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บทคัดยอ 
 
 
 การศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีไดเริ่มขึ้นจากการมีขอสังเกตวา การตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรีไทยที่ผานมาในบางเรื่องนั้นมีปญหา ซ่ึงปญหาเหลานี้อาจจะมาจากการขาดบรรทัดฐาน 
ที่ชัดเจนในการทํางานของคณะรัฐมนตรีและผูที่เกี่ยวของ ขณะที่ในบางประเทศไดมี “กฎหมายวาดวย
คณะรัฐมนตรี” (Cabinet Law) ขอสังเกตนี้จึงนําไปสูสมมติฐานวา ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบการ
ทํางานของคณะรัฐมนตรีไทย ในสวนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี นาจะแกไขไดดวยการ
กําหนดใหมีกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี ดังน้ัน การศึกษาในเรื่องนี้จึงมีวัตถุประสงคยอย 3 ประเด็นคือ 
เพ่ือศึกษาคนควาองคความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของตางประเทศ เพ่ือศึกษาคนควา
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการทํางานของคณะรัฐมนตรีไทย และเพื่อศึกษา
วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการทํางานของคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี เพ่ือนําไปสูวัตถุประสงคหลักคือการยกราง
กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของไทย  
 คณะผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาโดยใชวิธีการศึกษาวิจัยเอกสารทั้งในและตางประเทศโดยแบง
การศึกษาออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 การศึกษาการทํางานของคณะรัฐมนตรีไทย เพ่ือหา
ขอเท็จจริงใน 2 ประเด็นคือ (1) กฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางานของคณะรัฐมนตรี
ไทยและ (2) ปญหาที่เกิดขึ้นในระบบการทํางานของคณะรัฐมนตรีไทย สวนที่ 2 การศึกษากฎหมาย 
วาดวยคณะรัฐมนตรีของตางประเทศ เพ่ือคนควาขอเท็จจริงเกี่ยวกับสาระของกฎหมายวาดวย
คณะรัฐมนตรีของประเทศตาง ๆ และนํามาเปรียบเทียบกับกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การทํางานของคณะรัฐมนตรีไทย จากนั้นจึงนําขอเท็จจริงจากสวนที่ 1 และ 2 มาวิเคราะหเปนสวนที่ 3 
สรุปความเห็นและขอเสนอแนะ เพ่ือเสนอแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบันและเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางานของคณะรัฐมนตรีในอนาคต 
 ผลการศึกษาครั้งนี้พบวามีประเด็นที่ตองไดรับการปรับปรุงและพัฒนาอยางนอย 9 เรื่อง ไดแก 
(1) หลักการทํางานของคณะรัฐมนตรี (2) การมอบอํานาจพิจารณาแทนคณะรัฐมนตรี (3) การกําหนด
อํานาจหนาที่ของผูเขารวมประชุมคณะรัฐมนตรี (4) คณะกรรมการรัฐมนตรี (5) การเสนอเรื่องเปนวาระจร 
(6) การจัดทําขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบในเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี (7) การกําหนดสถานะและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับเอกสารที่ใชในกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี (8) การสรางกลไกสนับสนุนใหเกิด
ความชอบดวยกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรี (9) จริยธรรมรัฐมนตรี  
 ทั้งน้ี การที่จะตัดสินวาควรมีกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีหรือไมน้ันคณะผูศึกษาเห็นวาใน
ขณะน้ียังไมถึงเวลาที่จะมีพระราชบัญญัติวาดวยคณะรัฐมนตรี แมวาขอดีของการตราพระราชบัญญัติคือ 
การสรางความชัดเจนในระบบการทํางานของคณะรัฐมนตรีและมีการบูรณาการสาระตาง ๆ ที่เปน
หลักการไวในที่เดียวกัน แตในทางกลับกัน การตราเปนพระราชบัญญัติอาจสรางความแข็งตัวในระบบ
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การทํางานของคณะรัฐมนตรีซ่ึงไมนาจะเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันที่ตองการความยืดหยุนและ
คลองตัวในการบริหารงานสูง  
 ดังน้ัน ในชั้นนี้จึงเสนอแนวทางที่นาจะเหมาะสมกับสภาพการณในขณะนี้ ดังน้ี 
 1. การปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548  
ในเร่ืองหลักการการทํางานของคณะรัฐมนตรีที่สําคัญ ไดแก หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบรวมกัน 
หลักการแบงอํานาจหนาที่ระหวางคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี และหลักการรักษาความลับมาเพิ่มเติมใน
พระราชกฤษฎีกาฯ การมอบอํานาจการพิจารณาแทนคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 
ธันวาคม 2520 อํานาจหนาที่และแนวปฏิบัติของบุคคลที่เขารวมประชุมคณะรัฐมนตรี การประชุม
คณะกรรมการรัฐมนตรี การวิเคราะหผลกระทบในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติในเร่ืองใด ๆ สถานะและ 
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารที่ใชในกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี กลไกตรวจสอบความชอบดวย
กฎหมายของมติคณะรัฐมนตรี และแบบขอเสนอเรื่องเปนวาระจร  
 2. การปรับปรุงคูมือการทํางานของรัฐมนตรี โดยอธิบายหลักการการทํางานของ
คณะรัฐมนตรีที่สําคัญ รวมทั้งจัดทําคูมือจริยธรรมรัฐมนตรี เพ่ืออธิบายแนวปฏิบัติในเรื่องจริยธรรม
รัฐมนตรี  
 3. การประมวลสาระสําคัญตาง ๆ ที่เก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีมาไวในเอกสาร
เดียวกัน โดยจัดทําเปนหมวดหมูใหเหมาะสมกับการใชงาน 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 
1. ที่มา วัตถุประสงค และการดําเนินการศึกษา 
 ในประเทศที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภานั้น การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
เปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งเพราะเปนปจจัยหลักที่กําหนดความสําเร็จในการพัฒนาของประเทศและระดับ
ความเปนอยูของประชาชน อยางไรก็ตาม แมวาคนสวนใหญจะยอมรับในความสําคัญของการตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรี แตมีคนจํานวนนอยที่จะมีความรูเกี่ยวกับระบบและวิธีการทํางานของคณะรัฐมนตรี 
และมีคนจํานวนนอยกวานั้นที่รูหรือไดศึกษาถึงปญหาและแนวทางปรับปรุงแกไขระบบการทํางานของ
คณะรัฐมนตรี ทั้งน้ีนาจะเปนเพราะในชวงเวลาหนึ่ง ๆ แตละประเทศมีคณะรัฐมนตรีเพียงคณะเดียวคือ
คณะที่กําลังบริหารประเทศอยู การศึกษาขอดีขอดอยของระบบการทํางานของคณะรัฐมนตรีแตละคณะ
จึงตองเปนการศึกษาเปรียบเทียบกับคณะรัฐมนตรีในอดีตซ่ึงเปนการเปรียบเทียบขามชวงเวลา หรือ
จะตองศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ซ่ึงเปนการเปรียบเทียบในสถานการณที่แตกตางกัน 
 การศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีไดเริ่มขึ้นจากการมีขอสังเกตวา การตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรีไทยที่ผานมาในบางเรื่องน้ันมีปญหา ไมวาจะเปนไปในเรื่องของความไมชัดเจนในการ
ใชอํานาจของคณะรัฐมนตรีไปจนถึงกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรีที่ขัดตอกฎหมาย ปญหาเหลานี้อาจจะมา
จากการขาดบรรทัดฐานที่ชัดเจนในการทํางานของคณะรัฐมนตรีและผูที่เกี่ยวของ ขณะที่ในบางประเทศ
ไดมี “กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี” (Cabinet Law) ซ่ึงใชเปนบรรทัดฐานที่ชัดเจน ขอสังเกตนี้ 
จึงนําไปสูสมมติฐานวา ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบการทํางานของคณะรัฐมนตรีไทย ในสวนที่
เกี่ยวกับการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี เชน ความไมชัดเจนของหลักปฏิบัติตาง ๆ น้ัน นาจะแกไขได
ดวยการกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีดังเชนที่บางประเทศ เชน ญ่ีปุน ไดใชอยู ดังนั้น 
การศึกษาในเรื่องนี้จึงมีวัตถุประสงคยอย 3 ประเด็นคือ เพ่ือศึกษาคนควาองคความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
วาดวยคณะรัฐมนตรีของตางประเทศ เพ่ือศึกษาคนควาความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการทํางานของคณะรัฐมนตรีไทย และเพื่อศึกษาวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการทํางานของคณะรัฐมนตร ี
ทั้งน้ี เพ่ือนําไปสูวัตถุประสงคหลักคือการยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของไทย  
 คณะผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาโดยใชวิธีการศึกษาวิจัยเอกสารทั้งในและตางประเทศโดยแบง
การศึกษาออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 การศึกษาการทํางานของคณะรัฐมนตรีไทย เพ่ือหาขอเท็จจริง
ใน 2 ประเด็นคือ (1) กฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางานของคณะรัฐมนตรีไทย 
ในปจจุบันวามีอะไรบาง ปรากฏอยูที่ใด และเพียงพอตอการทํางานของคณะรัฐมนตรีหรือไม และ  
(2) ปญหาที่เกิดขึ้นในระบบการทํางานของคณะรัฐมนตรีไทยที่ผานมาวามีอะไรบาง มีสาเหตุจากอะไร 
และควรมีแนวทางแกไขปรับปรุงอยางไร และสวนที่ 2 การศึกษากฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของ
ตางประเทศ เพ่ือคนควาขอเท็จจริงเกี่ยวกับสาระของกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของประเทศตาง ๆ 
และนํามาเปรียบเทียบกับกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางานของคณะรัฐมนตรีไทย 
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จากนั้นจึงนําขอเท็จจริงจากสวนที่ 1 และ 2 มาวิเคราะหเปนสวนที่ 3 สรุปความเห็นและขอเสนอแนะ 
เพ่ือนําเสนอแนวทางที่คณะผูศึกษาเห็นวาเหมาะสมที่สุดในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ  
ที่เกิดขึ้นในปจจุบันและเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางานของคณะรัฐมนตรีในอนาคต 
 
2. ผลการศึกษาการทํางานของคณะรัฐมนตรีไทย 
 2.1 กฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการทํางานของคณะรัฐมนตรีไทย  
ในปจจุบันมี 2 กลุม คือ กลุมแรก เปนกฎหมายหลักที่เกี่ยวของโดยตรงกับการทํางานของคณะรัฐมนตรี 
โดยกําหนดคุณสมบัติของรัฐมนตรี การเขารับหนาที่และการปฏิบัติหนาที่ของคณะรัฐมนตรี ตลอดจน
วิธีการทํางานของคณะรัฐมนตรีและผูที่เกี่ยวของ เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพ่ิมเติมอีก 5 ฉบับ  
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ขอบังคับการ
ประชุมรัฐสภา พ .ศ . 2544 ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ .ศ . 2544 ขอบังคับการประชุมสภา
ผูแทนราษฎร พ.ศ. 2544 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 
2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และกลุมที่ 2 
เปนกฎหมายอื่น ๆ ที่มีบทบัญญัติที่กําหนดใหเปนอํานาจของคณะรัฐมนตรี เชน การรายงานในเรื่อง 
ตาง ๆ ใหคณะรัฐมนตรีรับทราบ การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ การอนุมัติหรือใหความเห็นชอบใน
เร่ืองตาง ๆ ฯลฯ เหลานี้มีปรากฏอยูในกฎหมายลําดับตาง ๆ เปนจํานวนมาก ทั้งน้ีจากการสํารวจ
กฎหมายเฉพาะในระดับพระราชบัญญัติพบวามีจํานวนมากถึง 700 ฉบับ  
 2.2 ปญหาที่เกิดข้ึนในระบบการทํางานของคณะรัฐมนตรีไทย จากการศึกษาพบวามี  
5 ประเด็นหลัก ไดแก 
  2.2.1 การนําเรื่องเขาสูระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี จํานวนเรื่องที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีในแตละปมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง และเม่ือพิจารณาเรื่องเหลานั้นแลวจะพบวาหลาย ๆ 
เรื่องอยูในขอบเขตอํานาจของรัฐมนตรีที่สามารถตัดสินใจไปไดโดยไมจําเปนตองเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา ดังน้ัน ประเด็นปญหาในเรื่องน้ีจึงอยูที่วาสาเหตุใดที่เร่ืองเหลานี้ไมสิ้นสุดในระดับกระทรวง  
ทั้ง ๆ ที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบยีบวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ไดระบุโดยจํากัดประเภทเรื่องที่สามารถ
เสนอคระรัฐมนตรีไดไวแลว อยางไรก็ตาม การสรางความชัดเจนในหลักการของขอบเขตอํานาจหนาที่
ของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนาจะเปนสิ่งสําคัญที่จะลดปญหาดังกลาวโดยแนวทางแกไขปญหาควร
กระทําใน 2 ระดับคือ ระดับหลักการ คือการทําใหขอบเขตหรือเสนแบงของอํานาจหนาที่ของ
คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยการสรางความตระหนักและความเขาใจใน
หลักการแบงอํานาจหนาที่ระหวางคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีใหรัฐมนตรีและผูที่เกี่ยวของโดยตรง และใน
ระดับปฏิบัติ คือ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะตองมีความเขมงวดมากขึ้นในการสงเรื่องน้ันคืน 
สวนราชการในกรณีที่เห็นวาเรื่องที่เสนอมานั้นไมไดอยูในอํานาจของคณะรัฐมนตรีที่จะตองพิจารณา
ตัดสินใจ  
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  2.2.2 รูปแบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี มี 3 ลักษณะ คือ (1) การมอบ
อํานาจการพิจารณาแทนคณะรัฐมนตรี เปนการมอบใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี 
พิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติเรื่องที่ไมใชนโยบายหรือไมใชเร่ืองสําคัญและมีระเบียบปฏิบัติปกติ
อยูแลว แลวจึงนําเรื่องนั้นเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ หลักปฏิบัติที่วานี้เปนการดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2520 ที่คณะรัฐมนตรีทุกคณะที่ผานมาไดใชเปนแนวทางปฏิบัติอยู 
ดังน้ัน จึงควรที่จะไดกําหนดเปนหลักการไวใหชัดเจนในที่ใดที่หน่ึง (2) การประชุมคณะกรรมการ
รัฐมนตรี เปนกลไกที่คณะรัฐมนตรีทุกคณะนับแตรัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท เปนตนมาใชมา
โดยตลอด และคณะรัฐมนตรีในสากลประเทศก็มีกลไกในลักษณะนี้เชนกัน เชน คณะกรรมการรัฐมนตรี
ฝายเศรษฐกิจ คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือแบงเบาภาระการตัดสินใจ
ในเบื้องตนของคณะรัฐมนตรี อยางไรก็ตาม จากการที่คณะกรรมการรัฐมนตรีมีจํานวนหลายคณะจน
กรรมการไมสามารถมารวมประชุมดวยตนเองและสงผูแทนมาประชุม ทําใหการตัดสินใจไมสะทอน
ความเห็นที่หลากหลายตามเจตนารมณของการตั้งคณะกรรมการนั้น ๆ หรือทําใหผลการตัดสินใจไมเปน
ที่สิ้นสุด และตองนําเรื่องนั้นไปพิจารณาอีกครั้งในการประชุมคณะรัฐมนตรี เสมือนวาการประชุม
คณะกรรมการรัฐมนตรีไมไดเปนการแบงเบาภาระการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ดังน้ัน จึงควรพิจารณา
วิธีการทํางานของกลไกนี้อยางรอบคอบเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยควรกําหนดแนวปฏิบัติในเรื่องนี้
ทั้งในประเด็นขอบเขตอํานาจหนาที่และองคประกอบ ตลอดจนอํานาจของผูเขารวมประชุมแทน
กรรมการใหมีความชัดเจน (3) การประชุมคณะรัฐมนตรี การตัดสินใจของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเต็ม
คณะจะเปนสิ่งที่นาจะสมบูรณที่สุดเพราะมีรัฐมนตรีทุกคนรวมเปนองคประชุม ซ่ึงนับไดวาเปนผูแทนของ
ทุกพรรครวมรัฐบาลและทุกกระทรวง อยางไรก็ตาม นอกจากรัฐมนตรีแลวยังมีขาราชการการเมือง เชน 
โฆษกรัฐบาล และขาราชการประจํา เชน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  
เขารวมประชุมดวยเปนกิจลักษณะทุกครั้ง การกําหนดหนาที่และแนวปฏิบัติของบุคคลที่เขารวมประชุม
เหลานี้นาจะกระทําโดยการกําหนดไวในกฎหมายหรือระเบียบใหชัดเจนเพ่ือแสดงใหเห็นขอบเขตความ
รับผิดชอบ (accountability) ที่แตกตางกันระหวางฝายการเมืองกับฝายประจํา 
  2.2.3 กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี เปนกระบวนการสําคัญที่ครอบคลมุ
ตั้งแตการที่สวนราชการจัดทําเรื่องสงมายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี การตรวจสอบและวิเคราะห
เร่ืองของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี การสอบถามความเห็นหนวยงานที่เกี่ยวของ การจัดทําบท
วิเคราะหและเอกสารประกอบการประชุม การจัดประชุม การจดบันทึกการประชุม การจัดทําและ
เผยแพรมติคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี ปญหาที่พบในสวนนี้ประกอบดวย  
   (1) การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีที่สวนราชการไมสามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กําหนดใน 2 ลักษณะ คือ การสงเรื่องมาโดยกระชั้นและการสงเรื่องเปนวาระจร ซ่ึงสงผล
กระทบในลักษณะเดียวกันคือ คณะรัฐมนตรีขาดขอมูลสําคัญประกอบการพิจารณาตัดสินใจ เพราะวา
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหนวยงานที่เกี่ยวของไมสามารถจัดทําบทวิเคราะห ความเห็น และ
ขอมูลเพ่ิมเติมที่มีคุณภาพเสนอคณะรัฐมนตรีไดในระยะเวลาจํากัด ทั้ง ๆ ที่มีแนวปฏิบัติในการสงเรื่อง
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ตอคณะรัฐมนตรีไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ดังน้ัน สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะตองบังคับใชหลักเกณฑเหลานี้ใหเครงครัดยิ่งขึ้น รวมทั้งควรสรางเครื่องมือเพ่ือใหการ
บังคับใชหลักเกณฑตาง ๆ เปนไปตามที่กําหนดไว เชน ในการเสนอเรื่องเปนวาระจร ควรกําหนด
เอกสารแบบขอเสนอเรื่องเปนวาระจรโดยใหระบุความจําเปนเรงดวนและใหรัฐมนตรีลงนามในแบบ
ดังกลาวเพื่อแสดงความรับผิดชอบ แลวเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาตอไป เปนตน 
   (2) การจัดทําขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบในเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีเปนสิ่ง
สําคัญที่สวนราชการผูเสนอเรื่องควรไดจัดทําบทวิเคราะหในเรื่องดังกลาวเสนอมาพรอมกับเรื่องที่เสนอ
ตอคณะรัฐมนตรี แมวาในอดีตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  
พ.ศ. 2531 ไดกําหนดไว ซ่ึงในทางปฏิบัติสวนราชการดําเนินการตามขอกําหนดตามระเบียบน้ีนอยมาก 
และตอมาพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ก็ไมได
กําหนดใหสวนราชการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบดังกลาว ซ่ึงทําใหคณะรัฐมนตรีขาดขอมูลสําคัญ
ประกอบการพิจารณา ดังน้ัน จึงควรที่จะมีขอกําหนดใหสวนราชการจัดทําขอมูลการวิเคราะหผลกระทบ
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติดวย 
   2.2.4 การที่คณะรัฐมนตรีมีมติผิดกฎหมาย ที่ผานมาไดมีกรณีตัวอยางที่มติ
คณะรัฐมนตรีขัดตอกฎหมายเกิดขึ้น เชน กรณีบริษัท เทเลคอมเอเชียคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  
ยื่นฟองคณะรัฐมนตรีตอศาลปกครองสูงสุด และกรณีนายสุทธิพันธ หุตะสิงหกับพวกรวม 23 คน ยื่นฟอง
คณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังตอศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงทั้ง 2 คดี ศาลปกครองสูงสุดพิพากษา 
ใหเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 26 กันยายน 2543 และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 
2544 ตามลําดับ ขณะที่ในอนาคตภาคประชาชนมีแนวโนมจะเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการ
บริหารงานของคณะรัฐมนตรีมากขึ้นนั้น คณะรัฐมนตรีและผูที่เกี่ยวของทุกฝายจึงตองใหความระมัดระวัง
มากขึ้นในการที่จะทําใหมติคณะรัฐมนตรีมีความสมบูรณและไมขัดตอกฎหมาย ดังนั้น จึงควรกําหนดให
มีกลไกตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายหากคณะรัฐมนตรีจะมีมติในเรื่องใด ๆ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของคณะรัฐมนตรีจะตองเขามามีบทบาทในเรื่องน้ี 
ทั้งนี้ อาจกําหนดใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถสงเรื่องใด ๆ ที่เสนอตอคณะรัฐมนตรีที่
เห็นสมควรใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตรวจสอบในเรื่องความชอบดวยกฎหมายกอน
เสนอคณะรัฐมนตรี นอกจากนั้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรที่จะไดทําการศึกษาในเรื่องมติ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือเผยแพรองคความรูในเรื่องน้ีวามติคณะรัฐมนตรีคืออะไร สงผลผูกมัดหรือผลกระทบตอ
ใครในลักษณะใดบาง  
   2.2.5 สถานะของเอกสารที่ใชในกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 
เอกสารที่ใชในกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีมี 5 ประเภทหลัก ไดแก ระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี สมุดจดประเด็นอภิปรายและมติคณะรัฐมนตรีของเจาหนาที่ รางมติคณะรัฐมนตรี หนังสือ
ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี และสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยเอกสารเหลานี้บางประเภทเปนเอกสาร
ลับซ่ึงมีแนวปฏิบัติชัดเจน เชน ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ขณะที่เอกสารสําคัญบางอยางยัง
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ไมมีสถานะหรือแนวปฏิบัติ ทั้ง ๆ ที่อาจถูกนําไปใชอางอิงในกรณีเกิดการฟองรองรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีได เชน สมุดจดบันทึกการประชุมที่เจาหนาที่ใชในการประชุมคณะรัฐมนตรี สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรจะไดมีการกําหนดในเรื่องสถานะและวิธีปฏิบัติตอเอกสารประเภทตาง ๆ  
ไวใหชัดเจนโดยเฉพาะ  
 
3. ผลการศึกษากฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของตางประเทศ 
 การศึกษาเกี่ยวกับระบบการทํางานของคณะรัฐมนตรีของตางประเทศนั้น นับวามีขอจํากัดอยางมาก 
เน่ืองจากขอมูลความรูในเรื่องน้ีไมเปนที่เปดเผย ขณะที่ขอมูลบางสวนที่เปดเผยก็เปนภาษาของประเทศ
น้ัน ๆ ที่ไมไดแปลเปนภาษาอังกฤษ อยางไรก็ตาม คณะผูศึกษาไดศึกษากฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี
และคูมือตาง ๆ ที่เกี่ยวของในกรณีของตางประเทศ ไดแก กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของประเทศ
ญ่ีปุน ซาอุดิอาระเบีย กัมพูชา ลัตเวีย บอสเนียและเฮอรเซโกวินา และคูมือที่เกี่ยวของของอังกฤษ 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด  
 3.1 สาระสําคัญในกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของตางประเทศ 
  กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของแตละประเทศมีสาระสําคัญหลัก ๆ ใกลเคียงกัน แตมี
รายละเอียดที่ตางกัน ทั้งน้ีขึ้นกับรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายหลักของประเทศนั้น ๆ ในบางประเทศ 
กลาวคือ ประเทศที่รัฐธรรมนูญกําหนดเกี่ยวกับองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีไวอยาง
ชัดเจน สาระในกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีในเรื่องเหลานี้ก็จะสั้น และอาจมีการขยายความและเพิ่ม 
ในเรื่องที่รัฐธรรมนูญไมไดกลาวไว เชน การกําหนดใหมีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปนตน ทั้งนี้ 
กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของตางประเทศสวนใหญมีสาระสําคัญแบงออกเปน 3 สวนคือ  
  (1) คณะรัฐมนตรี ประกอบดวย องคประกอบคณะรัฐมนตรี หลักการทํางานของ
คณะรัฐมนตรี อํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรี การประชุมคณะรัฐมนตรี ขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
คณะรัฐมนตรี 
  (2) รัฐมนตรี ประกอบดวย หนาที่และสิทธิของรัฐมนตรี หลักจริยธรรมของรัฐมนตรี 
  (3) หนวยงานสนับสนุนการทํ างานของคณะรั ฐมนตรี  ประกอบด วย  
การกําหนดใหมีหนวยงานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการทํางานของคณะรัฐมนตรี และการกําหนดใหมีสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 3.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีของไทย 
  รายละเอียดในกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของตางประเทศจะเปนเพียงหลักการใหญ ๆ 
ซ่ึงเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับเอกสารของไทยพบวาสาระเหลานี้มีอยูในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ 
และคูมือหมดแลวเกือบทั้งสิ้น จะมีเพียงประเด็นสําคัญ 3 เรื่องที่ควรนํามาพิจารณา คือ  
  (1) หลักการทํางานของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงประกอบดวยหลักความรับผิดชอบรวมกัน 
หลักการแบงอํานาจระหวางคณะรัฐมนตรีกับรัฐมนตรี และหลักการรักษาความลับ ซ่ึงไทยควรระบุ
หลักการเหลานี้ใหชัดเจนทั้งในระดับกฎหมายและระดับปฏิบัติโดยมีการอธิบายรายละเอียดในคูมือ  
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  (2) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี เพ่ือเปนการแบงขอบเขตความ
รับผิดชอบ (accountability) ระหวางฝายการเมืองและขาราชการประจําใหชัดเจน ควรมีการกําหนด
ผูเขารวมประชุมโดยระบุชื่อตําแหนงและอํานาจหนาที่ใหชัดเจน  
  (3) จริยธรรมของรัฐมนตรี แมวาไทยจะมีกฎหมายในเรื่องน้ีบางแลว แตควรมีการ
จัดทําคูมือเพ่ือเปนการอธิบายแนวปฏิบัติในเรื่องนี้เพ่ือใหไดผลจริงในทางปฏิบัติ 
 
4. สรุปความเห็นและขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งน้ีทั้งในสวนปญหาการทํางานของคณะรัฐมนตรีไทยและกฎหมายวาดวย
คณะรัฐมนตรีตางประเทศพบวามีประเด็นที่ตองไดรับการปรับปรุงและพัฒนาอยางนอย 9 เร่ือง ไดแก 
(1) หลักการทํางานของคณะรัฐมนตรี (2) การมอบอํานาจพิจารณาแทนคณะรัฐมนตรี (3) การกําหนด
อํานาจหนาที่ของผูเขารวมประชุมคณะรัฐมนตรี (4) คณะกรรมการรัฐมนตรี (5) การเสนอเรื่องเปนวาระจร 
(6) การจัดทําขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบในเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี (7) การกําหนดสถานะและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับเอกสารที่ใชในกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี (8) การสรางกลไกสนับสนุนใหเกิด
ความชอบดวยกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรี (9) จริยธรรมรัฐมนตรี โดยการดําเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาตามประเด็นเหลานี้มีเพียง 3 ประเด็น [ขอ (1) – (3)] เทานั้นที่คณะผูศึกษาเห็นวาจําเปนตอง
ดําเนินการในระดับหลักการโดยนําไปกําหนดในกฎหมาย ซ่ึงจะเปนการตรากฎหมายใหมหรือปรับปรุง
แกไขกฎหมายเดิมที่มีอยูก็ได ขณะที่ประเด็นที่เหลืออ่ืน ๆ ควรจะดําเนินการในระดับปฏิบัติคือการแกไข
ระเบียบหรือจัดทําคูมือ 
 อยางไรก็ตาม การที่จะตัดสินวาควรมีกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีหรือไมน้ันควรที่จะตอง
พิจารณาดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง เพราะการทํางานของคณะรัฐมนตรีมีผลกระทบอยางสําคัญตอ
ประเทศและประชาชน นอกจากนั้น จากการสัมมนาเสนอผลการศึกษาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 
ผูเขารวมสัมมนาทั้งหมดไดเห็นพองกันวา ขณะน้ียังไมถึงเวลาที่จะมีพระราชบัญญัติวาดวยคณะรัฐมนตรี 
แมวาขอดีของการตราพระราชบัญญัติคือ การสรางความชัดเจนในระบบการทํางานของคณะรัฐมนตรี
และมีการบูรณาการสาระตาง ๆ ที่เปนหลักการไวในที่เดียวกัน แตในทางกลับกัน การตราเปน
พระราชบัญญัติอาจสรางความแข็งตัวในระบบการทํางานของคณะรัฐมนตรีซ่ึงไมนาจะเหมาะสมกับ
สถานการณในปจจุบันที่ตองการความยืดหยุนและคลองตัวในการบริหารงานสูง  
 นอกจากนั้น ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีของตางประเทศก็พบวา สาระสําคัญ
ทั้งหลายมีปรากฏอยูในกฎหมายและเอกสารตาง ๆ ของไทยคอนขางครบถวนอยูแลว จะมีในประเด็น 
ที่ควรนํามาพัฒนาในระดับกฎหมายเพียงประเด็นเดียวคือหลักการทํางานของคณะรัฐมนตรี ดังน้ัน ในชั้นนี้
คณะผูศึกษาจึงขอเสนอแนวทางที่นาจะเหมาะสมกับสภาพการณในขณะนี้ ดังน้ี 
 4.1 การปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548  
ในเรื่องดังน้ี 
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  (1) นําหลักการการทํางานของคณะรัฐมนตรีที่สําคัญ ไดแก หลักนิติธรรม หลัก
ความรับผิดชอบรวมกัน หลักการแบงอํานาจหนาที่ระหวางคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี และหลักการรักษา
ความลับมาเพิ่มเติมในพระราชกฤษฎีกาฯ และอธิบายถึงหลักการในแตละขอและแนวทางปฏิบัติใน
ระเบียบฯ ใหมีความชัดเจน 
  (2) นํามติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 ธันวาคม 2520 ซ่ึงเปนหลักการสําคัญเกี่ยวกับ 
การมอบอํานาจการพิจารณาแทนคณะรัฐมนตรี มากําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาฯ ใหเปนแนวปฏิบัติ
ที่มีบรรทัดฐานที่ชัดเจนวาสามารถกระทําบนเงื่อนไขใดไดบาง 
  (3) กําหนดอํานาจหนาที่และแนวปฏิบัติของบุคคลที่เขารวมประชุมคณะรัฐมนตรี 
ทั้งขาราชการการเมืองและขาราชการประจํา เพ่ือสรางความชัดเจนในขอบเขตความรับผิดชอบ 
(accountability)  
  (4) กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีในระเบียบฯ  
ใหชัดเจนทั้งในเรื่องขอบเขตอํานาจหนาที่และองคประกอบ ตลอดจนการมอบหมายและอํานาจของ
ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ  
  (6) เพ่ิมประเด็นในระเบียบฯ ในเรื่องสาระสําคัญของหนังสือนําสงเรื่องเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีโดยกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําขอมูลการวิเคราะหผลกระทบในกรณีที่
คณะรัฐมนตรีมีมติในเร่ืองน้ัน ๆ  
  (7) กําหนดสถานะและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเอกสารที่ใชในกระบวนการตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรีทุกประเภทในระเบียบฯ  
  (8) กําหนดใหมีกลไกตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรี 
ไวในระเบียบฯ โดยใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถสงเรื่องใด ๆ ที่เสนอตอคณะรัฐมนตรี 
ที่เห็นสมควรใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตรวจสอบในเรื่องความชอบดวยกฎหมาย
กอนเสนอคณะรัฐมนตรี  
  นอกจากนั้น ควรที่จะไดจัดทําแบบขอเสนอเรื่องเปนวาระจร โดยกําหนดใหรัฐมนตรี
ที่ประสงคจะเสนอเรื่องลงนามเอกสารแบบดังกลาวโดยระบุเหตุผลของความจําเปนเรงดวนและ
ผลกระทบหากเรื่องที่ประสงคจะเสนอไมสามารถมีมติคณะรัฐมนตรีในวันน้ัน ๆ ได และเสนอแบบ
ดังกลาวตอนายกรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 4.2 การปรับปรุงคูมือการทํางานของรัฐมนตรี โดยใหมีบทที่อธิบายเกี่ยวกับหลักการ
การทํางานของคณะรัฐมนตรีที่สําคัญ ไดแก หลักความรับผิดชอบรวมกัน หลักการแบงอํานาจหนาที่
ระหวางคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี หลักการรักษาความลับ และใหเพ่ิมหลักนิติธรรม ซ่ึงกําหนดโดย
รัฐธรรมนูญ รวมทั้งจัดทําคูมือจริยธรรมรัฐมนตรี เพ่ืออธิบายแนวปฏิบัติในเรื่องจริยธรรมรัฐมนตรี 
โดยควรมีการยกกรณีตัวอยางใหชัดเจนดวย 
 4.3 การประมวลสาระสําคัญตาง ๆ ที่เก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีมาไวในเอกสาร
เดียวกัน โดยนําสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรีจากกฎหมายตาง ๆ เชน รัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
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คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 
2548 ฯลฯ และจากคูมือปฏิบัติงานตาง ๆ มาจัดทําเปนเอกสารประมวลสาระสําคัญที่เกี่ยวกับการทํางาน
ของคณะรัฐมนตรีโดยจัดทําเปนหมวดหมูใหเหมาะสมกับการใชงาน 
  นอกจากนั้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะตองทบทวนกฎ ระเบียบ และแนวทาง
ปฏิบัติเปนระยะ ๆ เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา รวมทั้งควรที่จะไดทําการศึกษาหรือวิจัยหรือ
ศึกษาเปรียบเทียบกับตางประเทศในเรื่องตาง ๆ ที่เปนประโยชนเพ่ือใชในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การทํางานของคณะรัฐมนตรีและเผยแพรองคความรูในเรื่องเหลานี้ใหแกผูที่เกี่ยวของและผูที่สนใจได
รับทราบตอไป 
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Executive Summary   
 
 
1.  Reason of study, objectives and methodology 
 In parliamentary democracy countries, the cabinet decision-making process is the most 
important factor in defining success of national development and well-being of its people. 
However, while many people realize an importance of cabinet decision, only few of them have 
good knowledge on working system of the Cabinet. Moreover, there are even less people who 
conduct a research on problems and development of cabinet working procedure. That is 
possibly because there is only one cabinet administrating the country at a time. Therefore, in 
order to study strengths and weaknesses of cabinet working procedure, researcher has to 
conduct a comparative study with cases of former cabinet or cases of foreign countries. 
  The Study to Draft Thai Cabinet Law has derived from observation of certain problems 
occurred in cabinet decision. For instance, there is unclearness in power and authority of the 
Cabinet, as well as an issuance of unlawful cabinet resolutions. These problems may cause by 
a lack of clear working standard for the Cabinet and relating staffs. As some countries, such as 
Japan, regard Cabinet Law as a working standard, the hypothesis of this study is that problems 
occur in cabinet working system, such as unclearness in practices, can be solved by an 
enactment of the Cabinet Law. Hence, objectives of this study are to study the Cabinet Law of 
foreign countries; to study laws and regulations concerning with working procedure of Thai 
cabinet; and to research and analyse problems occur in cabinet working procedure. And the 
most important objective is to draft Thai Cabinet Law. 
 Researcher has conducted a study on both Thai and foreign documents and divided the 
study in 3 sections. The first section is a study on working procedure of Thai cabinet to find 
out fact in 2 points, which are; (1) if there any laws and regulations relating to a working 
procedure of Thai cabinet, including to find out their status and necessity, and (2) if there any 
problems occur in Thai cabinet working procedure, including its cause and resolution. The 
second section is a study of Cabinet Law of foreign countries, as to find out core content of 
the law and to compare its content with Thai laws and regulations on cabinet working 
procedure. Researcher, then analyse fact of first 2 sections and bring a conclusion to the third 
section. The third section is presenting comments and suggestions to develop working system 
of the Cabinet. 
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2. Result of the study on Thai cabinet working procedure 
 2.1  Laws and regulations concerning with Thai cabinet working procedure are 
classified in 2 groups. The first group is laws that directly related to the Cabinet, such as 
qualification of ministers, authority and responsibility of the Cabinet and working procedure of 
relating staffs, such as the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550, the Royal 
Decree on Public Administration B.E. 2534 and amendments, the Royal Decree on Good 
Governance B.E. 2546, the Regulation on the Meetings of National Assembly B.E. 2544, the 
Regulations on the Meetings of the Senate B.E. 2544, the Regulations on the Meetings of the 
House of Representatives, and the Royal Decree on Cabinet Submission and Cabinet 
Meetings, B.E. 2548 and the Regulations on the Criteria and Procedure in Cabinet Submission 
B.E.  2548. The second group is other laws that authorize the Cabinet to conduct activities, 
such as assigning government agency to report to the Cabinet, appointing committees and 
approving particular issues, which are stated in at least 700 royal decrees  
 2.2  Problems occurred in working system of Thai cabinet are grouped in 5 issues, 
as follows; 
  2.2.1 A submission of issue for consideration of the Cabinet 
   The amount of cabinet submission has been increased continuously each 
year. The study has found that there are numbers of the issues which should not been 
submitted to the Cabinet since they can be decided by a minister who is in charge of such 
matter, in accordance with the Royal Decree on Cabinet Submission and Cabinet Meetings, 
B.E. 2548 and the Regulations on the Criteria and Procedure in Cabinet Submission B.E.  
2548. Therefore, It is necessary to clarify scope of authority and responsibility of the Cabinet 
and individual minister which should be done in 2 aspects. The first aspect is to set up clear 
boundary between an authority of the Cabinet and individual minister by building awareness 
and understanding on a principle of division of authority between the Cabinet and minister. The 
second aspect is on operation level that is the Secretariat of the Cabinet has to strictly reject 
the issues which are not in a boundary of the Cabinet’s authority. 
  2.2.2 Pattern of the cabinet decision-making procedure is classified into 3 
models. (1) The first model is an authorization to consider on behalf of the Cabinet.  This is 
to authorize the Prime Minister and Deputy Prime Minister to make a decision before hand and, 
then, report the issue to the Cabinet for acknowledgement. Such practice is in accordance with 
the cabinet resolution dated 13 December B.E.2520 which applies to all former cabinets. 
Therefore, this pattern is recommended to be some how stated explicitly as one principle of the 
cabinet decision-making process. (2)  meeting of cabinet committee has been practiced by 
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every cabinet since the government of General Prem Tinsulanonda as well as in other 
countries, such as the Cabinet Committee on Economics and the Screening Committee. This 
model is decided to decrease work load of the Cabinet. However, since there are many cabinet 
committees active in one government, committeemen are unable to attend all meetings. 
Thereby, they assigned their subordinates to attend the meeting which caused an ineffective 
decision and the committee has to forward the issue for Cabinet consideration.  The cabinet 
committee, then, has been considered as ineffective in decreasing a burden of the Cabinet. It is 
recommended that the procedure of this model should be thoughtfully revised by setting up its 
working procedure, responsibility, composition and authority. (3) cabinet meeting is the most 
effective model. That is because the quorum is composed of all ministers which representing all 
ministries and government coalition parties. Moreover, there are more political officers and civil 
servants attending in cabinet meeting which are the Government Spokespersons, the Secretary 
-General to the Cabinet, the Secretary-General to the National Economics and Social 
Development Board, the Secretary-General to the Council of State and the Director of Budget 
Bureau. Therefore, it is recommended that responsibility and working procedure of theses 
people should be stated in a law or regulation in order to set up scope of accountability 
between political officers and civil servants.  
  2.2.3  Cabinet decision-making procedure is an important process that cover 
from a process of delivering cabinet submission from government agency to the Secretariat of 
the Cabinet, examining of the cabinet submission by the Secretariat of the Cabinet, requesting 
of opinion from relevant agencies, analyzing the issue, organizing the meeting, note-taking, 
including drafting and circulating the cabinet resolution. The problems founded in this procedure 
are as follows;  
   (1) government agencies cannot follow the existing rules in 2 ways that 
is to submit the submission with short notice and to submit a submission as urgent issue. The 
result of that caused the Cabinet to have insufficient information in making a decision because 
the Secretariat of the Cabinet, as well as other government agencies, cannot provide efficiency 
supporting information and comment in time, even though the process of submitting the cabinet 
submission is clearly stated in with the Royal Decree on Cabinet Submission and Cabinet 
Meetings, B.E. 2548 and the Regulations on the Criteria and Procedure in Cabinet Submission 
B.E.  2548. Therefore, the Secretariat of the Cabinet has to enforce the rule more strictly and 
should establish a mechanism to support this rules. For example, in case of urgent issue, the 
Secretariat of the Cabinet should have a cover sheet for urgent issue with a requirement to 
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describe a reason for putting it as urgent issue and certified by the minister in order to propose 
for the Prime Minister’s approval.  
   (2) It is important for government agencies to analyze impact of their 
submission and includes that information in their cabinet submission. Even though, the Office of 
Prime Minister’s Regulation on Cabinet Submission B.E. 2531 enforced the agencies to do so, 
there were only few government agencies followed the rule. Later on, the Royal Decree on 
Cabinet Submission and Cabinet Meetings, B.E. 2548, exclude this practice. Therefore, it is 
recommended to force government agencies to include impact analysis in their submission.  
  2.2.4 Unlawful cabinet resolution: There were several example cases which 
shown that the cabinet resolution may be regarded as unlawful. For example, the case the 
Telecom Asia Corporation Public Company Limited prosecuted the Cabinet to the 
Administrative Court and the case that Mr. Sudhi Hutasingh, and his party, prosecuted the 
Cabinet and Ministry of Finance. In these two cases, the Supreme Administrative Court had 
decided to repeal the cabinet resolution dated 26 September B.E. 2543 and the cabinet 
resolution dated 30 October B.E. 2544, respectively. In addition, there is a tendency that the 
civil society will play more important role on investigating performance of government agencies. 
Hence, the Cabinet as well as relating agencies is required to be more careful on issuing an 
effective and lawful cabinet resolution. Therefore, it is important to establish a legitimacy 
verifying system for the cabinet resolution by assigning the Council of State to be responsible 
for investigating a legitimacy of the issue before submitting to the Cabinet. And, the Cabinet 
should also assign the Secretariat of the Cabinet to study and publicize knowledge on the 
status of cabinet resolution and its enforcement. 
  2.2.5  The status of document which are used in the cabinet decision-making 
procedure: There are 5 types of document concerning with the cabinet decision-making, which 
are cabinet meeting agenda, officer’s notebook which record discussion and resolution of the 
Cabinet, draft paper of cabinet resolution and minute of cabinet meeting. Some of these 
documents are classified as confidential, such as the cabinet meeting agenda, which has a 
particular practice. In contrast, some important documents, such as officer’s notebook which 
record discussion and resolution of the Cabinet, do not have special status or practice, even 
though it may be used as an evident when there is a case that Cabinet has been executed.   
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3.  Result of the study on cabinet law of foreign countries  
 The study on Cabinet’s working system of other countries has encountered limitation. 
That is most information on this issue is not exposed, and some disclose information is in local 
language. However, the researcher has studied the Cabinet Law of Japan, Saudi Arabia, 
Cambodia, Latvia, as well as Bosnia and Herzegovina, including relevant manuals of United 
Kingdom, Australia and New Zealand. 
 3.1 Content of Cabinet Law of Foreign Countries 
   The Cabinet Law of every country are similar in idea, while may be different in 
detail which mostly depend on the national constitution. In some countries,  as the national 
constitution has clearly specify composition and responsibility of the Cabinet, content of the 
Cabinet Law is normally short and focusing on detail of other issues, such as the establishment 
of Cabinet Secretariat. The content of Cabinet Law of foreign countries are mainly focusing on 
3 aspects, as follows, 
  (1) The Cabinet:  This aspect composes of content on composition, working 
criteria and authority of the Cabinet, including the Cabinet meeting and other relating rules. 
  (2)  Ministers: This aspect composes of information on duty, responsibility and 
code of conduct for ministers; 
  (3)  Cabinet supporting agency This aspect composes of information on an 
establishment of cabinet supporting agency and an establishment of cabinet secretariat. 
 3.2 Result of comparative study with the case of Thailand 
  Content of the Cabinet Law of foreign country is mainly focus on a main criteria, 
while, in comparing with Thailand, the same content is already stated in the Constitution, laws, 
regulations and manuals. As a result, there are 3 main issues which should be considered, 
which are; 
  (1) Working Principles of the Cabinet which composed of a principle of 
collective responsibility, division of authority between the Cabinet and a minister and 
confidentiality. In these matters, it is recommended that Thailand should have clear definition of 
these principles and clearly state them in a form of law as well as conducting manuals to 
specify detail. 
  (2)  Practice in accordance with the Cabinet meetings is a principle that 
determines accountability between a political sector and public sector by clearly specify position 
and authority of staffs who attend the cabinet meeting. 
  (3)  Ministerial Ethics  should be described in a manual in order to clarify 
practices and to put it into implementation, even though there is a law on this matter. 
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4.  Comments and Suggestions 
 The study on problems of Thai cabinet working procedure and Cabinet Law of foreign 
countries has found 9 areas of development, as follows; (1) working principle of the Cabinet  
(2) an authorization to consider Cabinet issues (3) scope of duty and responsibility of officer 
who attend the Cabinet meeting (4) the cabinet committee (5) a submission of urgent issue  
(6) impact analysis of the issue (7) classification and practice of documents concerning with the 
Cabinet decision-making process (8) mechanism to oversee legitimacy of Cabinet resolution  
(9) code of conduct for the Cabinet. However, there are only 3 areas ((1) - (3)) which are 
recommended to be consider developing to a law by whether to enact a new law or amending 
the existing one. Whilst, other areas of development should be developed at operational level 
that is to amend relating regulations, as well as to conduct a manual on such matter.  
 It is important to make a thoughtful consideration whether to enact the cabinet law 
because a change in working procedure of the Cabinet has a direct impact to the nation and its 
people.  Moreover, during a Seminar on the Cabinet Law, held on 16 November B.E. 2550, all 
participants agreed that it is not necessary to enact the Act on the Cabinet at this moment. 
Also, participants agreed that even in one hand, the advantage of the Cabinet Law is a 
clarification of working system of the Cabinet and it is an integration of important practices. On 
the other hand, the Cabinet Law may cause inflexible working process which is not suitable for 
current public administration circumstance.  
 In addition, a comparative study between Thai and foreign cases found that core 
content of the Cabinet Law is already existed in Thai laws and other documents. The only area 
which should be developed to a law is a working principle of the Cabinet. Therefore, 
researcher’s suggestions are as follows;  
 4.1 Amendment of the Royal Decree on Cabinet Submission and Cabinet 
Meetings, B.E. 2548 and the Regulations on the Criteria and Procedure in Cabinet 
Submission B.E.  2548 should be done on the following matters; 
  (1) Adding the Cabinet working principle, such as rule of law, collective 
responsibility, division of power between the Cabinet and individual minister and 
confindentiality, in the Royal Decree and clearly describing detail of each principle in the 
Regulations. 
  (2)  Considering adding practice on authorization to consider on behalf of the 
Cabinet in accordance with the Cabinet resolution dated 13 December B.E. 2520 in the Royal 
Decree as to make the practice more practicable.  
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  (3)  Defining a scope of duty and responsibility of attendant of the Cabinet 
meeting for both political officers and civil servants in order to clarify their accountability.  
  (4)  Clearly define a scope of practice on meetings of the Cabinet committee 
in the Regulations on the Criteria and Procedure in Cabinet Submission B.E. 2548, by focusing 
on duty, responsibility and composition, including an authorization to attend the meeting on 
behalf of a committeeman.  
  (5)  Specifying a requirement to conduct impact analysis of the issue in the 
Regulations on the Criteria and Procedure in Cabinet Submission B.E. 2548  
  (6)  Prescribing classification and practice of documents concerning with the 
Cabinet decision-making process in the Regulations  
  (7)  Establishing a mechanism to oversee legitimacy of cabinet resolution by 
states it in the Regulations, and authorize the Secretariat of the Cabinet to send a questionable 
issue for a consideration of Council of State before submitting the submission to the Cabinet. 
  Moreover, the Secretariat of the Cabinet should have a cover sheet for urgent 
issue which a minister who want to submit the submission is require to describe and certify 
reason for putting it as urgent issue, including effect of delaying the submission in order to 
propose for the Prime Minister’s approval  
 4.2 Development of Cabinet manuals should be done by adding information on 
cabinet working principles, such as collective responsibility, division of power between the 
Cabinet and individual minister and confedentiality, including the rule of law which stipulated in 
the Constitution. Also, it is necessary to conduct a code of conduct for the Cabinet with 
examples in order to describe ethics of the Cabinet. 
 4.3 Compilation of important information of the Cabinet should be done by 
including core content of various documents, such as the Constitution of the Kingdom of 
Thailand, the Royal Decree on Cabinet Submission and Cabinet Meetings, B.E. 2548 and the 
Regulations on the Criteria and Procedure in Cabinet Submission B.E. 2548, as well as working 
manuals and classify information into sections in order to make it ready to use.  
  Moreover, the Secretariat of the Cabinet has to revise rules, regulations and 
practices regularly in order to search for area of development. It should also conduct a 
comparative study with cases of foreign countries in various areas as to find out good example 
for a development of Thai Cabinet working system, as well as publicize this knowledge to 
general public.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ที่มาของการศึกษา 

ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยระบบรัฐสภามาเปนเวลากวา 70 ป มีการ
แบงแยกอํานาจอธิปไตย (sovereigns) ออกเปน 3 สวน โดยกําหนดใหมีองคกรนิติบัญญัติคือรัฐสภาใช
อํานาจนิติบัญญัติ องคกรบริหารคือคณะรัฐมนตรีใชอํานาจบริหาร และองคกรตุลาการคือศาลใชอํานาจ
ตุลาการ ทั้งน้ีตามทฤษฎีการแบงแยกการใชอํานาจของมองเตสกิเออ (Montesquieu) ซ่ึงมีการตรวจสอบ
และถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน (check and balance) 

จากประวัติศาสตรดานการเมืองการปกครองของไทยนั้น จะเห็นไดวาฝายบริหารหรือ
คณะรัฐมนตรีน้ันคอนขางออนแอ ไรเสถียรภาพ และขาดประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดิน 
ทั้งนี้ดวยสาเหตุหลายประการดวยกัน ซ่ึงสงผลตอการพัฒนาประเทศ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในชาติ จากปญหาดังกลาวขางตนไดมีกระแสและการผลักดันใหมีการเสริมสรางความเขมแข็งใหแก 
ฝายบริหารและเพิ่มภาวะผูนําใหแกนายกรัฐมนตรีซ่ึงเปนหัวหนาฝายบริหาร ดังสะทอนใหเห็นจาก
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซ่ึงมีผลทําใหรัฐบาลภายใตการนําของ
นายกรัฐมนตรี พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เปนรัฐบาลชุดแรกของไทยที่ดํารงตําแหนงอยูจนครบวาระ 
4 ป และความเขมแข็งของรัฐบาลนี้แสดงออกโดยการที่รัฐบาลสามารถผลักดันและดําเนินนโยบาย 
ที่แถลงไวไดอยางเปนรูปธรรม อยางไรก็ตาม แมจะเห็นพองวาองคกรบริหารควรมีความเขมแข็งเพ่ือให
สามารถบริหารประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพก็ตาม แตกระแสสังคมก็ยังหวังที่จะเห็นการใชอํานาจของ
ฝายบริหารในการบริหารราชการแผนดินสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล เปนไปภายในกรอบอํานาจ 
ที่ฝายบริหารมีอยู และจะตองอยูภายใตการตรวจสอบของฝายอ่ืน ๆ ดวย 

การกําหนดหลักการแบงแยกอํานาจและองคกรใชอํานาจแตละดาน รวมทั้งหลักการตรวจสอบ
และถวงดุลการใชอํานาจไวในรัฐธรรมนูญแตเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอ ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจนและปฏิบัติไดอยางถูกตองตามกรอบของรัฐธรรมนูญ จึงอาจจะตองพิจารณาวามีความเหมาะสม 
หรือจําเปนตองออกกฎหมายมารองรับหรือขยายความหลักเกณฑในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับองคกร 
ฝายบริหารที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญหรือไม ปจจุบันมีบางประเทศที่มีการออกกฎหมายวาดวย
คณะรัฐมนตรี (Cabinet Law) อาทิเชน ประเทศญี่ปุน มีการออกกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี ไดแก 
กฎหมายหมายเลขที่ 5/1947 กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสราง องคประกอบ ตลอดจนบทบาท
อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของแตละสวนงาน รวมทั้งหนวยงานสนับสนุนการทํางานของ
คณะรัฐมนตรีดวย นอกจากนี้ สภาสูงสุด (Supreme Rada) ของประเทศยูเครนไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีแลว แตประธานาธิบดี Victor Yushchenko ใชสิทธิยับยั้ง 
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(Veto) รางกฎหมายดังกลาว โดยที่ใหเหตุผลวาขาดกลไกเพื่อประกันการใชอํานาจของประธานาธิบดี 
ในการเสนอแตงตั้งนายกรัฐมนตรี รวมทั้งกระบวนการปลดรัฐมนตรีออกจากตําแหนงดวย 

ภายหลังการปฏิรูปการเมือง และมีการประกาศใช รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ปรากฏวาฝายบริหารคือคณะรัฐมนตรีมีความเขมแข็งมากอยางที่ไมเคยปรากฏ 
มากอนอันเปนการสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ แตในขณะเดียวกัน กระแสสังคมบางสวน
เห็นวาการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหารทั้งดวยกลไกของระบบรัฐสภา การตรวจสอบ
โดยศาล หรือแมกระทั่งการตรวจสอบดวยกลไกองคกรอิสระกลับไมเปนผล นอกจากนี้ มีการ
วิพากษวิจารณอยางมากเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหนาที่ รวมทั้งความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีแตละคนวามีขอบเขตอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักความรับผิดชอบรวมกันของคณะรัฐมนตรี 
ดังนั้น ประเด็นของความพยายามที่จะใหมีกฎหมายวาดวยโครงสราง องคประกอบ ที่มา อํานาจหนาที่ 
รวมทั้งความสัมพันธกับหนวยงานสนับสนุนการทํางาน หรือหนวยงานธุรการของคณะรัฐมนตรี จึงไดรับ 
การขานรับจากนักวิชาการบางสวนเนื่องจากเห็นวาการมีกฎหมายดังกลาวจะชวยเปนกรอบหรือ 
แนวทางการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีและหรือรัฐมนตรีรายบุคคลใหเปนไปอยางถูกตอง ชอบธรรม 
สามารถบริหารราชการแผนดินไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และในขณะเดียวกัน 
การตรวจสอบการใชอํานาจโดยฝายอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนโดยฝายตุลาการ หรือฝายนิติบัญญัติจะไดเปนไป
ตามหลักการที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกําหนดไว ภายใตกรอบ แนวทางที่ชัดเจน และเปนระบบ 
มากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น จึงเห็นควรศึกษาองคความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของประเทศตาง ๆ  
ที่มีการพัฒนาประชาธิปไตยอยางเปนระบบ และระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีไทยเพื่อที่จะเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาวาจะสมควรที่จะนําความรูเหลานั้นมาวิเคราะหเพ่ือปรับใชเปนแนวทาง 
ในการพัฒนาระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีไทยอยางไร  
 
1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เพ่ือศึกษาคนควาองคความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี (Cabinet Law) 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาคนควาความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรีของไทย 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาวิเคราะหปญหาของการทํางานของคณะรัฐมนตรีไทย โดยเฉพาะในประเด็น 
ที่เกี่ยวกับหลักการทํางานของคณะรัฐมนตรีและระบบการตัดสินใจ 
 1.2.4 เพ่ือยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี (Cabinet Law) หากผลการศึกษาแสดงใหเห็น
วามีความจําเปนตองมีกฎหมายดังกลาว  
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1.3 วิธีการดําเนินการศึกษา 
 ศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ตาง ๆ ไดแก รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
มติคณะรัฐมนตรีหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ รวมทั้งงานวิจัย ตํารา และบทความทางวิชาการ ทั้งนี้  
โดยการศึกษาวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 
 
1.4 ขอจํากัดในการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้ มีขอจํากัดอยางยิ่งในเรื่องขอมูล เพราะเอกสารขอมูลตาง ๆ ที่เปน 
องคความรูเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี ไมวาจะเปนกรณีของไทยหรือตางประเทศนั้น ไมเปนที่เผยแพรนัก  
ในสวนของคณะรัฐมนตรีไทย องคความรูในเรื่องคณะรัฐมนตรีและระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีน้ัน
คอนขางกระจัดกระจายและไมไดมีการนํามารวบรวมเปนเอกสารมากนัก แมวาคณะผูศึกษาทั้งหมด 
จะเปนขาราชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีความรูและประสบการณจากการทํางานในเรื่องน้ี 
แตความรูและประสบการณที่มีก็จํากัดอยูในขอบเขตของงานที่ตนรับผิดชอบในชวงระยะเวลาที่ตน
ทํางานอยูเทานั้น ดังน้ันขอมูลในเชิงลึกในหลาย ๆ เร่ืองที่นาจะเปนประโยชนตอการศึกษาในครั้งน้ี  
จึงยังอาจขาดหายไป ในสวนของคณะรัฐมนตรีตางประเทศนั้น องคความรูและขอมูลยังจํากัดมากกวา
กรณีของไทยเพราะเอกสารขอมูลตาง ๆ ที่เปดเผยนั้นมีจํากัดมาก อยางไรก็ตาม ขอมูลเชิงลึกจาก
การศึกษาดูงานของคณะผูวิจัยในฐานะขาราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ไดพบปะกับเจาหนาที่
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประเทศตาง ๆ เชน ญ่ีปุนและออสเตรเลีย ไดนํามาใชประโยชนใน 
ครั้งน้ีดวย แตกระนั้นก็นับวากรณีศึกษาของตางประเทศที่นํามาศึกษานั้นมีคอนขางนอย 

คณะผูศึกษาตระหนักวาองคความรูในเรื่องคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของไทยนั้น 
จะตองมีการพัฒนาใหมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของการรวบรวม ประมวลเปนหมวดหมูเพ่ือประโยชน 
ในการศึกษาเรื่องดังกลาวนี้ในอนาคต 
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บทที่ 2 
การทํางานของคณะรัฐมนตรีไทย 

 
 
2.1 อํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรี 
 แมประเทศไทยจะมิไดยึดหลักการแบงแยกอํานาจอธิปไตยแบบเด็ดขาด (strict separation of 
power) ดังที่ปฏิบัติอยูในบางประเทศ แตรัฐธรรมนูญไทยไดกําหนดใหมีองคกรที่ใชอํานาจอธิปไตย 
สามองคกรแยกกันทําหนาที่ของตนตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญเสมอมา ไดแก รัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
และศาล โดยปกติแลวแตละองคกรจะทําหนาที่แตกตางกันออกไป เวนแตบางกรณีก็อาจมีความสัมพันธ
เชื่อมโยงกันบาง เชน ความสัมพันธในการที่รัฐสภาควบคุมการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี 
อันเปนลักษณะสําคัญประการหนึ่งของรัฐบาลในระบบรัฐสภา 
 องคกรที่ใชอํานาจอธิปไตยแตละองคกร ยอมประกอบขึ้นดวยบุคลากรในองคกรและอํานาจ
หนาที่ขององคกร เชน รัฐสภาประกอบดวยสมาชิกรัฐสภา และมีอํานาจหนาที่ออกกฎหมาย 
คณะรัฐมนตรีประกอบดวยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอ่ืน ๆ  และมีอํานาจหนาที่บริหารราชการแผนดิน 
ศาลประกอบดวยผูพิพากษาหรือตุลาการ และมีอํานาจหนาที่พิจารณาพิพากษาคดี สวนกฎเกณฑและ
กรอบเกี่ยวกับบุคลากรในองคกรก็ดี อํานาจหนาที่ขององคกรก็ดี เชน การเขาสูตําแหนงตองผานขั้นตอน
อยางไร มีวาระเทาใด การทําหนาที่ขององคกรอาศัยกระบวนการอยางใด มีขอจํากัดหรือกฎเกณฑ 
การตรวจสอบการใชอํานาจหรือไม ยอมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงปกติแลวคือรัฐธรรมนูญ และ
กฎหมายชั้นรองลงมาที่เรียกวากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ (organic law) ตลอดจนจารีตประเพณี 
ทางการเมือง 
 ในสวนของคณะรัฐมนตรีซ่ึงแมจะเปนเพียงองคกรหนึ่งในสามที่ใชอํานาจอธิปไตย แตนับวามี
บทบาทและอํานาจหนาที่ครอบคลุมกวางขวางกวาการใชอํานาจขององคกรอ่ืน เพราะเปนอํานาจ
ครอบคลุมกิจการที่บังเกิดขึ้นและผานเขามาในแตละวัน (day to day affairs) ซ่ึงจะตองวางมาตรการ
ปองกัน แกไข หรือสะสางอยูเปนปกติธุระ ทั้งยังเปนการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง  
อันเปนการปฏิบัติตามหลักการที่กําหนดไวกวาง ๆ สวนหนึ่งแลว ในทางวิชาการเรียกวา เปนการใช
อํานาจรัฐ (state power หรือ police power) แมแตคําวาอํานาจในการ “ปกครองประเทศ” หรือ 
ที่รัฐธรรมนูญเรียกวา “การบริหารราชการแผนดิน” น้ัน ก็มีความหมายกวางขวาง ครอบคลุมถึงการทํา
กิจการทั้งปวงที่มิใชอํานาจหนาที่ขององคกรอ่ืน อันไดแก รัฐสภาและศาล ซ่ึงขอบเขตของอํานาจองคกร
เหลานั้นจํากัดครัดเครงและมีกรอบแนนอนชัดเจนกวามาก ในประเทศไทยเองก็เคยมีคําพิพากษา 
ศาลฎีกา (ที่ 559/2496) รับรองอํานาจของฝายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีในทํานองเดียวกัน 1 
                                                 
 1 วิษณุ เครืองาม, “การพัฒนาระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในปญหาผลประโยชนแหงชาติ,” (เอกสารประกอบการ
ศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 39 ประจําปการศึกษาพุทธศักราช 2539 – 2540), หนา 8-9. 
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 อํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรี แยกไดเปน 4 ดาน ดังน้ี 
 2.1.1 อํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผนดิน2 
  อํานาจหนาที่โดยเฉพาะของคณะรัฐมนตรีก็คืออํานาจในการปกครองประเทศหรือ
อํานาจในการบริหารราชการแผนดิน ดังที่เคยเรียกกันมาวาอํานาจบริหาร (Executive Power) อํานาจ
ดังกลาวมี 3 ประการ ดังน้ี  
  (1) อํานาจในการกําหนดนโยบายในการปกครองประเทศ 
   คณะรัฐมนตรีเปนองคกรทางการบริหารสูงสุดในการบริหารราชการแผนดิน  
เม่ือคณะรัฐมนตรีเขารับหนาที่ ปกติแลวจะมีการแถลงนโยบายตอสภาผูแทนราษฎรหรือที่ประชุมรวมกัน
ของรัฐสภา เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของรัฐบาล ของกระทรวงแตละกระทรวง และของรัฐมนตรี
แตละคน นโยบายที่รัฐบาลกําหนดอาจเปน 
   ก. รัฐประศาสโนบาย (Public Policy หรือ Domestic Policy) หรือนโยบาย
ทั่วไปในการจัดการปกครองภายในประเทศ เชน การปองกันและปราบปรามทุจริต การแกไขปญหา
ความยากจน คนวางงาน แหลงเสื่อมโทรม และยาเสพติด 
   ข. รัฐวิเทโศบาย (Foreign Policy) หรือนโยบายเกี่ยวกับการตางประเทศ เชน 
การมีสัมพันธไมตรีและการคากับตางประเทศ การเขาเปนสมาชิกองคการระหวางประเทศ การทํา
สนธิสัญญา  
   ทั้งนี้ การแถลงนโยบายในการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา
เปนเง่ือนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวกอนที่คณะรัฐมนตรีจะสามารถเขาบริหารราชการแผนดินได และ
นโยบายที่ไดแถลงไวน้ันจะผูกพันคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผนดิน และตองรับผิดชอบ รวมทัง้
ถูกตรวจสอบโดยรัฐสภา  
   การกํ าหนดนโยบายของรั ฐบาลนั้ น  นอกจากมีที่ มาจากนโยบายของ 
พรรคการเมืองที่จัดตั้งรัฐบาลแลว ยังมีที่มาจากแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐอีกทางหนึ่งดวย รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 ไดบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไวเพ่ือเปน
แนวทางสําหรับการตรากฎหมายและการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน โดยกําหนดให
คณะรัฐมนตรีตองจัดทํารายงานผลการดําเนินการ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละ 
หน่ึงครั้งดวย 
  (2) อํานาจในการดําเนินการหรือปฏิบัติงานตามนโยบายที่กําหนด 
   เม่ือกําหนดนโยบายแลว คณะรัฐมนตรียอมมีอํานาจดําเนินการตาง ๆ เพ่ือให
นโยบายของตนเปนจริง ในการนี้เปนเหตุใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ ดังน้ี 
   ก. เสนอรางกฎหมายตอรัฐสภาได  
   ข. ออกกฎหมายบางประเภทไดเอง เชน พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง  
(เปนอํานาจของรัฐมนตรี) และกฎที่เรียกชื่อเปนอยางอ่ืนซึ่งจัดอยูในประเภทเดียวกับกฎกระทรวง 
ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ และบางกรณีอาจออกพระราชกําหนดได 
                                                 
 2 วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ พิมพคร้ังที่ 3, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติบรรณาการ, 2530), หนา 606-607. 
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   ค. แตงตั้งโยกยายถอดถอนใหคุณใหโทษขาราชการได 
   เหตุผลที่คณะรัฐมนตรีมีสิทธิเสนอรางกฎหมายหรือเสนอแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย 
คือ3 
   1) คณะรัฐมนตรีในฐานะฝายบริหารเปนผู นํากฎหมายซึ่งฝายนิติบัญญัติ
พิจารณาแลวไปปฏิบัติ คณะรัฐมนตรีจึงอยูในฐานะที่ทราบไดดีวาตนตองการกฎหมายใด ตองการ
เครื่องมืออันใดในการพัฒนาประเทศ กฎหมายของฝายนิติบัญญัติสมบูรณหรือไม มีขอบกพรองประการใด 
ควรจัดการแกไขใหมอยางไร จึงควรใหคณะรัฐมนตรีมีโอกาสชี้แจงแสดงความเห็นตอฝายนิติบัญญัติ  
และเปนผูเสนอใหมีการออกกฎหมาย หรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายโดยใหฝายนิติบัญญัติเปนผูพิจารณา
ใหความเห็นชอบ 
   2) ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีในฐานะองคกรสูงสุดทางบริหาร
กวางขวางมาก เชน การแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การสังคมสงเคราะห การสาธารณูปโภค 
เปนตน เม่ือพิจารณาขอเท็จจริงที่วาฝายบริหารมีปญหามาก และรูปญหามาก จึงสมควรมีอํานาจเสนอ
รางกฎหมายไดเพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น ถาฝายบริหาร 
ไมมีสิทธิเสนอรางกฎหมายและฝายนิติบัญญัติไมเสนอรางกฎหมายให การพัฒนาประเทศก็จะชะงัก ทั้งที่
มีปญหามากมายรอคอยอยู และฝายบริหารก็มีเครื่องมือเครื่องใชเตรียมพรอมแลว คงขาดเฉพาะตัวบท
กฎหมายใหอํานาจในการปฏิบัติการเทานั้น  
   3) ฝายบริหารตองรับผิดชอบตอฝายนิติบัญญัติ เชน คณะรัฐมนตรีกอนบริหาร
ราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอฝายนิติบัญญัติ การใหคณะรัฐมนตรีมีสิทธิเสนอรางกฎหมาย 
ก็เทากับวาเปนการจัดใหคณะรัฐมนตรีมีโอกาสปฏิบัติตามนโยบายของตนได 
   4) ในระบบรัฐสภา ฝายบริหารมีอํานาจเกี่ยวพันกับฝายนิติบัญญัติ การให 
ฝายบริหารเสนอรางกฎหมายได จัดวาเปนความเกี่ยวพันระหวางอํานาจทั้งสอง 
   นอกจากนี้แลว รัฐธรรมนูญไดสงวนสิทธิในการเสนอรางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ
การเงินไวกับฝายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีไวโดยเฉพาะ หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอราง
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินก็ตองมีคํารับรองจากนายกรัฐมนตรีกอน เน่ืองจากการบริหารราชการ
แผนดินของคณะรัฐมนตรีจําเปนตองมีงบประมาณรายจายเปนเครื่องมือในการบริหารงาน โดยการตรา
เปนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ซ่ึงรัฐธรรมนูญไดกําหนดขั้นตอนและวิธีการตรา
แตกตางจากพระราชบัญญัติทั่วไป คณะรัฐมนตรีเปนผูจัดทํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปเสนอตอรัฐสภาเพื่อใหความเห็นชอบ ดังน้ัน คณะรัฐมนตรีจึงเปนผูมีอํานาจกําหนดงบประมาณ
รายจายประจําปของกระทรวง ทบวง กรม ทั้งหมด ทําใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจเหนือกระทรวง ทบวง 
กรม ในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดแผนงานโครงการตาง ๆ มีอํานาจในการควบคุมการใชจายเงินของ
หนวยงานของรัฐโดยตรง คณะรัฐมนตรีจะมีคําสั่ง ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเงิน  
แมบางครั้งจะไมมีกฎหมายแมบท (พระราชบัญญัติ) ใหอํานาจไวโดยตรงก็ตาม ถือวาเปนอํานาจควบคุม

