฐัมนตรอีนมุตั ิจะมวีธิกีารใดทีส่วนราชการ
เจาของเรื่องจะเสนอความเห็นหรือประเด็นซึ่งขัดแยงกับ สคก. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได

ในกรณนีีส้ามารถปฏบิตัไิด 2 แนวทางคอื (1) เมือ่ สคก. สงรางกฎหมายซึง่ปรบัแกแลวใหสวนราชการยนืยนั หากสวนราชการไมเหน็ชอบ
ในรางกฎหมายนัน้ กส็ามารถเสนอความเหน็วาไมเหน็ชอบดวยกบัการปรบัแกนัน้ไปยงั สคก. หรอื (2) หาก สคก. สงรางกฎหมาย
ที่ปรับแกนั้นมายัง สลค. โดยไมรอหนังสือยืนยันจากสวนราชการที่เกี่ยวของ สวนราชการสามารถเสนอความเห็นแยงมายัง
สลค. โดยเร็วเพื่อนำเสนอเปนประเด็นใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาได

การรบัฟงความเหน็ตามหลกัเกณฑการตรวจสอบความจำเปนในการตราพระราชบญัญตัมิหีลกัเกณฑในการดำเนนิการอยางไร

การรับฟงความคิดเห็นไมมีหลักเกณฑกำหนดไว วธิกีารดำเนนิการจงึขึน้อยกูบัดลุยพนิจิของสวนราชการผเูสนอรางกฎหมายนัน้
เปนผพูจิารณาวากฎหมายจะมผีลกระทบกบัผใูด (เชน สวนราชการ หนวยงานเอกชน หรอืประชาชน) อยางไร หรอืใครเปนผไูดประโยชน
หรือเสียประโยชนจากกฎหมายฉบับนั้นโดยตรง (Focus Group) แลวจัดรับฟงความคิดเห็นจากกลุมเหลานั้น

ตอเนื่องจาก สลค. สาร ฉบับที่แลว มีประเด็นคำถาม-คำตอบที่ไดจากโครงการ สลค.สัญจร ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
การจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติราชการของสวนราชการตาง ๆ ดังนี้

⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫
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(อานตอหนา 17)
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ทางขวาอาจจะไมใชเปนสิ่งที่ดีหากทางขวานั้นเปนเปาหมายขององคกรที่กอตั้งขึ้นมาอยางผิดศีลธรรมจรรยา หรือถาจะ
ใหเบาหนอยกค็อื แรก ๆ กอตัง้มาดวยเจตนารมณอดุมการณทีด่ ีแตอยไูป ๆ อดุมการณชกัจะเปลีย่นไปเรือ่ย ๆ จนในทีส่ดุ เรากอ็าจตอบ
ตัวเองไดวา ณ เวลานี้การเดินไปทางขวาไมใชเรื่องที่ดี ถาเราตั้งใจจะจูงองคกรใหไปถูกทาง เราก็ตั้งใจที่จะทำทุกอยางที่จะเปนการเดิน
ไปทางซาย ก็ไมแปลกอะไร

จะอยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนองคกรในระดับใหญ หรือเปนองคกรในระดับเล็ก เชน เปนสำนัก เปนกอง เปนฝาย เปนแผนก
ปรากฏการณเชนนีย้อมมอียแูนนอน อยทูีเ่ราจะมองเหน็หรอืไมเหน็ จะใหความสนใจหรอืไมใหความสนใจ

หัวขอเรื่องนี้คราวนี้ กอใหเกิดความคิดที่ “ฟุงกระจาย” ไดดีเหมือนกัน มีหลายประเด็นที่อาจนำไปพิจารณาถกเถียงกันเอง
ตอไปไดอีกมาก แตที่นำเสนอมาในคราวนี้ บางทีอาจไมไดตอบผูที่ตั้งหัวขอตรง ๆ แตคิดวาบางอยางถาเราไดยอนกลับไปคิดถึงที่มาของ
คำถามหรอืคำรำพงึนัน้ ๆ แลว จะพบวามบีางเรือ่งทีน่าสนใจจะคดิเหมอืนกนั

เรื่องทำไมไดอยางที่ตั้งใจดูเหมือนจะเปนกันทุกคน
ถาเปนความตั้งใจในเรื่องที่ไมดี การทำไมไดถือเปนความโชคดีมหาศาล เพราะเทากับเราไมไดสรางเหตุใหตองรับผลที่ไมดี

หากเปนความตัง้ใจทีด่ ีแมจะตองนบัหนึง่ใหมเสมอกค็วรทำ วนันี ้ “ความพยายามอยทูีไ่หน ความพยายาม (กย็งัอาจ) อยทูีน่ัน่”
แตสกัวนั ถาเราไมยอทอ “ความพยายามอยทูีไ่หน ความสำเรจ็ (กอ็าจ) อยทูีน่ัน่” กไ็ด

(บรรณาธิการบอกวา ยังไมไดตอบคำถามตามหัวขอเลย แลวจะทำอยางไรกันละนี่?)

มติคณะรัฐมนตรีซึ่งระบุใหสวนราชการรับความเห็นหนวยงานที่เกี่ยวของไปประกอบการดำเนินการ สวนราชการ
ตองนำไปดำเนินการตามความเห็นนั้นหรือไม 
การที่สวนราชการจะตองดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีหรือไมอยางไรนั้น ขอใหพิจารณาจากถอยคำในมติคณะรัฐมนตรี
ซึ่งแตละคำจะมีความหมายที่แตกตางกัน คือ

- “ไปดำเนนิการ” เปนการสัง่ใหสวนราชการตองปฏบิตัติามนัน้ ซึง่ถาทำไมไดหรอืจำเปนตองทบทวน ชีแ้จง หรอืขอใหคณะรฐัมนตรี
พิจารณาเปนอยางอื่น สวนราชการสามารถเสนอเรื่องเขามาใหมได

- “ไปพจิารณาดำเนนิการ” เปนการใหสวนราชการรบัไปพจิารณาเองวาจะทำไดมากนอยเพยีงใดกด็ำเนนิการตามนัน้
- “ไปประกอบการดำเนินการ” เปนการใหสวนราชการรับไปพิจารณาวาสวนไหนเปนประโยชนสอดคลองกับแนวทาง

การดำเนนิงาน กน็ำไปประยกุตใชได หากเหน็วาไมเปนประโยชน ไมสอดคลอง หรอืไมเหน็ความจำเปน กไ็มตองนำไปดำเนนิการ

⌫⌫ 
 ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 
⌦  ⌫ 
⌫ ⌫
⌫ ⌫ ⌫  

(ตอจากหนา 7)
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