                                                 
 3 เร่ืองเดียวกัน, หนา 476-477. 
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ทั่วไปซึ่งเปนสวนหนึ่งของการบริหารราชการแผนดิน และเปนอํานาจที่สําคัญในทางเปนจริงและมีผล
ในทางปฏิบัติมาก 
  (3) อํานาจบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย 
   ฝายนิติบัญญัติเปนผูออกกฎหมาย แตกฎหมายนั้นจะมีผลจริงจังขึ้นมาไดตอเม่ือ 
มีการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย เชนเม่ือมีกฎหมายอาญาฝายบริหารก็ตองจัดการนําตัวผูฝาฝน
มาฟองรอง โดยทั่วไปอาจกลาวไดวาเปนอํานาจบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย (law enforcement) 
หรืออํานาจดูแลรักษาความสงบเรียบรอยในบานเมือง (police power) โดยมีเจาหนาที่ของรัฐเปน
ผูดําเนินการในระดับรองลงมาจากคณะรัฐมนตรี อาจจําแนกเปน 2 ประเภท คือ เจาหนาที่บังคับการ 
ใหเปนไปตามกฎหมายโดยทั่วไป และเจาหนาที่บังคับการใหเปนไปตามกฎหมายในฐานะกระบวนการ
ยุติธรรม 
 2.1.2 อํานาจหนาที่พิเศษของคณะรัฐมนตรี4 
  นอกเหนือจากอํานาจหนาที่ทางบริหารหรือทางปกครองประเทศแลว คณะรัฐมนตรี 
ยังอาจมีอํานาจหนาที่พิเศษที่สําคัญในฐานะองคกรตามรัฐธรรมนูญ ดังน้ี 
  (1) การออกกฎหมายโดยคณะรัฐมนตรี 
   ในการบริหารราชการแผนดิน อาจมีความจําเปนที่ฝายบริหารจะตองออกกฎหมาย
อยางใดอยางหนึ่งขึ้นเปนการดวนและเพื่อรักษาความลับ หากปลอยใหมีการพิจารณาในรัฐสภาตามปกติ
แลวอาจเกิดความเสียหายได เชน รักษาความลับไวไมไดหรืออาจชาไมทันการ รัฐธรรมนูญของบาง
ประเทศในระบบรัฐสภาจึงใหอํานาจ (delegation of power) แกฝายบริหารใหออกกฎหมายไดเปน 
กรณีพิเศษโดยไมตองอาศัยกระบวนการนิติบัญญัติธรรมดา ตามระบบที่ใชอยูในประเทศไทย  
ฝายบริหารอาจออกกฎหมายได 2 รูปแบบคือ 
   ก. การตราพระราชกําหนด  
    คณะรัฐมนตรีมีอํานาจในการตรากฎหมายที่เรียกวา “พระราชกําหนด” มาใช
บังคับกับประชาชนไดเชนเดียวกันกับการตรากฎหมายโดยฝายนิติบัญญัติ แตการตรากฎหมาย 
โดยฝายบริหารถือวาเปนขอยกเวนเทานั้น ซ่ึงพระราชกําหนดนั้นจะออกไดตอเม่ือเปนกรณีฉุกเฉิน  
มีความจําเปนรีบดวน จะตองรักษาความปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภัยสาธารณะ หรือ 
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ นอกจากนี้ในระหวางสมัย
ประชุมถามีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยภาษีอากร หรือเงินตรา ซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณา
โดยดวนและลับเพ่ือรักษาประโยชนของแผนดิน พระมหากษัตริยก็อาจทรงตราพระราชกําหนดใหใช
บังคับดังเชนพระราชบัญญัติได โดยคําแนะนําของฝายบริหาร ซ่ึงเห็นไดวาอํานาจในการออกกฎหมาย
ขอน้ีเปนเรื่องพิเศษมิใชจะทําไดพรํ่าเพรื่อเสมอไป และเม่ือออกเปนพระราชกําหนดแลวก็ตองนําเสนอตอ
รัฐสภาเพื่ออนุมัติตอไป หากรัฐสภาไมอนุมัติ พระราชกําหนดนั้นก็ตกไป แตไมกระทบกระเทือนกิจการที่
ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น ถารัฐสภาอนุมัติ พระราชกําหนดนั้นก็มีผลใชบังคับเปน
พระราชบัญญัติตอไป 
                                                 
 4 วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ พิมพคร้ังที่ 3, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติบรรณาการ, 2530), หนา 606-607. 
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   ข. การตราพระราชกฤษฎีกา 
    พระราชกฤษฎีกาเปนกฎเกณฑแหงกฎหมายที่พระมหากษัตริยในฐานะ
ประมุขของฝายบริหารทรงตราขึ้นตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี และในการใชพระราชอํานาจนี้จะขัด
หรือแยงกับกฎหมายทั้งหลาย อันไดแก รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือพระราชกําหนด ไมได  
โดยพระราชกฤษฎีกานั้นมี 2 ประเภท คือ 
    1) พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงในกรณีน้ี
ถือวารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายแมบท เชน พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุม ขยายเวลาประชุม การเปด
และปดประชุมรัฐสภา พระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พระราชกฤษฎีกากําหนดวันเลือกตั้ งสมาชิกวุ ฒิสภา  นอกจากนี้  
มีพระราชกฤษฎีกาที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้นเพ่ือใชบังคับในราชการฝายบริหารสําหรับเรื่องสําคัญ
บางเรื่อง เชน พระราชกฤษฎีกาวาดวยเบี้ยประชุมกรรมการ พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเบิกคาเชา
บานของขาราชการ ซ่ึงเปนการใชอํานาจทั่วไปที่รัฐธรรมนูญใหไวเพ่ือตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นใชใน 
ฝายบริหาร ไมมีผลถึงประชาชนโดยตรง 
    2) พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติหรือ 
พระราชกําหนด ซ่ึงในกรณีน้ีถือวาพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนดเปนกฎหมายแมบท เชน  
พระราชกฤษฎีกากําหนดทองที่ที่กฎหมายใชบังคับ พระราชกฤษฎีกากําหนดประเภทกิจการที่จะใช
กฎหมายแมบทบังคับ  
  (2) การเสนอประมุขของรัฐใหยุบสภา 
   การยุบสภาเปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในฐานะประมุขของรัฐ แตโดย
ปกติแลวประมุขจะใชอํานาจนี้ตามคําแนะนําของฝายบริหารหรือคณะรัฐมนตรี จึงถือกันวาอํานาจ 
การริเริ่มหรือเสนอใหประมุขของรัฐยุบสภาเปนอํานาจสําคัญของคณะรัฐมนตรี และเดิมถือวาเปน
เครื่องมือของรัฐบาลหรือเปนการคานอํานาจกันระหวางรัฐบาลกับสภา เพราะสภามีอํานาจควบคุม 
การทํางานของรัฐบาลจนถึงขั้นวาอาจเอารัฐบาลออกไดโดยการลงมติไมไววางใจ โดยกรณีที่มักนําไปสู
การยุบสภา เชน มีการขัดแยงระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติ มีการขัดแยงระหวางวุฒิสภากับ
สภาผูแทนราษฎรในการจัดทํากฎหมายสําคัญ หรือเกิดปญหาไมอาจตั้งรัฐบาลได  
 2.1.3 อํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
  (1) การขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติใหอํานาจกับ
คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา หรือ
ประชาชนผู มีสิทธิ เลือกตั้งสามารถริเ ร่ิมเสนอขอแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได  
ซ่ึงในสวนของฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติไมตางจากรัฐธรรมนูญในฉบับกอน ๆ ที่ใหทั้งฝายบริหาร
และฝายนิติบัญญัติสามารถริเริ่มไดทั้งสองฝาย โดยรัฐธรรมนูญทุกฉบับจะกําหนดใหคณะรัฐมนตรีเปน
องคกรผูมีสิทธิริเริ่มเสนอ แตในกรณีฝายนิติบัญญัติจะมีความแตกตางกัน รัฐธรรมนูญบางฉบับ
กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิริเร่ิมเสนอไดดวย สวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น รัฐธรรมนูญ 
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ทุกฉบับกําหนดใหมีสิทธิริเร่ิมเสนอ แตจะมีความแตกตางเกี่ยวกับจํานวนสมาชิกที่จะริเร่ิมเสนอ และ 
การไดรับความเห็นชอบจากพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นสังกัด สวนประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งจะมีสวนริเริ่มไดในรัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธศักราช 2550 น้ี โดยมีรายละเอียดของรัฐธรรมนูญ 
แตละฉบับที่บัญญัติในเรื่องดังกลาว ดังน้ี 5  
   - การริเร่ิมตามรัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธศักราช 2475 (ฉบับถาวร) ญัตติริเริ่มมาจาก
คณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 1 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด (มาตรา 63) 
   - การริเริ่มตามรัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธศักราช 2489 มาจากคณะรัฐมนตรี หรือ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 1 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด (มาตรา 85) 
   - การริเริ่มตามรัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธศักราช 2492 มาจากคณะรัฐมนตรี หรือ
สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรวมกัน หรือสมาชิกของแตละสภา จํานวน 1 ใน 5 ของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดของ 2 สภา (มาตรา 173) 
   - การริเริ่มตามรัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธศักราช 2511 เหมือนกับรัฐธรรมนูญ 
2492 (มาตรา 169)  
   - การริเริ่มตามรัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธศักราช 2517 มาจากคณะรัฐมนตรี หรือ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทานั้น จํานวน 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด (มาตรา 228) 
   - การริเริ่มตามรัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธศักราช 2521 มาจากคณะรัฐมนตรี หรือ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทั้ งหมด และพรรคการเมืองที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นสังกัด มีมติใหเสนอได (มาตรา 194) 
   - การริเริ่มตามรัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธศักราช 2534 มาจากคณะรัฐมนตรี หรือ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู หรือจากสมาชิกวุฒิสภา
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ 
ทั้งสองสภา ในกรณีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองมีมติของพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
น้ันสังกัด มีมติใหเสนอดวย (มาตรา 211) 
   - การริเริ่มตามรัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธศักราช 2540 มาจากคณะรัฐมนตรี หรือ
จากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู 
หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกที่มีอยู
ของทั้งสองสภา ในกรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองมีมติของพรรคการเมืองใหเสนอดวย (มาตรา 313) 
   - การริเริ่มตามรัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธศักราช 2550 มาจากคณะรัฐมนตรี หรือ
จากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู 
หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชกิทัง้หมด
เทาที่มีอยูของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 50,000 (มาตรา 291) 
 
 
                                                 
 5 พูนศักดิ์ ไวสํารวจ, “รูปแบบและวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ,” (รายงานวิจัยเพื่อจัดทําขอเสนอการปฏิรูปการเมืองไทย 
เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย, 2538), หนา 17-18. 
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  (2) การกําหนดใหมีการออกเสียงประชามติ 
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับกอน ๆ ที่ผานมาที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การออกเสียงประชามติ คือ ฉบับพุทธศักราช 2492 ฉบับพุทธศักราช 2511 ฉบับพุทธศักราช 2517 
ฉบับพุทธศักราช 2534 แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2539 และฉบับพุทธศักราช 2540 โดยที่ 
สามฉบับแรกไดกําหนดเรื่องที่จะนํามาใหประชาชนออกเสียงประชามติไววา จะตองเปนรางรัฐธรรมนูญ
ที่นําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย แตพระมหากษัตริยเห็นวากระทบถึงประโยชนไดเสีย
สําคัญของประเทศหรือประชาชน พระมหากษัตริยยอมทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจที่จะใหประชาชน 
ทั่วประเทศออกเสียงประชามติวาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญ สวนประชามติ 
ตามรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2534 แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2539 เปนกรณีที่จัดใหมีประชามติเพ่ือให
ประชาชนออกเสียงลงคะแนนวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญที่สภารางรัฐธรรมนูญ
เสนอ ในเม่ือรัฐสภาไมใหความเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญน้ัน แลวใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ  
   การออกเสียงแสดงประชามติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ
พุทธศักราช 2540 เปนเรื่องที่ “ตรงกันขาม” กับความหมายหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกเสียง
ประชามติอยางสิ้นเชิง ถือวาไมสอดคลองกับแนวความคิดการแสดงประชามติที่ตองการใหประชาชน 
ผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยเปนผูตัดสินใจในเรื่องสําคัญ ๆ ของสังคม กลาวคือ การออกเสียงประชามติ
ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธศักราช 2540 มีผลเปนเพียงแคการใหความเห็นแกคณะรัฐมนตรีในกิจการ
เรื่องใดที่อาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของประเทศชาติหรือประชาชนตามที่คณะรัฐมนตรีไดขอ
ความเห็นโดยใหประชาชนออกเสียงประชามติ ผลการแสดงประชามติเปนอยางไร มิไดบังคับให
คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการตามผลของการออกเสียงประชามติน้ัน ตางกับการออกเสียงประชามติตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในอดีตทั้ง 4 ฉบับดังกลาว ที่กําหนดใหผลการแสดงประชามติของ
ประชาชนเปนที่สุด6  
   สวนการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธศักราช 2550 กระทําได 
ในเหตุ 2 ประการ ดังน้ี 
   1) นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยปรึกษาประธาน 
สภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียงประชามติ 
   2) มีกฎหมายบัญญัติใหมีการออกเสียงประชามติ 
  (3) การทําสนธิสัญญา 
   โดยนิตินัยอํานาจทําสนธิสัญญาเปนของบุคคลในกฎหมายระหวางประเทศ  
ซ่ึงคือรัฐและองคการระหวางประเทศ แตรัฐและองคการระหวางประเทศเปนนิติบุคคลที่หามีชีวิต 
เลือดเน้ือไมจึงตองอาศัยคนทําแทน คนที่มีอํานาจทําแทนรัฐหรือองคการระหวางประเทศ จึงเปนเรื่อง
คาบเกี่ยวอยางยิ่งของกฎหมายภายในกับกฎหมายระหวางประเทศ โดยปกติตามกฎหมายระหวาง
ประเทศถือวาผูมีอํานาจในการทําสนธิสัญญา ไดแก ผูไดรับมอบอํานาจเต็มจากรัฐ (Full Power)  
ซ่ึงมักเปนฝายบริหารหรือรัฐบาลในระบบการปกครองของประเทศนั้น ๆ สําหรับประเทศไทย 
                                                 
 6 บุญเสริม นาคสาร, “ผลในทางปฏิบัติของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน,” (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
สถาบันพระปกเกลา คร้ังที่ 7 ระหวางวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2548), หนา 244-245. 
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รัฐธรรมนูญจะกําหนดอํานาจทําสนธิสัญญาและใหสัตยาบันสนธิสัญญาเปนของพระมหากษัตริยในฐานะ
ประมุขของรัฐซ่ึงทรงใชอํานาจโดยผานคณะรัฐมนตรี และโดยหลักตองมีรัฐมนตรีคนหนึ่งลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ ในทางปฏิบัติที่ผานมานั้น การเจรจาตลอดจนลงนามในสนธิสัญญาและการให
สัตยาบันตองเสนอขอความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรีกอน แลวนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา ตอมา
จึงทําเปนประกาศพระบรมราชโองการใชสนธิสัญญาที่มีผลบังคับใชแลวโดยมีนายกรัฐมนตรีลงนาม 
รับสนองพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา7 
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติกรณีหนังสือ
สัญญามีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขต เขตอํานาจ หรือกําหนดใหตรากฎหมาย หรือกระทบตอความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ หรือสังคมอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันการคาการลงทุน หรืองบประมาณอยาง 
มีนัยสําคัญจะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา รวมทั้งตองใหขอมูลและรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนดวย 
  (4) อํานาจและหนาที่อ่ืน ๆ ที่รัฐธรรมนูญกําหนด 
   คณะรัฐมนตรีมีอํานาจและหนาที่อ่ืน ๆ ที่รัฐธรรมนูญกําหนด เชน การขอเปด
อภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาโดยไม มีการลงมติ การขอให มีการประชุมลับ 
ในการประชุมสภาผูแทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุมรวมกันของรัฐสภา การเลือก
กรรมการผูทรงคุณวุฒิไปดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 
 2.1.4 อํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีที่กําหนดไวในกฎหมายอื่นที่มิใชกฎหมาย 
ที่กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีไวโดยตรง 
  อํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีน้ัน นอกจากที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญดังที่กลาวมาแลว 
ก็ยังมีอํานาจหนาที่อ่ืน ๆ ที่กําหนดตามกฎหมายอื่น ๆ ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีอีกดวย  
ซ่ึงจากการตรวจสอบกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพียงกลุมเดียวซึ่งมีจํานวนในปจจุบันประมาณ 
700 ฉบับ พบวามีกฎหมายที่บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรี กลาวคือ กําหนดใหตองนํา
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ อนุมัติ หรือเสนอเพียงเพื่อใหคณะรัฐมนตรี
รับทราบ หรือเพ่ือการใด ๆ สุดแตกฎหมายจะบัญญัติไว มีจํานวนมากประมาณ 200 ฉบับ ซ่ึงในจํานวน
กฎหมายประมาณ 200 ฉบับน้ัน ในแตละฉบับยังอาจมีประเด็นที่ไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะรัฐมนตรีหลายประเด็นอีกดวย และนอกจากกฎหมายระดับพระราชบัญญัติแลว ในกฎหมายระดับ
พระราชกฤษฎีกาและกฎหมายลําดับรองอ่ืน ๆ ในชั้นกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ ก็ยังมี
การกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีอยูจํานวนมากเชนกัน ในชั้นนี้ เห็นสมควรนําเสนอ
เพียงเฉพาะประเด็นบางสวนที่กําหนดไวในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเทานั้น ดังน้ี 
  (1) เรื่องแจงหรือรายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบ 
   1) กรณีไดไปดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดในเรื่องที่มีความฉุกเฉินรีบดวนแลว 
ใหแจงใหคณะรัฐมนตรีทราบในภายหลัง เชน พระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลน
นํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 
                                                 
 7 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน เลม 3 ท่ีมาและนิติวิธี, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, 2538), หนา 84.  
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   2) กรณีการรายงานผลการดําเนินงานในชวงเวลาที่ผานมา เชน พระราชบัญญัติ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 ซ่ึงกําหนดใหรายงานผลตอคณะรัฐมนตรีปละ 1 ครั้ง 
   3) กรณีมีความเปลี่ยนแปลงคาครองชีพ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน  
เงินประจําตําแหนง ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
  (2) อํานาจการแตงตั้งประธานคณะกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงกฎหมาย
กําหนดใหตั้งโดยคณะรัฐมนตรี เชน พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 
  (3)  รับฟงความคิดเห็นหรือขอสังเกตของคณะกรรมการหรือองคกรอ่ืนใดตามที่
กฎหมายกําหนด เชน พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 
  (4) อํานาจอนุมัติหรือใหความเห็นชอบตามที่กฎหมายกําหนด เชน อนุมัติให
รัฐวิสาหกิจที่มีความจําเปนมีกรรมการเกินกวาสิบเอ็ดคนแตไมเกินสิบหาคน ตามพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 อนุมัติการแตงตั้งขาราชการ
ตั้งแตตําแหนงอธิบดีหรือเทียบเทาขึ้นไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
  (5) กําหนดหลักเกณฑตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจคณะรัฐมนตรี เชน 
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการไดรับเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนอื่นตามพระราชบัญญัติสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. 2550 การกําหนดเงื่อนไขที่รัฐมนตรีจะอนุญาตใหขายหรือจําหนายอาวุธโดยการสงออก
ไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550 การกําหนดให
กระทรวงการคลังซื้อหุนเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
พ.ศ. 2509 
  (6) อํานาจวินิจฉัย เชน การใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามที่กฎหมายบัญญัติพนจาก
ตําแหนงเพราะบกพรอง ไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 
 อยางไรก็ตาม อํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีนอกจากที่ไดนําเสนอไวขางตนแลวน้ัน ยังมี
นักวิชาการและผลการศึกษาวิจัยบางเลมที่ไดนําเสนอไวในลักษณะที่ใกลเคียงและสามารถที่จะทําให
เขาใจไดมากขึ้น ไดแก  
 บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ8 
 ในการบริหารราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่ 3 กลุมหลัก คือ 

• อํานาจหนาที่ในการบริหารและปกครอง (executive and administrative power) 
• อํานาจหนาที่กึ่งนิติบัญญัติ (quasi legislative power หรือ regulatory power) 
• อํานาจหนาที่กึ่งตุลาการ (quasi judicial power) 

                                                 
 8 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, คูมือการทํางานของรัฐมนตรี, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท บพิธการพิมพ จํากัด, 2548), หนา  
1-12 ถึง 1-14. (ขอความในสวนที่ปรากฏในคูมือฯ ยกรางโดย นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ขณะดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) 
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1. อํานาจบริหารและปกครอง 
 ในฐานะองคกรทางการเมืองสูงสุดในฝายบริหาร คณะรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่สําคัญ ๆ ดังนี้ 
 1.1 อํานาจในการกําหนดนโยบาย และแผนทั้งหลาย อาทิ แผนการบริหารราชการแผนดิน 4 ป แผนนิติบัญญัติ 
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมท้ังนโยบายเฉพาะดานทั้งปวง 
 1.2 อํานาจในการอนุมัติงบประมาณตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ 
 1.3 อํานาจในการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะการแตงตั้ง โยกยายขาราชการตั้งแตระดับ 10 ขึ้นไป แตงตั้ง
ผูบริหารสูงสุดและกรรมการของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน แตงตั้งคณะกรรมการทั้งหลาย 
 1.4 อํานาจในการดําเนินการตาง ๆ ในความสัมพันธระหวางประเทศ เชน เขาเปนภาคีในสนธิสัญญา  
การสถาปนาความสัมพันธทางการทูต การใหความเห็นชอบในการแตงตั้งเอกอัครราชทูตไทยและตางประเทศประจํา
ประเทศไทย 
 1.5 อํานาจในการวินิจฉัยสั่งการทางบริหารประการอื่น ๆ ใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน ดําเนินการ 
 1.6 อํานาจประสานงานระหวางกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานภาครัฐในสังกัดฝายบริหาร หากมีความ
ขัดแยงกัน คณะรัฐมนตรีก็จะวินิจฉัยส่ังการ 
 1.7 อํานาจบริหารอื่นตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย อาทิ การใหความเห็นชอบในเรื่องที่จะตองเสนอขอความ
เห็นชอบจากรัฐสภา 
 1.8 อํานาจขอปรึกษาประชาชนโดยการใหออกเสียงเปนประชามติ 
2. อํานาจกึ่งนิติบัญญัติ หรืออํานาจออกกฎเกณฑ 
 ในฐานะผูรับผิดชอบใหการบริหารเปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย คณะรัฐมนตรีจึงมีอํานาจออกกฎเกณฑ ดังนี้ 
 2.1 อํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
 2.2 อํานาจกราบบังคมทูลฯ ถวายคําแนะนําใหทรงตราพระราชกําหนด  
 2.3 อํานาจกราบบังคมทูลฯ ถวายคําแนะนําใหทรงตราพระราชกฤษฎีกา 
 2.4 อํานาจออกกฎกระทรวง วางระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ที่มีผลบังคับใชแกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ 
อาทิ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี แตระเบียบดังกลาวจะกระทบสิทธิ เสรีภาพของประชาชนนอกระบบราชการบริหาร
มิได เวนแตกฎหมายจะใหอํานาจไว 
 2.5 อํานาจออกมติคณะรัฐมนตรีที่มีผลเปนกฎใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
ตองปฏิบัติตาม การฝาฝนมติคณะรัฐมนตรีสวนนี้เปนความผิดวินัยตามกฎหมายระเบียบขาราชการประเภทตาง ๆ 
3. อํานาจกึ่งตุลาการในการวินิจฉัยเร่ืองตามกฎหมาย 

ในหลายกรณี กฎหมายกําหนดใหขอพิพาทบางประการ ตองวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะรัฐมนตรี เชน การยุติขอพิพาท
ระหวางสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 เห็นชอบ
แนวทางปฏิบัติกรณีดังกลาววา  

ในกรณีสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจเกิดขอพิพาทระหวางกัน มิใหฟองคดีตอศาล ใหสงเรื่องที่มี
ขอพิพาทเรียกรองไปยังสํานักงานอัยการสูงสุดภายในอายุความเพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการ
ยุติในการดําเนินคดีแพงของสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา และ 
มีความเห็นเสนอคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดําเนินคดีแพงของสวนราชการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
เพ่ือพิจารณาตัดสินชี้ขาด แลวเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบตอไป 
 ใหสํานักงานอัยการสูงสุดสงคําตัดสินชี้ขาดและมติคณะรัฐมนตรีแจงใหคูกรณีทราบและถือปฏิบัติ หากสวนราชการ 
หนวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจใดเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําตัดสินชี้ขาดดังกลาวขางตนใหนําเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร 
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 การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางคณะรัฐมนตรีกับองคกรตามรัฐธรรมนูญของ 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี9 
 คณะรัฐมนตรีไมใช “ฝายปกครอง” แตเปน “ฝายบริหาร” เปนผูกําหนดและวางแนวทางในการ
ปกครองประเทศ ฝายปกครองเปนผูรับเอานโยบายและแนวทางดังกลาวมาดําเนินการใหสําเร็จตาม
เปาหมายและวัตถุประสงค ทั้งน้ีเพ่ือสนองความตองการหรือประโยชนสวนรวมของประชาชน ซ่ึงเรียกวา 
“บริการสาธารณะ” โดยปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมติของคณะรัฐมนตรี ฉะน้ันจึงอาจกลาวไดวา
ฝายปกครองอยูใตบังคับบัญชาของคณะรัฐมนตรี หนาที่ของฝายปกครองเปนสวนหนึ่งแหงหนาที่ของ
ฝายบริหาร (คณะรัฐมนตรี) แตแยกออกจากหนาที่ของฝายนิติบัญญัติและฝายตุลาการ 

 อํานาจและหนาที่ของคณะรัฐมนตรีที่มีตอเจาหนาที่ของรัฐและองคกรทางปกครอง อาจจําแนก
ได 2 ประการ คือ อํานาจบังคับบัญชากับอํานาจกํากับดูแล ดังน้ี 
 (1) อํานาจบังคับบัญชา (pourvoir hierarchique) 
  อํานาจบังคับบัญชาเปนอํานาจที่ใชในระบบการรวมอํานาจ (centralisation) มีรากฐานมา
จากหลักเรื่องการจัดองคกร (organization) คือจัดระบบบุคลากรและทรัพยสินเพ่ือดําเนินการใหบรรลุ
ความมุงหมายที่ตั้งไว อํานาจบังคับบัญชาเปนอํานาจที่เจาหนาที่ผูดํารงตําแหนงสูงกวามีอํานาจควบคุม
การกระทําของผูใตบังคับบัญชาและมีมาตรการในการควบคุมตัวผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหการปฏิบัติ
หนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อํานาจบังคับบัญชาจึงแบงไดเปน 2 สวน ดังน้ี 
  (1.1) อํานาจควบคุมเหนือการกระทําของผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงอาจแสดงใหเห็นได  
4 ประการ ดังน้ี 
   ก. อํานาจแนะนํา สั่งการ และวางแนวทางปฏิบัติ  
    เปนลักษณะของการแนะนําหรือสั่งการใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่ไปใน
แนวทางที่กําหนด ซ่ึงอาจเปนการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับตาง ๆ คําแนะนําที่ออกมาในรูปของคําสั่ง
หรือหนังสือเวียน (circulairs) ก็ได สวนการวางแนวปฏิบัติจะเปนเรื่องของการออกระเบียบภายใน
หนวยงานและออกหนังสือเวียนที่กําหนดถึงผลในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงหรือเหตุการณที่คลายคลึงกับ
สิ่งที่กําหนด หรือในกรณีที่กําหนดเรื่องไวแลว ผูใตบังคับบัญชาจะตองเชื่อฟงแนวทางการปฏิบัติเหลานี้  
ถาไมเชื่อฟงแนวทางปฏิบัติเหลานี้อาจถูกลงโทษทางวินัยได อยางไรก็ตาม ผูใตบังคับบัญชาจะไมปฏิบัติ
ตามก็ได ถาแนวทางปฏิบัติเหลานั้นผิดกฎหมายอยางชัดแจงหรือทําใหประโยชนสาธารณะเสื่อมเสีย 
   ข. อํานาจเพิกถอนการกระทํา  
    อํานาจนี้ เปนอํานาจควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําของ
ผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสั่งเพิกถอนการกระทําได หากเห็นวาการกระทํานั้นไมเปนไปตาม
กฎหมาย การเพิกถอนคําสั่งของผูใตบังคับบัญชานี้จะมีผลยอนหลังและถือวาไมไดมีคําสั่งของ
ผูใตบังคับบัญชานี้เลย 
 

                                                 
 9 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, “ความสัมพันธระหวางคณะรัฐมนตรีกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ”, (รายงานการศึกษา 2549), 
หนา 61-64. 



รายงานการศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี (Cabinet Law) ฉบับสมบูรณ 

คณะบุคคลศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี 

34

   ค. อํานาจแกไขเปลี่ยนแปลง  
    เป น อํ านาจที่ ผู บั งคั บบัญชา ใช แก ไข เนื้ อความของการกระทํ าของ
ผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสามารถแกไขคําสั่งของผูใตบังคับบัญชาได โดยมีคําสั่งอ่ืนอีกคําสั่งหนึ่ง
ที่แตกตางจากคําสั่งเดิมมากหรือนอยก็ได แตคําสั่งของผูบังคับบัญชานี้จะไมมีผลยอนหลัง จะมีผล 
ในอนาคตเทานั้น การแกไขเปลี่ยนแปลงนี้ไมใชเฉพาะกรณีไมชอบดวยกฎหมายเทานั้น แตยังรวมถึง
กรณีความเหมาะสมอีกดวย 
   ง. อํานาจสอดเขาไปใชอํานาจแทน 
    เปน อํานาจที่ผูบั งคับบัญชาสอดเข าไปใช อํานาจวิ นิจฉัยสั่ งการแทน
ผูใตบังคับบัญชาไดในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวนหรือกรณีที่กฎหมายกําหนดไว 
  (1.2) อํานาจควบคุมเหนือตัวบุคคล เปนอํานาจของผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับสถานภาพ
ของผูใตบังคับบัญชา เชน อํานาจลงโทษทางวินัย อํานาจเลื่อนขั้นเงินเดือน อํานาจโยกยายหรือแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนง เปนตน 
   ขอสังเกตเกี่ยวกับลักษณะของอํานาจบังคับบัญชา 
   ก. อํานาจบังคับบัญชานั้น ผูบังคับบัญชามีอํานาจเต็มที่ที่จะใชไดโดยไมตองมี
กฎหมายลายลักษณอักษรใหอํานาจไวโดยตรง อํานาจนี้ผูกพันอยูกับสถานะของผูบังคับบัญชา โดยมี 
คําพิพากษาของสภาแหงรัฐของฝร่ังเศส (Conseil d’ Etat) มาตั้งแตสมัยกอนแลววาอํานาจบังคับบัญชา
น้ีมีลักษณะเสมือน “หลักกฎหมายมหาชนทั่วไป” 
   ข. ผูบังคับบัญชาสามารถใชอํานาจบังคับบัญชาไดโดยไมตองใหเหตุผล กลาวคือ 
ไมตองระบุถึงความเหมาะสมหรือเหตุผลตามกฎหมายเฉพาะกรณีการออกระเบียบ แนวปฏิบัติ หรือการ
ออกคําสั่งยกเลิกคําสั่งของผูใตบังคับบัญชา แตทั้งนี้มิไดหมายความวาอํานาจในการยกเลิกหรือแกไข
คําสั่งของผูใตบังคับบัญชานั้นจะไมมีขอจํากัดเสียเลย 
   ค. การใชอํานาจบังคับบัญชาอาจเร่ิมมาจากตัวผูบังคับบัญชาเอง หรืออาจเกิดมา
จากการรองเรียนโดยผูเกี่ยวของ เชน ไดมีผูมารองเรียนตอผูบังคับบัญชา เปนตน 
 (2) อํานาจกํากับดูแล 
  คําวา “กํากับดูแล” น้ัน ใชอธิบายถึงการที่ตัวแทนของรัฐดูแลกิจกรรมขององคกรมหาชนอื่น 
เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ เปนตน เพ่ือใหองคกรเหลานี้ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตาม
กฎหมาย 
  อํานาจกํากับดูแลนั้นตางกับอํานาจบังคับบัญชา เพราะอํานาจนี้ไมไดกอใหเกิด
ความสัมพันธในลักษณะของการบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา แตเปนไปในลักษณะของผูควบคุม
กํากับและผูถูกควบคุมกํากับ อํานาจกํากับดูแลจึงเปนอํานาจที่มีเง่ือนไข อํานาจนี้จะมีไดก็แตในกรณีและ
ในรูปแบบที่กฎหมายกําหนดไวเทานั้น อํานาจกํากับดูแลจึงเปนอํานาจที่ไมสามารถออกคําสั่งโดยไมมี
กฎหมายใหอํานาจไวได เจาหนาที่ผูมีอํานาจควบคุมกํากับเพียงแตควบคุมวามีการปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือไมเทานั้น แตไมมีอํานาจออกคําสั่งเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดไว กลาวคือ ถึงแมวา
เจาหนาที่ผูมีอํานาจควบคุมตามพระราชบัญญัติมีอํานาจที่จะยกเลิกหรือสั่งใหยกเลิกการกระทําของ
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องคกรที่อยูภายใตการควบคุมของตนและอาจมีคําสั่งแทนองคกรไดก็ตาม แตอํานาจเหลานี้จะมีไดก็แต
ภายใตเง่ือนไขที่กําหนดขึ้นโดยพระราชบัญญัติเทานั้น อํานาจกํากับดูแลจึงไมใชอํานาจทั่วไปอยางที่
ปรากฏในอํานาจบังคับบัญชา 
 ในการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหหนวยงานในสังกัดฝายบริหารหรือ 
ฝายปกครองนํานโยบายของคณะรัฐมนตรีไปสูการปฏิบัติใหเกิดรูปธรรมนั้น พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดเปาหมายของการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือใหการดําเนินการเปนไป
ตามเปาหมายของการบริหารราชการแผนดิน ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซ่ึงตามมาตรา 13 ของพระราชกฤษฎีกานี้ ไดใหอํานาจ
กับคณะรัฐมนตรีในการจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของ
คณะรัฐมนตรี โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลว ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
สํานักงบประมาณ รวมกันจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 
เกาสิบวันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภา และเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ 
ในแผนการบริหารราชการแผนดินแลว ใหมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และสวนราชการที่จะตอง
ดําเนินการจัดทําภารกิจใหเปนไปตามแผนการบริหารราชการแผนดิน 
 แผนการบริหารราชการแผนดินนั้นเปนแผนสี่ป โดยนํานโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภามา
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และแผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อยางนอยจะตองมี
สาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน สวนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบ
ในแตละภารกิจ ประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรตาง ๆ ที่จะตองใช ระยะเวลาการ
ดําเนินการ และการติดตามประเมินผล นอกจากนี้แลว เม่ือมีการประกาศใชบังคับแผนการบริหาร
ราชการแผนดินแลว ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวมกัน
พิจารณาจัดทําแผนนิติบัญญัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่จะตองจัดใหมีขึ้นใหมหรือกฎหมาย
ที่ตองมีการแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน สวนราชการ
ผู รับผิดชอบ และระยะเวลาที่ตองดําเนินการ และเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลว ใหมีผลผูกพัน 
สวนราชการที่เกี่ยวของที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
 ในระดับสวนราชการ10 พระราชกฤษฎีกานี้ กําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ
เปนแผนสี่ป ซ่ึงจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน และในแตละปงบประมาณ  
สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายไดและรายจายและ

                                                 
 10 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 4 ใหความหมายของ “สวนราชการ” 
หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกํากับของราชการ 
ฝายบริหารแตไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ทรัพยากรอื่นที่จะตองใช เสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ และเม่ือใหความเห็นชอบแลว ใหสํานัก
งบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจตาม
แผนปฏิบัติราชการ และเม่ือสิ้นปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี  
 พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีอีกประการหนึ่ง ตามมาตรา 
18 กลาวคือ เม่ือมีการกําหนดงบประมาณรายจายประจําปตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใด
แลว การโอนงบประมาณจากภารกิจหน่ึงตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการไปดําเนินการอยางอ่ืน  
ซ่ึงมีผลทําใหภารกิจเดิมไมบรรลุเปาหมายหรือนําไปใชในภารกิจใหมที่มิไดกําหนดในแผนปฏิบัติราชการ  
จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหปรับแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกันแลว ซ่ึงแต
เดิมน้ัน ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 19 ใหอํานาจกับผูอํานวยการ 
สํานักงบประมาณเปนผูมีอํานาจในการอนุญาตใหโอนรายจายที่กําหนดไวในรายการใดสําหรับสวนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ยกเวนกรณีการโอนที่เปนผลให 
เพ่ิมรายจายประเภทเงินราชการลับ หรือเปนงาน หรือโครงการใหม ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
 กลาวไดวา การจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินน้ี สอดรับกับแนวคิดการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยที่มุงเนนใหคณะรัฐมนตรีหรือผูบริหารราชการแผนดินฝายการเมืองแสดงภาวะ
ผูนําเพื่อทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย วางยุทธศาสตร กํากับดูแลใหฝายขาราชการประจําทําหนาที่
ในการนํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุผล รวมทั้งเปนแผนยุทธศาสตรของรัฐบาล (government strategic 
plan) ที่แสดงใหเห็นถึงวิสัยทัศนและทิศทางการทํางานของรัฐบาลในระยะเวลา 4 ป ตามกรอบแนวทาง
ที่ไดแถลงไวตอรัฐสภาและแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงตอง
รับผิดชอบรวมกันของคณะรัฐมนตรีในการบริหารปกครองประเทศ สวนแผนนิติบัญญัติที่จัดขึ้นเพ่ือ
ประโยชนในการเสนอใหมีการปรับปรุง แกไข หรือยกเลิกกฎหมาย เพ่ือใหรัฐบาลมีเครื่องมือที่จะใช
ผลักดันนโยบายที่แถลงไวตอรัฐสภาและภารกิจที่กําหนดไวในแผนการบริหารราชการแผนดินใหประสบ
ความสําเร็จ 
 นอกจากนี้แลว เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายของการบริหารราชการแผนดินตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ซ่ึงตามพระราชกฤษฎีกานี้ไดกําหนดถึงขอบเขตของเรื่องที่จะเสนอให
คณะรัฐมนตรีพิจารณา องคประชุมและวิธีการประชุม ดังน้ี  
 “มาตรา 4 การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีใหเสนอไดเฉพาะเรื่องดังตอไปน้ี 

(1)  เ ร่ืองที่กฎหมายกําหนดให เปนอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีหรือใหตองเสนอ
คณะรัฐมนตรี 

(2)  รางพระราชบัญญัติ รางพระราชกําหนด  
(3)  เรื่องที่ตองเสนอใหสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ 
(4)  รางพระราชกฤษฎีกา 
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(5)  รางกฎกระทรวงเกี่ยวกับนโยบายสําคัญที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
(6)  รางระเบียบ รางขอบังคับ หรือรางประกาศที่มีผลบังคับแกสวนราชการโดยทั่วไป 
(7)  เร่ืองที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือที่เกี่ยวกับองคการระหวางประเทศที่มี 

ผลผูกพันรัฐบาลไทย 
(8)  การริเริ่มโครงการลงทุนขนาดใหญของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ ที่มีวงเงินตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด เวนแตโครงการลงทุนที่กําหนดในแผนงาน 
ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบกับแผนงานนั้นแลว 

(9)  เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเวนการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
ประกาศตาม (6) 

(10)  ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีลักษณะเปนระเบียบปฏิบัติราชการทั่วไปหรือ 
จะมีผลเปนแนวบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ 

(11)  เรื่องที่ตองใชงบประมาณแผนดินนอกเหนือจากที่ไดรับอนุมัติไวแลวตามกฎหมายวาดวย
งบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

(12)  เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลนําเสนอหรือมีคําสั่งใหเสนอคณะรัฐมนตรี 
(13)  เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหเสนอคณะรัฐมนตรี 
เม่ือนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีซ่ึงเปนผูออกคําสั่งหรือมีมติตาม (12) หรือ (13) พนจาก

ตําแหนง ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมคําสั่งหรือมติที่มีลักษณะเปนการกําหนดหลักเกณฑ
ในการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีที่เขาบริหารราชการชุดใหมพิจารณายืนยัน
หรือยกเลิกภายในสามสิบวันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภา” 
 
2.2 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีของไทย 
 ในการศึกษากฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรีของไทยนั้น คณะผูศึกษา
ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลในเบื้องตนจากกฎหมายและระเบียบที่สําคัญที่กําหนดอํานาจหนาที่และ
คุณสมบัติของคณะรัฐมนตรี  ไดแก  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ขอบังคับ
การประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2544 ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ . 2544 ขอบังคับการประชุม 
สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2544 ขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2549 ฯลฯ  
 ทั้งน้ี ขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่สําคัญที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรีที่ไดประมวลมาใน
เบื้องตน มีดังน้ี 
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สาระสําคัญของเรื่อง บทบัญญัติกฎหมาย ท่ีมาของกฎหมาย 
1.  หนาที่แถลงนโยบาย 

ตอรัฐสภา 
ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหาร
ราชการแผนดินตองชี้แจงตอรัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใด 
ในระยะเวลาใด เพ่ือบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และตองจัดทํารายงานแสดงผลการ
ดําเนินการ รวมทั้งปญหาและอปุสรรคเสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง 

รัฐธรรมนูญ ม. 75  
ว. 2 ประกอบ ม. 176 

2.  หนาที่จัดใหมีแผน 
การตรากฎหมายที่
จําเปนตอการดําเนินการ
ตามนโยบายและ
แผนการบริหารราชการ
แผนดิน 

คณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือ
แสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการในแตละปของการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งจะตอง
สอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ในการบริหารราชการ
แผนดิน คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการตรากฎหมายที่จาํเปน
ตอการดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน 

รัฐธรรมนูญ ม. 76 
ประกอบ ม. 176 

3.  อํานาจเสนอ 
รางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ และ
พระราชบัญญัติ 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอไดโดย
คณะรัฐมนตรี และรางพระราชบัญญัติจะเสนอไดโดย
คณะรัฐมนตรี 

รัฐธรรมนูญ ม. 139 
และ ม. 142 

4.  อํานาจของคณะรัฐมนตรี
ในการขอใหมีการ 
ออกเสียงประชามติ 

การจัดใหมีการออกเสียงประชามติใหกระทําไดในเหตุ ใน
กรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึง
ประโยชนไดเสียของประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธาน 
สภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพ่ือประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียงประชามติได ฯลฯ 

รัฐธรรมนูญ ม. 165  
ว. 2 (1) 

5.  อํานาจโอนหรือนํารายจาย
ที่แตกตางจากที่กําหนด
ไวในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจาํปไดในระหวาง
เวลาที่ประเทศอยูในภาวะ
สงครามหรือการรบ 

ในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงครามหรือการรบ 
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจโอนหรือนํารายจายที่กําหนดไวสําหรับ
หนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไปใชในรายการที่แตกตาง
จากที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปไดทันที และใหรายงานรัฐสภาทราบโดยไมชักชา 
 

รัฐธรรมนูญ ม. 169  
ว. 2 

6. องคประกอบของ
คณะรัฐมนตรี ผูมีอํานาจ
แตงตั้งคณะรัฐมนตรีและ
อํานาจหนาที่ทั่วไปของ
คณะรัฐมนตรี 

พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและ
รัฐมนตรีอ่ืนอีกไมเกินสามสิบหาคนประกอบเปนคณะรัฐมนตรี 
มีหนาที่บริหารราชการแผนดิน 
 

รัฐธรรมนูญ ม. 171  
ว. 1 

7. คุณสมบัติและขอหาม
ดํารงตําแหนงของ
รัฐมนตรี 

รัฐมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
2. มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
3. สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
4. ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 102 (1) (2) (3) (4) (6) 

รัฐธรรมนูญ ม. 174 
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(7) (8) (9) (11) (12) (13) หรือ (14) 

5.  ไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึง
หาปกอนไดรับแตงตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

6.  ไมเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาซึ่ง
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแลวยังไมเกินสองปนับถึงวันที่
ไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรี 

8. ขอหามของรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการจัดการหุน
และหุน 

1. รัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวน
หรือบริษัทหรือไมคงไวซึ่งความเปนหุนสวนหรือผูถือหุน
ในหางหุนสวนหรือบริษัท เวนแตมีจํานวนไมเกิน 
ที่กฎหมายกําหนด 

2. รัฐมนตรีจะกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไป
บริหาร ครอบงํา หรือออกคําส่ังเกี่ยวกับการจัดการ
หุนสวนหรือหุน หรือการจัดหาผลประโยชนในหุนสวน 
หรือหุน 

พระราชบัญญัติการ
จัดการหุนสวนและหุน
ของรัฐมนตรี พ.ศ. 
2543 ม. 4 และ ม. 11 

9.  ขอหามของรัฐมนตรีใน
ฐานะเจาหนาที่ของรัฐ
ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

หามรัฐมนตรีในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐดําเนินกิจการ ดังนี้ 
1. เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงาน

ของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของ 
2. เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่ 

เขาขายคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐ 
ผูนั้นปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของ 

3. รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ ฯลฯ หรือเขาขายคูสัญญา 

4. เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา 
ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจาง ในธุรกิจของเอกชน  
ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของ
หนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูนั้นสังกัดหรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวของ 

5. หามเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด
จากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรได
ตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและ
จํานวนที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติกําหนด (ซึ่งคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดกําหนดใหรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใด ซึ่งมีราคาหรือมูลคาในการรับจาก 
แตละบุคคล แตละโอกาสไมเกิน 3,000 บาท) 

พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542  
ม. 100 และ ม. 103 
ประกอบดวย ประกาศ
คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ เรื่อง 
กําหนดตําแหนง
เจาหนาที่ของรัฐ 
ที่ตองหามมิใหดําเนิน
กิจการตามความใน 
ม. 100 แหง 
พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 
พ.ศ. 2544 และประกาศ
คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการ
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ทุจริตแหงชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชน
อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา
ของเจาหนาที่ของรัฐ  
พ.ศ. 2543 

10. หนาที่การถวาย 
สัตยปฏิญาณตอ
พระมหากษัตริย 
กอนเขารับหนาที่ 
ของคณะรัฐมนตรี 

กอนเขารับหนาที่ รัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอ
พระมหากษัตริยดวยถอยคําดังตอไปนี้ 
“ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา 
ขาพระพุทธเจาจะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย  
และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพ่ือประโยชน
ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตาม 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

รัฐธรรมนูญ ม. 175 

11. สิทธิการเขาประชุมและ
แถลงขอเท็จจริงหรือ
แสดงความคิดเห็น 
ในที่ประชุมสภา 

รัฐมนตรียอมมีสิทธิเขาประชุมและแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมสภา และในกรณีที่สภาผูแทนราษฎร
หรือวุฒิสภามีมติใหเขาประชมุในเรื่องใด รัฐมนตรีตองเขารวม
ประชุม และใหนําเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา 130 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม และในการประชุมสภาผูแทนราษฎร ถารัฐมนตรี
ผูใดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะเดียวกันดวย หามมิให
รัฐมนตรีผูนั้นออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่เกี่ยวกับการดํารง
ตําแหนง การปฏิบัติหนาที่หรือการมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น 

รัฐธรรมนูญ ม. 177 

12. หนาที่ดําเนินการบริหาร
ราชการแผนดิน 
ตามนโยบายที่ไดแถลง
ไว 

ในการบริหารราชการแผนดิน รัฐมนตรีตองดําเนินการ 
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได
แถลงไวตามมาตรา 176 และตองรับผิดชอบตอสภา
ผูแทนราษฎรในหนาที่ของตน รวมทั้งตองรับผิดชอบรวมกัน
ตอรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี 

รัฐธรรมนูญ ม. 178 

13. อํานาจฟงความคิดเห็น
ของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา ในกรณีที่มี
ปญหาสําคัญเกี่ยวกับ
การบริหารราชการแผนดิน 

ในกรณีที่มีปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน 
ที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟงความคิดเห็นของสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจง
ไปยังประธานรัฐสภาขอใหมีการเปดอภิปรายทั่วไป 
ในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาก็ได ในกรณีเชนวานี้ รัฐสภา 
จะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได 

รัฐธรรมนูญ ม. 179 

14. การพนตําแหนงของ
คณะรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง เมื่อ 
1.  ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตาม 

มาตรา 182 
2.  อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 
3.  คณะรัฐมนตรีลาออก 
 

รัฐธรรมนูญ ม. 180 
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15. การพนจากตําแหนง

ของรัฐมนตรีเปนการ
เฉพาะตัว 

ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ 
1.  ตาย 
2.  ลาออก 
3.  ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือ 

มีการรอการลงโทษ เวนแตเปนกรณีที่คดียังไมถึงที่สุด
หรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท ความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

4.  สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจตามมาตรา 158 หรือ
มาตรา 159 

5.  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 174 
6.  มีพระบรมราชโองการใหพนจากความเปนรัฐมนตรีตาม

มาตรา 183 
7.  กระทําการอันตองหามตามมาตรา 267 มาตรา 268 หรือ

มาตรา 269 
8.  วุฒิสภามีมติตามมาตรา 274 ใหถอดถอนออกจาก

ตําแหนง 

รัฐธรรมนูญ ม. 182 

16. พระราชอํานาจ 
ในการใหรัฐมนตรี 
พนจากตําแหนง 

พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรี
พนจากความเปนรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวาย
คําแนะนํา 

รัฐธรรมนูญ ม. 183 

17. การตราพระราชกําหนด ในกรณีเพ่ือประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของ
ประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ 
พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชน
พระราชบัญญัติก็ได ในการตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่ง
ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉินที่
มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเล่ียงได 
 

รัฐธรรมนูญ ม. 184  
ว. 1 และ ว. 2 

18. การเรียกประชุมรัฐสภา
วิสามัญเพ่ือพิจารณา
อนุมัติหรือไมอนุมัติ 
พระราชกําหนด 

ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอ 
พระราชกําหนดนั้นตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา  
ถาอยูนอกสมัยประชุมและการรอการเปดสมัยประชุมสามัญ
จะเปนการชักชา คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการใหมีการเรียก
ประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติ
พระราชกําหนดโดยเร็ว ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติ หรือ
สภาผูแทนราษฎรอนุมัติแตวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎร
ยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ให
พระราชกําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการ
ที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น 

รัฐธรรมนูญ ม. 184  
ว. 3 
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19. หนาที่แสดงบัญชี

รายการทรัพยสินและ
หนี้สินในการเขารับ
ตําแหนง หรือ 
พนจากตําแหนง  

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดังตอไปนี้ มีหนาที่ย่ืนบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่
ยังไมบรรลุนิติภาวะตอคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ ทุกครั้งที่เขารบัตําแหนงหรือพนจากตาํแหนง 
1.  นายกรัฐมนตรี 
2.  รัฐมนตรี 
3.  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
4.  สมาชิกวุฒิสภา 
5.  ขาราชการการเมืองอื่น 
6.  ผูบริหารทองถ่ินและสมาชกิสภาทองถ่ินตามที่กฎหมายบัญญัติ 

รัฐธรรมนูญ ม. 259 

20. การแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ 

การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจะกระทําไดก็แตโดย
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดวา ญัตติขอแกไขเพ่ิมเติม 
ตองมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของสภาผูแทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของท้ังสองสภา หรือจากประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคนตามกฎหมาย
วาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย 

รัฐธรรมนูญ ม. 291 

21.อํานาจในการกําหนดให
สวนราชการปฏิบัติตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีรวมถึงการวางเงื่อนไข
ในการปฏิบัติตาม 
พระราชกฤษฎกีาดังกลาว 

การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่ 
สวนราชการใดจะปฏิบัติเมื่อใด และจะตองมีเง่ือนไขอยางใด 
ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามขอเสนอแนะของ 
ก.พ.ร. 

พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ม. 3 

22. หนาที่จัดใหมีแผนการ
บริหารราชการแผนดิน
ตลอดระยะเวลาการ
บริหารราชการของ
คณะรัฐมนตรี 

ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดิน 
ตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี 
เมื่อคณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลว ใหสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และสํานักงบประมาณรวมกันจัดทําแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภา 
เมื่อคณะรัฐมนตรีความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการ
แผนดินตามวรรคหนึ่งแลว ใหมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี และสวนราชการ ที่จะตองดําเนินการจัดทําภารกิจ
ใหเปนไปตามแผนการบริหารราชการแผนดินนั้น 

พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ม. 13 
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สาระสําคัญของเรื่อง บทบัญญัติกฎหมาย ท่ีมาของกฎหมาย 
23. อํานาจใหความเห็นชอบ

กับแผนการปฏิบัติ
ราชการประจําปของ
สวนราชการตาง ๆ 

ในแตละปงบประมาณใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป โดยใหระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบาย 
การปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์
ของงาน รวมท้ังประมาณการรายไดและรายจายและ
ทรัพยากรอื่นที่จะตองใช เสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือใหความ
เห็นชอบ เมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการใดตามวรรคสองแลว ใหสํานักงบประมาณ
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุ 
ผลสําเร็จในแตละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกลาว 

พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ม. 16  
ว. 2 

24. อํานาจอนุมัติใหโอน
งบประมาณจากภารกิจ
หนึ่งไปดําเนินการ 
อยางอื่น 

เมื่อมีการกําหนดงบประมาณรายจายประจําปตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการใดแลว การโอนงบประมาณจาก
ภารกิจหนึ่งตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการไปดําเนินการ
อยางอื่น ซึ่งมีผลทําใหภารกิจเดิมไมบรรลุเปาหมาย หรือ
นําไปใชในภารกิจใหมที่มิไดกําหนดในแผนปฏิบัติราชการ  
จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ม. 18 

25. อํานาจกําหนด
ระยะเวลาในการ
ประเมินความคุมคาใน
การปฏิบัติภารกิจ 
ของรัฐ 

ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและสํานักงบประมาณรวมกันจัดใหมีการประเมิน
ความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่สวนราชการ
ดําเนินการอยูเพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีสําหรับเปนแนวทาง
ในการพิจารณาวาภารกิจใดสมควรจะไดดําเนินการตอไป 
หรือยุบเลิก และเพ่ือประโยชนในการจัดตั้งงบประมาณ 
ของสวนราชการในปตอไป ทั้งนี้ ตามระยะเวลา 
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ม. 22 

26. อํานาจใหความเห็นชอบ
ในการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการ
หรือแนวทางในการ
กระจายอํานาจ 
การตัดสินใจ 

เพ่ือประโยชนในการกระจายอํานาจการตัดสินใจ ก.พ.ร. ดวย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการหรือแนวทางในการกระจายอํานาจการตัดสินใจ  
ความรับผิดชอบระหวางผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการใหสวนราชการ 
ถือปฏิบัติก็ได 

พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ม. 28 

27. อํานาจในการใหความ
เห็นชอบในการปรับปรุง
ภารกิจของสวนราชการ 

ในกรณีสวนราชการเห็นควรยกเลิก ปรับปรุง หรือ
เปล่ียนแปลงภารกิจ ใหสวนราชการดําเนินการปรับปรุง
อํานาจหนาที่โครงสราง และอัตรากําลังของสวนราชการให
สอดคลองกัน และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความ
เห็นชอบเพ่ือดําเนินการตอไป 

พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ม. 33 ว. 2 

28. อํานาจใหความเห็นชอบ
การจัดสรรเงินเพ่ิม
พิเศษเปนบําเหน็จ
ความชอบแกสวนราชการ 

ในกรณีที่สวนราชการใดดําเนินการใหบริการที่มีคุณภาพและ
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด รวมท้ังเปนที่พึงพอใจแก
ประชาชน ให ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพ่ิมพิเศษ
เปนบําเหน็จความชอบแกสวนราชการหรือใหสวนราชการ 

พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
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สาระสําคัญของเรื่อง บทบัญญัติกฎหมาย ท่ีมาของกฎหมาย 
ที่ดําเนินการใหบริการ 
ที่เปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนดและเปนที่ 
พึงพอใจแกประชาชน 

ใชเงินงบประมาณเหลือจายของสวนราชการนั้น เพ่ือนําไปใช
ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือจัดสรร
เปนรางวัลใหขาราชการในสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.พ.ร. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2546 ม. 48 

29. อํานาจใหความเห็นชอบ
การจัดสรรเงินรางวัล
ใหแกขาราชการ 
ในสังกัด 

เมื่อสวนราชการใดไดดําเนินงานไปตามเปาหมาย สามารถ
เพ่ิมผลงาน และผลสัมฤทธิ์โดยไมเปนการเพิ่มคาใชจาย 
และคุมคาตอภารกิจของรัฐหรือสามารถดําเนินการตาม
แผนการลดคาใชจายตอหนวยไดตามหลักเกณฑที่ ก.พ.ร. 
กําหนด ให ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัล 
การเพิ่มประสิทธิภาพใหแกสวนราชการการนั้น หรือ 
ใหสวนราชการใชเงินงบประมาณเหลือจายของสวนราชการนั้น
เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการ
หรือจัดสรรเปนรางวัลใหขาราชการในสังกัด ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.ร. กําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี 

พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ม. 49 

30. อํานาจการใหความ
เห็นชอบใหสวนราชการ
ตองปฏิบัตินอกเหนือ 
จากที่กําหนดไวใน 
พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมือง 
ที่ดี พ.ศ. 2546 

เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี อาจกําหนดใหสวนราชการตองปฏิบัติการใด
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกานี้ 

พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ม. 50 

31. ใหความเห็นชอบในการ
ยุบสวนราชการ  

การยุบสวนราชการตามมาตรา 7 ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
เมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบสวนราชการตามวรรคหนึ่งแลว  
ใหงบประมาณรายจายที่เหลืออยูของสวนราชการนั้นเปนอัน
ระงับไป สําหรับทรัพยสินอื่นของสวนราชการนั้นใหโอนใหแก
สวนราชการอื่นหรือหนวยงานอื่นของรัฐ ตามที่รัฐมนตรี 
ซึ่งเปนผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 ม. 8 

32. อํานาจใหความเห็นชอบ
ในการวางระเบียบ
ปฏิบัติราชการ 

วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดิน
เปนไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น ระเบียบตาม (8)  
เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ใหใชบังคับได 

พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 ม. 11 

33. อํานาจมอบหมาย 
ใหรองนายกรัฐมนตรี 
คนหนึ่งคนใดปฏิบัติ
หนาที่แทนนายกรัฐมนตรี 

ในระหวางที่คณะรัฐมนตรีตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนาที่เพราะ
นายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ตองคําพิพากษาใหจําคุก 
สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา

พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 ม. 10  
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สาระสําคัญของเรื่อง บทบัญญัติกฎหมาย ท่ีมาของกฎหมาย 
ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลง หรือวุฒิสภา 
มีมติใหถอนถอนจากตําแหนง ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายให
รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
นายกรัฐมนตรี ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี 
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ใหรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน 

ว. 4 

34. หนาที่อํานวยความสะดวก
ใหแกหัวหนาสวนราชการ
ตาง ๆ  ดําเนินการใด ๆ   
เทาที่จําเปนในระหวาง 
ที่คณะรัฐมนตรีตองอยูใน
ตําแหนงเพ่ือปฏิบัติ 
หนาที่ตอไป 

ในระหวางที่คณะรัฐมนตรีตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนาที่  
ใหคณะรัฐมนตรีดังกลาวอํานวยความสะดวกใหหัวหนา 
สวนราชการตาง ๆ ดําเนินการใด ๆ เทาที่จําเปน เพ่ือรับแนว
ทางการบริหารราชการแผนดินจากนายกรัฐมนตรี 
คนใหมมาเตรียมการดําเนินการได 
 

พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 ม. 10 ว. 5 

35. อํานาจในการกําหนด 
ใหมีการมอบอํานาจ 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
การมอบอํานาจใหทํา
นิติกรรม ฟองคดี และ
ดําเนินคดีแทนกระทรวง 
ทบวง กรม 

คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดใหมีการมอบอํานาจในเรื่องใดเร่ือง
หนึ่ง ตลอดจนการมอบอํานาจใหทํานิติกรรม ฟองคดีและ
ดําเนินคดีแทนกระทรวง ทบวง กรม หรือกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ หรือเง่ือนไขในการมอบอํานาจใหผูมอบอํานาจหรือ
ผูรับมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งตองปฏิบัติก็ได 

พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 ม. 38 

36. รองขอใหมกีารประชุมลับ การประชุมสภายอมเปนการเปดเผย แตถาคณะรัฐมนตรีหรือ
สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
ของสภารองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ 
 

ขอบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
พ.ศ. 2549 ขอ 13 

37. ตอบขอซักถามของ
สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ 

ถารัฐมนตรีขอแถลงหรือชี้แจงเรื่องใดตอที่ประชุมสภา  
ใหประธานพิจารณาอนุญาตสมาชิกอาจซักถามเพื่อความ
กระจางแจงในเรื่องที่แถลงหรือชี้แจงนั้นก็ได 

ขอบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
พ.ศ. 2549 ขอ 23 

38. เสนอรายชื่อเพ่ือคัดเลือก
เปนคณะกรรมาธิการ
วิสามัญเพ่ือพิจารณา 
รางพระราชบัญญัติและ
เลือกคณะกรรมการ
วิสามัญเพ่ือกระทํา 
กิจการในเรื่องอื่น ๆ 

ในการเลือกคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณา 
รางพระราชบัญญัติ ใหคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อไดไมเกิน
หนึ่งในหาของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด แตในการเลือก
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือกระทํากิจการในเรื่องอื่น ๆ  
ใหประกอบดวยบุคคลที่มิไดเปนสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสามแตไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด 

ขอบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
พ.ศ. 2549 ขอ 80  
ว. 3 

39. อํานาจขอรับ 
รางพระราชบัญญัติ 
ที่สมาชิกเปนผูเสนอ 
ไปพิจารณากอน 

การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่สมาชิกเปนผูเสนอ  
ถาคณะรัฐมนตรีขอรับรางพระราชบัญญัตินั้นไปพิจารณา
กอนที่สภาจะลงมติตามขอ 110 หากที่ประชุมอนุมัติก็ใหรอ
การพิจารณาไวกอนสามสิบวัน 

ขอบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
พ.ศ. 2549 ขอ 111 



รายงานการศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี (Cabinet Law) ฉบับสมบูรณ 

คณะบุคคลศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี 

46

สาระสําคัญของเรื่อง บทบัญญัติกฎหมาย ท่ีมาของกฎหมาย 
40. อํานาจในการ 

ใหความเห็นในการ
แกไขเพ่ิมเติมราง
พระราชบัญญัติเปน 
รางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงิน 

รางพระราชบัญญัติที่สมาชิกเปนผูเสนอและในขั้นรับหลักการ
ไมเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน แตในการพิจารณา
ในวาระที่สอง ถาสภาไดลงมติแกไขเพ่ิมเติมในมาตราใด และ
ประธานสภาเห็นวาการแกไขเพ่ิมเติมนั้น ทําใหมีลักษณะเปน
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ใหประธานสภาส่ังระงับ
การลงมติในวาระที่สามไวกอน และใหสงรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาและใหความเห็นเพ่ือ
ประกอบการวินิจฉัยของประธานสภาและตองสงคืนกลับมา
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีกรณีดังกลาว และใหนําความ 
ในขอ 108 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
พ.ศ. 2549 ขอ 117 

41. หนาที่ตอบกระทูถามเรื่อง
การบริหารราชการแผนดิน
ในส่ิงที่ตนรับผิดชอบ 

การตอบกระทูถาม ใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบในการบริหารราชการแผนดินเรื่อง
นั้นเปนผูตอบ 

ขอบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
พ.ศ. 2549 ขอ 136 

42. สิทธิในการอภิปราย
ตอบขอซักถาม 

รัฐมนตรีเทานั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบขอซักถาม รัฐมนตรี
จะตอบสมาชิกที่ซักถามและอภิปรายในเรื่องที่ขอเปด
อภิปรายเพื่อซักถามขอเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรีทีละคนเปน
ลําดับไป หรือจะรอรวมตอบครั้งละหลายคนก็ได 

ขอบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
พ.ศ. 2549 ขอ 153 

43. อํานาจการพิจารณา 
ใหมีการประชุมลับ 

การประชุมสภายอมเปนการเปดเผย แตถาคณะรัฐมนตรีหรือ
สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรรองขอใหประชุมลับ ก็ให
ประชุมลับ 

ขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎร 
พ.ศ. 2544 ขอ 11 

44. หนาที่ตอบขอซักถาม 
ในที่ประชุมสภา 

ถารัฐมนตรีขอแถลงหรือชี้แจงเรื่องใดตอที่ประชุม ใหประธาน
พิจารณาอนุญาต สมาชิกอาจซักถามเพื่อความกระจางแจง 
ในเรื่องที่แถลงหรือชี้แจงนั้นแตรัฐมนตรีจะไมตอบก็ได  
ถาเห็นวาขอซักถามนั้นยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัย หรือประโยชนสําคัญของแผนดิน 

ขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎร 
พ.ศ. 2544 ขอ 21 

45. เสนอชื่อ
คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณา 
รางพระราชบัญญัติ 
ที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับ
เด็ก สตรีและคนชรา 

การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัติที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก สตรี และคนชรา 
หรือผูพิการหรือผูทุพพลภาพ ใหต้ังจากบุคคลซึ่งเปนผูแทน
องคการเอกชนประเภทนั้น จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดและตั้งจากบุคคลที่คณะรัฐมนตรี
เสนอชื่อไมเกินหนึ่งในหกของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด 
จํานวนกรรมาธิการนอกจากนั้นใหที่ประชุมเลือกจากรายชื่อที่
สมาชิกเสนอ โดยใหมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวน 
ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมือง
หรือกลุมพรรคการเมืองที่มีอยูในสภาผูแทนราษฎร 
 
 

ขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎร 
พ.ศ. 2544 ขอ 82 
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สาระสําคัญของเรื่อง บทบัญญัติกฎหมาย ท่ีมาของกฎหมาย 
46. สิทธิมอบหมาย 

ใหบุคคลอื่นชี้แจง 
แสดงความเห็นในที่
ประชุมกรรมาธกิาร 

ภายใตบังคับขอ 89 ผูเสนอญัตติ รัฐมนตรี และผูซึ่ง
คณะรัฐมนตรีมอบหมายมีสิทธิชี้แจงแสดงความคิดเห็น 
ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการไดตลอดเร่ือง สวนผูแปรญัตติ 
มีสิทธิชี้แจงแสดงความคิดเห็นไดเฉพาะที่แปรญัตติไว 

ขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎร 
พ.ศ. 2544 ขอ 90 

47. อํานาจขอรับราง
พระราชบัญญัติไป
พิจารณากอนสภาลงมติ 

การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่สมาชิกเปนผูเสนอ  
ถาคณะรัฐมนตรีขอรับรางพระราชบัญญัตินั้นไปพิจารณา
กอนที่สภาจะลงมติตามขอ 105 ก็ใหรอการพิจารณาไวกอน 
เมื่อที่ประชุมอนุมัติ แตตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่สภามีมติ 

ขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎร 
พ.ศ. 2544 ขอ 106 

48. อํานาจรองขอ 
ใหมีการประชุม 
โดยกรรมาธิการ 
เต็มสภา 

ตามปกติการพิจารณารางพระราชบัญญัติโดย
คณะกรรมาธิการสภาจะใหคณะกรรมาธิการสามัญหรือ
คณะกรรมาธิการวิสามัญเปนผูพิจารณาก็ได 
การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาจะกระทําได 
ตอเมื่อคณะรัฐมนตรีรองขอหรือเมื่อสมาชิกเสนอญัตติ 
โดยมีสมาชิกรับรองไมนอยกวายี่สิบคนและที่ประชุมอนุมัติ 

ขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎร 
พ.ศ. 2544 ขอ 108 

49. หนาที่ตอบคําถาม
เกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผนดิน 
ซึ่งตนรับผิดชอบ 

การตอบกระทูถาม ใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบในการบริหารราชการแผนดิน 
เรื่องนั้นเปนผูตอบ เวนแตนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีนั้น 
ไมอยูหรือติดราชการสําคัญ จะมอบหมายใหรัฐมนตรีอ่ืนเปน
ผูตอบกระทูถามนั้นได โดยแจงเปนลายลักษณอักษร 
ตอประธานสภากอนถึงระเบียบวาระการพิจารณากระทูถาม 

ขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎร 
พ.ศ. 2544 ขอ 133 

50. สิทธิอภิปรายชี้แจง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเทานั้นที่มีสิทธิอภิปรายชี้แจง ขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎร 
พ.ศ. 2544 ขอ 157 

51. อํานาจการขอใหมีการ
ประชุมลับ 

การประชุมวุฒิสภายอมเปนการเปดเผย แตถาคณะรัฐมนตรี
หรือสมาชกิจํานวนไมนอยกวาหนึง่ในส่ีของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของวุฒิสภารองขอใหประชมุลับ ก็ใหประชุมลับ 

ขอบังคับการประชุม
วุฒิสภา พ.ศ. 2544 
ขอ 13 

52. หนาที่ตอบกระทูถามใน
กรณีเกี่ยวกับประโยชน
สําคัญของแผนดินหรือ
มีเหตุฉุกเฉิน 

กรณีที่เกี่ยวกับประโยชนสําคัญของแผนดินหรือมีเหตุฉุกเฉิน
ที่มีความจําเปนรีบดวนในอันที่จะรักษาความปลอดภัย
สาธารณะ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ หรือกระทบกระเทือน
ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมหรือเสรีภาพของประชาชน
อยางรายแรง หรือกระทบกระเทือนตอสัมพันธไมตรีระหวาง
ประเทศ ซึ่งเปนเรื่องที่รัฐมนตรีควรจะตองชี้แจงหรือ
ดําเนินการโดยทันทีนั้น จะตั้งกระทูถามดวนก็ได 

ขอบังคับการประชุม
วุฒิสภา พ.ศ. 2544 
ขอ 134 

53. หนาที่ตอบขอซักถาม 
ในเรื่องที่สมาชิก 
ขอเปดอภิปรายทั่วไป 

เมื่อคณะรัฐมนตรีไดแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญ
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในเรื่องที่ขอเปดอภิปราย
ทั่วไปแลว สมาชิกมีสิทธิที่จะอภิปรายซักถามได 

ขอบังคับการประชุม
วุฒิสภา พ.ศ. 2544 
ขอ 146 
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สาระสําคัญของเรื่อง บทบัญญัติกฎหมาย ท่ีมาของกฎหมาย 
54. อํานาจรองขอ 

ใหมีการประชุมลับ 
การประชุมรัฐสภาใหเปนการเปดเผย แตถาคณะรัฐมนตรีหรือ
สมาชิกรัฐสภาไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกรัฐสภา
ทั้งหมดเทาที่มีอยูรองขอใหประชุมลับก็ใหประชุมลับ 

ขอบังคับการประชุม
รัฐสภา พ.ศ. 2544 
ขอ 9 

55. อํานาจรองขอใหรัฐสภา
พิจารณารางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพ่ิมเติม  
รางพระราชบัญญัติ 
หรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรางรัฐธรรมนูญ 

เมื่อคณะรัฐมนตรีรองขอใหรัฐสภาพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพ่ิมเติม รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญตอไปตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ 
ใหประธานรัฐสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา
เปนเรื่องดวน 

ขอบังคับการประชุม
รัฐสภา พ.ศ. 2544 
ขอ 82 

56. สิทธิอภิปรายตอบ 
ขอซักถามหรือขอ
คัดคานของสมาชิก
รัฐสภา 

เฉพาะแตรัฐมนตรีเทานั้นมีสิทธิจะอภิปรายตอบขอซักถาม
หรือขอคัดคานของสมาชิกรัฐสภา 

ขอบังคับการประชุม
รัฐสภา พ.ศ. 2544 
ขอ 104 

 
2.3 อํานาจหนาที่ของรัฐมนตรี 
 อํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีมีกฎหมายสําคัญระบุไวอยูสองฉบับคือ 
 2.3.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
  มาตรา 162 ในกรณีที่มีการประชุมสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเพื่อตั้งกระทูถาม
ในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหนาที่ หรือการอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูใด ใหเปน
หนาที่ของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูน้ันตองเขารวมประชุมสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเพื่อชี้แจง
หรือตอบกระทูถามในเรื่องนั้นดวยตนเอง เวนแตมีเหตุจําเปนอันมิอาจหลีกเลี่ยงไดทําใหไมอาจเขาชี้แจง
หรือตอบกระทู แตตองแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาทราบกอนหรือในวันประชุม
สภาในเรื่องดังกลาว 
    สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอิสระจากมติพรรคการเมืองในการตั้งกระทูถาม 
การอภิปราย และการลงมติในการอภิปรายไมไววางใจ 
  มาตรา 177 รัฐมนตรียอมมีสิทธิเขาประชุมและแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุมสภา และในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภามีมติใหเขาประชุมในเรื่องใด 
รัฐมนตรีตองเขารวมประชุม และใหนําเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา 130 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
    ในการประชุมสภาผูแทนราษฎร ถารัฐมนตรีใดเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในขณะเดียวกันดวย หามมิให รัฐมนตรีผู น้ันออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่ เกี่ยวกับการ 
ดํารงตําแหนง การปฏิบัติหนาที่ หรือการมีสวนไดสวนเสียในเรื่องนั้น 
  มาตรา 178 ในการบริหารราชการแผนดิน รัฐมนตรีตองดําเนินการตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ไดแถลงไวตามมาตรา 176 และตองรับผิดชอบตอ 
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สภาผูแทนราษฎรในหนาที่ของตน รวมทั้งตองรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของ
คณะรัฐมนตรี 
 2.3.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  
  มาตรา 20 ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา 11 ในกระทรวงหนึ่ง ใหมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย เปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงใหสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภาหรือ 
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด หรืออนุมัติ โดยจะใหมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติ
ราชการก็ได 
    ในกรณีที่มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการ
ของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมอบหมาย 
    ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการ 
ที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม แตมิไดสังกัดกระทรวง รัฐมนตรีวาการกระทรวงจะมอบหมายให
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงปฏิบัติราชการแทนก็ได 
 
2.4 หลักการสําคัญในการทํางานของคณะรัฐมนตรี 
 ในการทําหนาที่บริหารราชการแผนดินดังกลาวขางตน ไมวาจะเปนการกําหนดนโยบาย  
การดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดแลว หรือการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย สิ่งหน่ึง 
ที่คณะรัฐมนตรีจะตองกระทําอยูเสมอดวยความรอบคอบ รัดกุม และระวังใหถูกตองเหมาะสมทั้งในแง
กฎหมาย ความเปนธรรม และจังหวะเวลา คือ “การตัดสินใจ” เพราะทุกครั้งที่มีปญหาจะมีทางเลือก 
ใหพึงตัดสินใจอยูเสมอไมวาจะเปนการ “ทําหรือไมทํา” “ทําในขณะนี้หรือควรรอไปกอน” “ทําตามวิธีน้ี
หรือใชวิธีอ่ืนที่เสนอมาใหเลือก” ปญหาบางเรื่องอาจเปนเรื่องเล็กนอยไมมีผลกระทบในวงกวาง แตบาง
เรื่องอาจมีผลกระทบมหาศาลในทางกอหน้ีผูกพันระบบงบประมาณของชาติ กอภาระแกคนทั้งประเทศ 
จํากัดตัดสิทธิราษฎร กอใหเกิดแบบอยางอางอิงสืบไป หรืออาจผูกพันอธิปไตย ซ่ึงผลกระทบเหลานี้เปน
ผลประโยชนแหงชาติทั้งสิ้น11 
 อยางไรก็ตาม เพ่ือความชัดเจนในการทําความเขาใจเกี่ยวกับการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 
จําเปนที่ตองเขาใจวาการตัดสินใจของรัฐมนตรีแตละคนที่ประกอบไดเปนคณะรัฐมนตรีน้ัน ตัวรัฐมนตรี
เองสามารถดําเนินการไดสองระดับ คือ  

• การตัดสินใจของรัฐมนตรีแตละคนโดยลําพังตนเอง ขอน้ีหมายถึงการใชอํานาจ 
ในฐานะเจาของกระทรวงหรือประธานคณะกรรมการชุดตาง ๆ ซ่ึงมีกฎหมายหรือระเบียบ ขอบังคับ  
ใหใชอํานาจวินิจฉัย สั่งการ ตรวจสอบ หรือกํากับดูแลไดโดยลําพังตนเอง หรือมิฉะน้ันก็ผานทาง
คณะกรรมการหรือลําดับสายงานในแตละกระทรวงที่รัฐมนตรีผูน้ันเปนเจาสังกัด ผูบังคับบัญชา หรือ

                                                 
 11 วิษณุ  เครืองาม, “การพัฒนาระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในปญหาผลประโยชนแหงชาติ,” หนา 12. 
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ประธาน ในทางปฏิบัติการใชอํานาจของรัฐมนตรีจะปรากฏในลักษณะนี้เปนอันมาก บางเรื่องเปนเรื่อง 
ที่ริเริ่มเองในระดับกระทรวง และยุติลงไดดวยการตัดสินใจในระดับเดียวกันเพราะไมมีองคกรอ่ืนใด 
ที่เหนือกวาในเรื่องน้ันอีกแลว บางเรื่องเปนการใชอํานาจของรัฐมนตรีในฐานะผูริเร่ิม เพ่ือวาหาก 
ไดรับความเห็นชอบหรือตัดสินใจใหดําเนินการได ก็จะผานดานนี้เสนอเรื่องตอไปยังคณะรัฐมนตรีใน
ฐานะองคกรตัดสินใจที่สูงกวาอีกชั้นหน่ึง บางเรื่องเปนการรับเอามติหรือการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ซ่ึงเปนองคกรตัดสินใจที่สูงกวามาปฏิบัติในระดับกระทรวงอีกทีหน่ึง 

• การตัดสินใจรวมกันของรัฐมนตรีในฐานะสมาชิกในคณะรัฐมนตรี ขอน้ีหมายถึง 
การใชอํานาจในฐานะองคกรคณะรัฐมนตรีซ่ึงจะตองมีการประชุมปรึกษาหารือรวมกัน ชั่งนํ้าหนักรวมกัน 
และวินิจฉัยสั่งการรวมกันในรูปของมติคณะรัฐมนตรีอันจะมีผลใหทุกคนทุกฝายตองปฏิบัติตาม12 
 ในการทํางานของคณะรัฐมนตรี ไมวาจะในความหมายโดยรวมที่เรียกวา การบริหารราชการ
แผนดินดังที่ไดกลาวมาแลว หรือจะเปนในความหมายที่เฉพาะเจาะจงในประเด็นของการเปนองคกร 
ผูตัดสินใจก็ตาม หลักการของการทํางานของคณะรัฐมนตรีที่สําคัญ ไดแก  
 2.4.1 หลักนิติธรรม13 
 คําวา “หลักนิติธรรม” ตามบทบัญญัติดังกลาวมีผูใหความหมายไวหลากหลาย ดังเชน 
 (1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ. 2542 (ปจจุบันถูกยกเลิกโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2547) มุงเนนใหหนวยงานของรัฐดําเนินงานตาม
ภาระหนาที่โดยยึดหลักการพื้นฐาน 6 ประการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส 
หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 
  หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกตอง เปนธรรม การบังคับการให
เปนไปตามกฎหมาย การกําหนดกฎ กติกา และการปฏิบัติตาม กฎ กติกาที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด
โดยคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรมของสมาชิก 
  ในระดับประเทศ หมายถึง กระบวนการเสนอรางกฎหมาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ
เปนไปดวยความชอบธรรม เน้ือหาของกฎหมายมีความทันสมัย เปนธรรม เปนที่ยอมรับของสังคม และ
สังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับเหลานั้นจะตองไมขัดกับรัฐธรรมนูญ บังคับใช
กับทุกคนอยางเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ และไมขัดแยงกับเจตนารมณของกฎหมาย 
 ในระดับภาครัฐ หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ใชในการ
บริหารงานรวมกันภายในภาครัฐ เชน กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ พัสดุ และ
บริหารงานบุคคล  
 ในระดับองคกร หมายถึง กฎ กติกาที่ใชในการบริหารงานภายใน เชน การมา
ทํางานหรือเขาประชุมใหตรงตอเวลา การใหบริการประชาชนอยางเสมอภาคกัน รวมถึงขอตกลงในการ
สับเปลี่ยนหนาที่ภายในองคกร (มาจากบทความหลัก 6 ประการของ GOOD GOVERNANCE) 
                                                 
 12 เร่ืองเดียวกัน, หนา 22. 
 13 สิงห สัมมาชีพ, ขอมูลเกี่ยวกับ “หลักนิติธรรม” ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (เอกสารเสนอเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ตามบันทึกสํานักวิเคราะหเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506(สวค.)/1835 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550) 
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 (2) ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยจะประกอบดวยหลักใหญ ๆ 4 ประการ คือ 
  (2.1) มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง  
  (2.2) มีการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
  (2.3) การมีสวนรวมของประชาชน  
  (2.4) การปกครองบริหารตองใชหลักนิติธรรม  
  ในสวนนี้ความแตกตางระหวางระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและระบอบ
การปกครองแบบเผด็จการอยูที่การออกกฎหมายและการใชกฎหมาย กลาวไดวา ภายใตระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นจะมุงเนนที่หลักนิติธรรม (the rule of law) แตภายใตระบอบการ
ปกครองแบบเผด็จการ หรือแมแตภายใตระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่บกพรองจะใช 
หลักนิติกลวิธี (the rule by law) ซ่ึงไดแก การใชกฎหมายเปนเครื่องมือเพ่ือความชอบธรรมและ 
เปนขออาง ทั้ง ๆ ที่กฎหมายที่ออกมานั้นเปนกฎหมายที่ขัดตอหลักนิติธรรม (the rule of law) 
  หลักนิติธรรม หรือ the rule of law เร่ิมตนจากการออกกฎหมายนั้นจะตองเปน
กฎหมายที่โดยเจตนารมณและโดยลายลักษณอักษรเพื่อประโยชนกับคนสวนใหญของประเทศ ผดุงไว
ซ่ึงความยุติธรรมอยางถวนหนา มีความเปนสากล ไมเลือกปฏิบัติ และการออกกฎหมายนั้นจะตองออก
โดยสถาบันที่มีอํานาจ ซ่ึงไดแกสถาบันที่มีตัวแทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง  
  ในสวนที่สอง ในการบังคับใชกฎหมายจะตองมีกระบวนการที่มีความชอบธรรม 
เสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ มีกลไกที่จะถวงดุลปองกันไมใหผูใชกฎหมายลุแกอํานาจ  
  ในสวนที่สาม ผูบังคับใชกฎหมายหรือผูนํากฎหมายไปใช จะตองมีความรูในกฎหมาย
น้ัน ๆ อยางแทจริง มิใชตีความโดยไมมีความกระจางทั้งในเจตนารมณและในลายลักษณอักษร นอกจากนัน้
จะตองมีจิตใจที่เปนกลาง มีจริยธรรมแหงวิชาชีพ ผูใชกฎหมายซึ่งเปนผูตีความกฎหมายถาหากขาดความรู
หรือขาดจริยธรรม ถึงแมกฎหมายจะตราขึ้นอยางถูกตองและเปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเพ่ือคนสวนใหญ 
แตถาการตีความผิดพลาดหรือมีอคติ ก็จะทําใหหลักนิติธรรม (the rule of law) ถูกกระทบได 
  ในสวนที่สี่ กระบวนการบังคับใชกฎหมายจะตองมีกระบวนการยุติธรรม (due 
process of law) มีกระบวนการสืบสวน สอบสวน จับกุม ฟองรอง โดยตํารวจหรืออัยการ และ 
ตองพิจารณาโดยศาลซึ่งจะตองมีทนายคอยแกตาง โดยปลอดจากการขมขูคุกคาม กระบวนการยุติธรรม
จึงเปนเครื่องประกันหลักนิติธรรม (the rule of law) ในสวนของการบังคับใชกฎหมายสวนหนึ่ง ทั้งหลาย
ทั้งปวงดังกลาวมานี้คือสิ่งที่เรียกวาหลักนิติธรรม (the rule of law) (มาจากหลักนิติธรรม (the rule of 
law) และหลักนิติกลวิธี (the rule by law) ของ ศ.ดร. ลิขิต ธีรเวคิน) 
 (3) หลักนิติธรรมกับสิทธิเสรีภาพถือวาเปนแนวคิดที่สอดคลองและไปดวยกันได 
อยางใกลชิด หลักเรื่องสิทธิเสรีภาพนั้นคํานึงถึงการเคารพและรักษาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่ตอง 
ไมนําเอาความแตกตางไมวาจะเปนภาษา เชื้อชาติ ฐานะทางเศรษฐกิจ หรืออายุมาเปนขออางเพ่ือขวางกั้น
ความเทาเทียมและเสมอภาคของการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ภายใตหลักการที่เราเรียกกันวา 
การไมเลือกปฏิบัติ 
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  หลักนิติธรรม  จึงตองใกลชิดกับหลักการไม เลือกปฏิบัติ เชนกัน  ตีความ 
อยางตรงไปตรงมาไดวา การเขียนหรือการอางกฎหมายที่สงผลใหเกิดการเลือกปฏิบัติหรือทําลาย
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจะเรียกวาตัวหนังสือน้ันเปนกฎหมายไมได (มาจากนานาทัศนะสิทธิเสรีของ 
ชาญเชาวน  ไชยานุกิจ) 
 (4) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน คําวา “นิติธรรม” หมายถึง หลักพื้นฐานแหง
กฎหมาย 
  กลาวโดยสรุป “หลักนิติธรรม” อาจเกี่ยวของกับการทํางานของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (หรืออีกนัยหนึ่งเกี่ยวของกับการทําหนาที่ของคณะรัฐมนตรีดวย : คณะผูวิจัย) ใน 2 ขั้นตอน 
คือ 

o ข้ันตอนการเสนอรางกฎหมาย 
   รางกฎหมาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ที่เสนอเขาสูกระบวนการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีจะตองเปนไปดวยความชอบธรรม เปนที่ยอมรับของสังคม ไมขัดรัฐธรรมนูญ บังคับใชกับ
ทุกคนดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ ออกโดยสถาบันที่มีอํานาจ เชน คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่พิพากษาวา การใหบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) มีอํานาจเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
ตามมาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
พ.ศ. 2511 ยอมกอใหเกิดความไมเปนธรรมในการแขงขันทางธุรกิจ เพราะการโอนอํานาจเวนคืน
อสังหาริมทรัพยใหแกบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ทําใหบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) มีอํานาจเวนคืน
อสังหาริมทรัพย ซ่ึงไมเปนธรรมตอบุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน ซ่ึงไมมีอํานาจมหาชน 
เชนวานั้น อันเปนการกระทําที่ขัดตอหลักความเสมอภาค หลักแหงความเทาเทียมกันอยางเปนธรรมใน
การแขงขันทางธุรกิจ ตามมาตรา 30 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับป 2540 : คณะผูวิจัย) 
ประกอบกับมาตรา 26 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และเปนการออก
กฎหมายที่ไมสอดคลองกับมาตรา 87 ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวดวย 

o ข้ันตอนการใชกฎหมาย 
   การพิจารณาเรื่องทั่วไปจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ใชในการ
บริหารงานรวมกันภายในภาครัฐ ผูบังคับใชกฎหมายจะตองมีความเขาใจอยางแทจริง มิใชตีความโดย 
ไมมีความกระจางทั้งในเจตนารมณและลายลักษณอักษร มีจิตใจที่เปนกลาง มีจริยธรรม ตีความ
ตรงไปตรงมา เชน คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่พิพากษาวา ผูถูกฟองคดีที่ 1 (คณะรัฐมนตรี) มีมติ
เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2541 ใหระงับการจายเงินเพ่ิมพิเศษแกพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติงานใน
ตําแหนงสาขาวิชาชีพเฉพาะที่ขาดแคลนทั้งหมด ไมวาจะดวยเหตุปญหาความขาดแคลนบุคลากร
ผูปฏิบัติงานในตําแหนงวิชาชีพเฉพาะหมดไป หรือเพราะเหตุอ่ืนใดก็ตาม ยอมมีผลทําใหการไดรับเงิน
เพ่ิมพิเศษอันเนื่องจากเปนสาขาวิชาชีพเฉพาะที่ขาดแคลนของพนักงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมดสิ้นสุดลง 
การที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 กลับมามีมติใหมเม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2544 อนุมัติใหจายเงินเพ่ิมพิเศษโดย
กําหนดใหเฉพาะแตพนักงานรัฐวิสาหกิจกลุมที่เคยไดรับเงินเพ่ิมพิเศษ ซ่ึงเปนผูปฏิบัติงานในตําแหนง
วิชาชีพเฉพาะที่ขาดแคลนอยูกอนวันที่ 1 มกราคม 2542 ที่ไดมีการระงับการจายเงินเพ่ิมพิเศษดังกลาว
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ลงตามมติของผูถูกฟองคดีที่ 1 เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2541 ยอมตองถือวามีเหตุผลความจําเปนในการ
จายเงินเพ่ิมพิเศษใหแกบุคลากรที่จะปฏิบัติงานในตําแหนงสาขาวิชาชีพเฉพาะนั้นขึ้นใหม เพราะฉะนั้น 
พนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคนที่เปนผูปฏิบัติงานอยูในตําแหนงดังกลาว โดยไมมีขอแตกตางกันใน
สาระสําคัญ ก็ตองมีสิทธิที่จะไดรับเงินเพ่ิมพิเศษดังกลาวเหมือนกันตามหลักกฎหมายทั่วไปที่วา  
ฝายปกครองตองปฏิบัติตอบุคคลที่เหมือนกันในสาระสําคัญอยางเดียวกัน และปฏิบัติตอบุคคลที่แตกตางกัน
ในสาระสําคัญแตกตางกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแตละคน การปฏิบัติตอบุคคลที่เหมือนกันใน
สาระสําคัญแตกตางกันก็ดี หรือการปฏิบัติตอบุคคลที่แตกตางกันในสาระสําคัญอยางเดียวกันก็ดี ยอมขดั
ตอหลักความเสมอภาค ดังน้ัน เม่ือผูฟองคดีเปนผูปฏิบัติงานในตําแหนงสาขาวิชาชีพเฉพาะเชนเดียวกับ
กลุมพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ไดรับเงินเพ่ิมพิเศษตามมติของผูถูกฟองคดีที่ 1 เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2544 
โดยไมมีขอแตกตางกับพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ไดรับเงินเพ่ิมพิเศษตามมติดังกลาว เม่ือผูฟองคดีไมไดรับ
เงินเพ่ิมพิเศษดังกลาว จึงเปนการเลือกปฏิบัติ โดยไมเปนธรรม มติของผูถูกฟองคดีที่ 1 เม่ือวันที่ 30 
ตุลาคม 2544 ที่กําหนดหลักเกณฑดังกลาว จึงเปนมติที่ใหมีการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม มติดังกลาว
จึงขัดตอบทบัญญัติตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับป 2540 : คณะผูวิจัย) 
   อยางไรก็ตาม กระบวนการกอนออกกฎหมายหากไมชอบดวยกฎหมาย ยอมมี
ผลทําใหการดําเนินการตอมาเสียไปดวยเชนกัน ตามนัยคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขดําที่ 
ฟ4/2548 และคดีหมายเลขแดงที่ ฟ5/2549 เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2549 เร่ือง การแปรรูปการไฟฟา 
ฝายผลิตแหงประเทศไทย สรุปวา การแตงตั้งบุคคลซึ่งมีประโยชนไดเสียเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท และการแตงตั้งผูชวยรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการจัดทําการ 
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไมถูกตองตามระเบียบ  
ศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นวา การดําเนินการในขั้นตอนที่เปนสาระสําคัญในการเปลี่ยนทุนของการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนหุนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ไมชอบดวยกฎหมาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการกระทําของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท ไดเสียไปทั้งหมดหรือไมมีผลตามกฎหมาย 
ยอมมีผลทําใหการดําเนินการตอมารวมทั้งมติของผูถูกฟองคดีที่ 5 (คณะรัฐมนตรี) ที่มีมติอนุมัติเปลี่ยน
ทุนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนหุนและจัดตั้งบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) รวมทั้งการ
ออกพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2548 
และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
พ.ศ. 2548 เสียไปดวยเชนกัน 
 2.4.2 หลักความรับผิดชอบ 
  เน่ืองจากคณะรัฐมนตรีจะประกอบดวยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกจํานวนหนึ่ง ดังน้ัน 
เม่ือจะกลาวถึงหลักของความรับผิดชอบ จึงจําเปนตองแยกเปน 2 สวน คือหลักความรับผิดชอบรวมกัน
ของคณะรัฐมนตรี และความรับผิดชอบของรัฐมนตรีเปนรายบุคคล 
  (1) ความรับผิดชอบรวมกันของคณะรัฐมนตรี 
   การตัดสินใจรวมกันของรัฐมนตรีในฐานะสมาชิกในคณะรัฐมนตรีเปนเรื่องของการ
ทํางานรวมกันเปนหมูคณะ เปนองคกร และเปนองคกรที่มีอํานาจสูงสุดทางฝายซึ่งมีอํานาจบริหาร
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ราชการแผนดิน ดังน้ัน บางเรื่องเปนการดูแลรักษาผลประโยชนแหงชาติโดยแท ซ่ึงรัฐมนตรี 
แตละคนไมอาจใชอํานาจตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการไดโดยลําพัง การตัดสินใจรวมกันของรัฐมนตรีจึงมา
ในรูปแบบของการประชุมปรึกษาทั้งคณะ ดังที่ใชวา “คณะรัฐมนตรี” (Council of Ministers) ซ่ึงใน
ประเทศที่ใชระบบรัฐสภา (Parliamentary System) เชน ไทย อังกฤษ มาเลเซีย สิงคโปร ญ่ีปุน แคนาดา 
อิตาลี เยอรมัน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด คณะรัฐมนตรีจะมีลักษณะพิเศษ คือตองรับผิดชอบรวมกัน 
ตอสภา (common responsibility) เพราะบริหารอยูไดบนพ้ืนฐานของความไววางใจรวมกันจากสภา  
จึงตองมีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน (unity) รัฐมนตรีทุกคนจะมีคะแนนเสียงเทากันในที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี สวนนายกรัฐมนตรีน้ันถือหลักวาเปนเพียงหัวแถวลําดับหน่ึงในบรรดาผูมีสิทธิเทากัน
เทานั้น (First among equals) ขอน้ีแตกตางจากคณะรัฐมนตรีในประเทศที่ใชระบบประธานาธิบดี 
(Presidential System) เชน สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก อารเจนตินา บราซิล ซ่ึงถือวาประธานาธิบดีเปน
ประมุขของประเทศและเปนหัวหนารัฐบาลดวย ทั้งเปนผูไดรับเลือกจากประชาชนใหเปนผูจัดตั้งรัฐบาล 
จึงเปนเจาของรัฐบาล รัฐมนตรีทุกคนบริหารประเทศอยูไดดวยความไววางใจจากประธานาธิบดี มิใชจาก
สภา การมีสิทธิมีเสียงของประธานาธิบดีจึงเหนือกวารัฐมนตรีทุกคน ประธานาธิบดีจะตัดสินใจไปโดย
ลําพังไมฟงมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได ถาจะวาไปแลวถือกันวาในระบบประธานาธิบดีไมมี
คณะรัฐมนตรีในความหมายที่วาเปนการทํางานเปนหมูคณะหรือเปนองคคณะบุคคลดวยซ้ํา  
ในสหรัฐอเมริกาเคยมีกรณีที่เม่ือจะตัดสินใจปญหาสําคัญ ๆ บางเรื่อง ประธานาธิบดีจะเลือกเชิญ
รัฐมนตรีเพียง 2-3 คน ที่เกี่ยวของและไววางใจใหเขารวมหารือ เพราะเกรงวาหากเชิญรัฐมนตรีทุกคน  
การตัดสินใจอาจรวนหรือแปรเปลี่ยนไปตามคะแนนเสียงขางมากของผูที่ไมเกี่ยวของได ดังน้ัน ตําแหนง
รัฐมนตรีในประเทศที่ใชระบบประธานาธิบดีจึงมีลักษณะเปนเหมือนผูชวยประธานาธิบดีหรือเลขานุการ
ของประธานาธิบดี (Secretary) ในกิจกรรมของกระทรวงนั้น ๆ มากกวาจะเปนเจาของกระทรวง 
(Minister) เสียเอง ดังเชนในประเทศที่ใชระบบรัฐสภา14 
   ดั ง น้ัน  อาจกล าวได ว า  ความรับผิดชอบที่ สํ าคัญที่ สุ ดของรั ฐมนตรีคื อ  
ความรับผิดชอบที่รัฐมนตรีทั้งคณะมีรวมกันเปนอันหน่ึงอันเดียวกันเรียกวา “ความรับผิดชอบรวมกัน” 
(Joint Responsibility หรือ Common Responsibility) ความรับผิดชอบประเภทนี้จะเกิดขึ้นในวงงานของ
รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีทั้งคณะรวมกัน เชน นโยบายของคณะรัฐมนตรี การเสนอรางพระราชบัญญัติ
ตอรัฐสภา การออกพระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา การทําสนธิสัญญา ความรับผิดชอบสวนใหญมา
จากการมีมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซ่ึงถือเปนหลักวา ภายในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีแตละคน
สามารถแสดงความคิดเห็นได โตแยงกันได แตเม่ือมีมติออกมาอยางใดยอมผูกมัดรัฐมนตรีทุกคน  
ไมควรที่ใครจะออกมาโตแยงคัดคานภายนอกที่ประชุมหรือแสดงความเห็นเปนอยางอ่ืนอีก หากตน 
คิดวาไมอาจปฏิบัติตามมติน้ันหรือไมอาจไดชื่อวารวมรูเห็นกับมติน้ันไดก็ควรลาออกจากตําแหนงเพ่ือ
แสดงความรับผิดชอบสวนตัววาไมอาจรวมรับผิดชอบรวมกันตอไปได 
   อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติหลักความรับผิดชอบรวมกันอาจใชไดไมเต็มที่นักใน
กรณีรัฐบาลผสมหลายพรรคการเมือง เพราะแตละพรรคยอมมีนโยบายและแนวทางการแกไขปญหาของ

                                                 
 14 มนูญ บริสุทธิ์, คณะรัฐมนตรี (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา, 2527), หนา 1. 
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ตนเอง ซ่ึงนโยบายและแนวทางนี้อาจเกี่ยวพันกับตัวบุคคล เชน ตําแหนงขาราชการชั้นผูใหญ และ
เกี่ยวพันกับมาตรการตาง ๆ ยิ่งถามีความหวาดระแวงแคลงใจกันวาบางพรรคอาจใชมติของ
คณะรัฐมนตรีเปนเครื่องมือแสวงหาประโยชนใหกับพรรค แมไมถึงกับเปนการทุจริตก็ตาม เชน อาจเปน
เพียงประโยชนดานคะแนนนิยมในเขตเลือกตั้ง หรือประโยชนของพรรคโดยทั่วไป ก็อาจนําไปสูการใหมี
การตรวจสอบหรือขัดแยงกันได จนอาจขยายขอบเขตความขัดแยงน้ันไปภายนอกและทําใหเห็นไดวา
คณะรัฐมนตรีไมมีความรับผิดชอบรวมกัน หรือไมมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในคณะรัฐมนตรี 
   อน่ึง ความรับผิดชอบประเภทนี้เชนเดียวกับความรับผิดชอบสวนตัวคือ อาจเปน
การรับผิดชอบตอสภา เชน ถูกตั้งญัตติหรือถูกเปดอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจทั้งคณะอันเปนความ
รับผิดชอบตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรืออาจเปนการรับผิดชอบตอประชาชนก็ได เชน การที่รัฐมนตรีที่
รวมลงมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีออกมาใหสัมภาษณปดความรับผิดชอบและโตแยงคัดคานมติ
คณะรัฐมนตรียอมแสดงความไมรับผิดชอบรวมกันจึงควรถูกตําหนิติเตียนเปนสวนตัวไดวาไมมีมารยาท
ทางการเมือง หากจะยืนยันที่จะคงอยูในจุดยืนของตนที่ตางออกไปจากคณะรัฐมนตรีสวนใหญก็ควร
แสดงความรับผิดชอบเปนสวนตัวดวยการลาออกจากตําแหนง  
   โดยที่คณะรัฐมนตรีจะตองรับผิดชอบรวมกันตอสภาในนโยบายทั่วไปของ
คณะรัฐมนตรี และตองรับผิดชอบรวมกันในการบริหารราชการแผนดิน หลักการนี้ปรากฏเปนแนวทาง
ปฏิบัติรวมกันของคณะรัฐมนตรีในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมคณะรัฐมนตรีดวย ซ่ึงที่ผานมาไดถือ
เปนหลักปฏิบัติในการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกคณะเสมือนเปนธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบตอ ๆ กันมา และ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดจัดทําเปน คูมือรัฐมนตรี ขึ้น และไดรับความเห็นชอบใหแจกจายคูมือ
ดังกลาวใหคณะรัฐมนตรีสามารถตรวจสอบอางอิงได ซ่ึงในสวนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเต็มคณะไดเขียนเปนหลักปฏิบัติไววา 
    ในการประชุมคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีอาจมีความเห็นแตกตางกันได แตเม่ือ
ปรากฏผลยุติออกมาเปนมติคณะรัฐมนตรีแลว มติน้ันยอมผูกพันรัฐมนตรีทุกคน ดังน้ันจึงเปนที่มุงหวังวา
รัฐมนตรีทุกคนจะแสดงการสนับสนุนมติดังกลาวตอสาธารณชน 
    รัฐมนตรีพึงหลีกเลี่ยงการใหขาวหรือวิพากษวิจารณเรื่องที่อยูระหวาง 
การนําเสนอคณะรัฐมนตรีหรือเรื่องที่กําลังจะเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือไมใหกระทบตอความเปนอิสระ
ของการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ปองกันผลที่จะเกิดขึ้นกับรัฐมนตรีน้ัน และการเกิดปญหาขอโตแยง 
ถึงความมีเอกภาพของคณะรัฐมนตรี กรณีที่มติคณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ันมิไดเปนไปตามความเห็นที่
รัฐมนตรีน้ันไดใหความเห็นไวในที่สาธารณะแลว 
    การรักษาความลับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและเอกสารการประชุม
คณะรัฐมนตรี หลักปฏิบัติอันเปนสากลถือวา การอภิปรายในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถือวาเปนความลับ 
ที่ไมพึงเปดเผย เน่ืองจากการอภิปรายดังกลาวเปนหัวใจสําคัญที่จะสนับสนุนหลักความรับผิดชอบ
รวมกันของคณะรัฐมนตรี หากถูกเปดเผยยอมกระทบตอความเปนเอกภาพ และประสิทธิภาพในการ
พิจารณาเรื่องตาง ๆ ของคณะรัฐมนตรี เน่ืองจากคณะรัฐมนตรีเปนองคกรสูงสุดของการบริหาร การนํา
ขอมูลตาง ๆ เสนอตอคณะรัฐมนตรีจึงตองจัดทําอยางละเอียดทุกแงมุม ซ่ึงจะมีทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับความ
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ม่ันคง เศรษฐกิจ และความสัมพันธระหวางประเทศ เอกสารการประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมีความสําคัญ
และถือเปนความลับ ซ่ึงเม่ือเปดเผยแลวอาจมีผลกระทบเปนวงกวาง แนวปฏิบัติจึงควรเปนไปตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  
พ.ศ. 2517 และระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540 อยางเครงครัด ยกเวน
กรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหเปดเผย เชน มีการถายทอดทางวิทยุ/โทรทัศน เปนตน15 
  (2) ความรับผิดชอบของรัฐมนตรี 
   ความรับผิดชอบประเภทนี้หมายถึงความรับผิดชอบของรัฐมนตรีแตละคนที่มีตอ
ประชาชนและสภาผูแทนราษฎรในการดําเนินนโยบายบริหารราชการแผนดินของแตละกระทรวงที่อยูใน
ความรับผิดชอบของตน ความรับผิดชอบนี้อาจเรียกวา “ความรับผิดชอบสวนตัว” (Individual 
Responsibility) กระทรวงใครก็กระทรวงของคนนั้น งานหนาที่ใครก็งานของคนนั้น เฉพาะรัฐมนตรี
กระทรวงนั้น ๆ ที่จะรับผิดชอบตอสภา รัฐมนตรีกระทรวงอื่นไมตองมา “รวม” รับผิดชอบดวย  
   ความรับผิดชอบสวนตัวจะเกิดขึ้นในวงงานของกระทรวง เชน นโยบายเฉพาะของ
กระทรวงที่แยกมาจากนโยบายรวมของรัฐบาล การออกกฎหมายหรือกฎระเบียบเฉพาะของกระทรวง 
ที่ไมเกี่ยวกับกระทรวงอื่น การแตงตั้งโยกยายถอดถอนใหคุณใหโทษขาราชการในกระทรวง  
ความบกพรองหยอนประสิทธิภาพ การทุจริต หรือการที่เจาหนาที่ของกระทรวงไปกดขี่ขมเหงรังแก
ราษฎร เม่ือเกิดปญหาเหลานี้ขึ้นรัฐมนตรีเจากระทรวงตองรับผิดชอบ จะปฏิเสธวาเปนเรื่องขาราชการ
ประจําหรือเปนเรื่องนอกเหนือการรับรูของตนหาไดไม วิธีการรับผิดชอบคือ จะตองตอบคําถามหรือ
กระทูถามที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรถามและอาจถูกสภาผูแทนราษฎรเปดอภิปรายเพื่อลงมติ 
ไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล รวมทั้งตองรับผิดชอบโดยมารยาททางการเมืองตอประชาชน เชน
อาจถูกสื่อมวลชนหรือนักวิชาการวิพากษวิจารณ สอบถาม สัมภาษณ หรือเรียกรองใหชี้แจงแถลง
รายละเอียด ความรับผิดชอบตอสภาเปนเรื่องจริงจังและเปนทางการตามรัฐธรรมนูญดังที่กําหนดวิธี
รับผิดชอบไวชัดแจง แตกรณีความรับผิดชอบตอประชาชนนั้นเปนเรื่องของมารยาททางการเมืองและ
ประเพณีปฏิบัติทางการเมืองจึงไมมีวิธีการ รูปแบบ และผลชัดแจงนัก นอกจากเปนคําตําหนิติฉินซึ่งอาจ
นําไปสูการที่รัฐสภาตองเขามาควบคุมการบริหารราชการแผนดินหรือเรียกรองใหหันมารับผิดชอบ 
ตอสภาเสียเองตามรัฐธรรมนูญ 
   รูปแบบความรับผิดชอบสวนตัวที่มักเกิดขึ้นเสมอคือ การที่รัฐมนตรีขอลาออกจาก
ตําแหนงเพ่ือแสดงความรับผิดชอบ อันที่จริงการลาออกไมใชความรับผิดชอบแตอยางเดียว แตแสดง
ความมีนํ้าใจหรือมารยาททางการเมืองดวย เชน แสดงวาไมอาจรวมรับผิดชอบกับคณะรัฐมนตรีคณะนี้
ตอไปได ไมอาจรับภาระงานอยางนี้ได หรืออาจเปนการลาออกเพื่อชวยรัฐบาลใหพนจากความ 
มัวหมองก็ได เชน เม่ือรัฐมนตรีถูกตําหนิวามีพฤติการณสอไปในทางทุจริตหรือมีผู เปดเผยวา 
มีพฤติการณไมเหมาะสม ขัดศีลธรรม ตลอดจนอาจเปนการลาออกเพื่อแสดงวาในเมื่อตนไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ตามอํานาจหนาที่ไดก็ขอลาออกเพื่อเปดทางใหคนอ่ืนเขามาปฏิบัติหนาที่แทนตอไป อยางไรก็ตาม 

                                                 
 15 สํานักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, คูมือรัฐมนตรี ฉบับแกไขปรับปรุงครั้งที่ 6, 
(กรุงเทพมหานคร : พฤศจิกายน 2546), (ขอความสวนน้ีปรากฏในคูมือฉบับกอนหนานี้ดวย) 
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การขอลาออกอาจเปนดาบสองคมและทําใหตัวรัฐมนตรีผูน้ันหรือรัฐบาลเองถูกกระทบกระเทือนมากขึ้น 
ก็ได เชน อาจแสดงวาเปนการยอมรับความจริงตามขอกลาวหา หรืออาจแสดงใหเห็นหรือเขาใจวาเปน
การเห็นแกตัว จึงเปนเรื่องที่ควรพิจารณาใหรอบคอบ 
  บทวิเคราะหเก่ียวกับความรับผิดชอบทางการเมืองและความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของคณะรัฐมนตรี 
  ความรับผิดชอบทางการเมืองของคณะรัฐมนตรีแสดงออกโดยการรับผิดชอบรวมกันตอ
รัฐสภา  ไมวาจะโดยการที่สภาผูแทนราษฎรเปดอภิปรายไมไววางใจหรือการตั้ งกระทูถาม 
ใหคณะรัฐมนตรีตองตอบก็ตาม สวนหนึ่งของความรับผิดชอบรวมกันที่ผานกระบวนการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรีน่ันก็คือ รัฐมนตรีทุกคนที่รวมเปนคณะรัฐมนตรีตองรับผิดชอบรวมกันในผลของการ
ตัดสินใจนั้นที่ออกมาเปนมติคณะรัฐมนตรี ไมวาในขณะที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องน้ัน รัฐมนตรีคนนั้น 
จะอยูในที่ประชุมหรือไมก็ตาม และในกรณีที่รัฐมนตรีคนใดไมเห็นดวยกับมติคณะรัฐมนตรีบางเรื่องก็
ชอบที่จะใชวิธีลาออกจากตําแหนงไปแทนการแถลงหรือใหสัมภาษณคัดคานทั้งที่รวมเปนคณะรัฐมนตรี
อยู ในเรื่องนี้ ศ.ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ไดเคยแสดงความเห็นไววา16  
  (1) การตัดสินใจเปนคณะ 
   - ความรับผิดชอบรวมกันของคณะรัฐมนตรี กรณีประเทศไทยรัฐธรรมนูญ
บัญญัติวา คณะรัฐมนตรีตองเปนคณะ เม่ือเปนคณะการทํางานเปนคณะรัฐมนตรี มีธรรมเนียมที่ยึดกนัมา
ตั้งแตในอังกฤษที่เปนตนแบบวา คณะรัฐมนตรีอังกฤษจะตองมีการเคารพที่เรียกวา collective 
responsibility แปลวา ตองเคารพในความรับผิดชอบรวมกันของคณะรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติขึ้นตามหลักนี้ในมาตรา 178 รัฐมนตรีมีหนาที่บริหาร
ราชการแผนดินใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่คณะรัฐมนตรีไดแถลงไวตอรัฐสภา 
และรับผิดชอบในอํานาจหนาที่ของตนเองตอรัฐสภา 
    หลัก collective responsibility ที่เกิดขึ้นในอังกฤษนั้น มีหลักวา ตองรับผิดชอบ
ตอสาธารณชนและรัฐสภา เปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน คือ คณะรัฐมนตรีจะพูดคนละภาษา จะพูดเรื่อง
เดียวกันคนละอยาง จะทะเลาะกันใหสาธารณชนเห็นไมไดเปนอันขาด เปนธรรมเนียมปฏิบัติทาง
รัฐธรรมนูญในอังกฤษที่ยึดถือกันอยางเครงครัดวา ตอหนาสาธารณชน ตอสภาผูแทนราษฎรที่เรียกวา 
สภาสามัญในอังกฤษนั้น คณะรัฐมนตรีตองเปนปกแผนแนนหนากลมเกลียวสามัคคีกัน ปองกันการ
บริหารราชการแผนดินและมติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาแลว ซ่ึงหมายความตอไปดวยวาถารัฐมนตรีคนใด
รับการตัดสินใจหรือมติคณะรัฐมนตรีใดไมได และตองการแสดงความไมเห็นดวยในที่สาธารณะหรือในสภา 
มีสิทธิทําไดตอเม่ือไดลาออกจากการเปนรัฐมนตรี ถาไมลาออกแลวมาวิพากษวิจารณมติคณะรัฐมนตรี
หรือการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในที่สาธารณะ นายกรัฐมนตรีอังกฤษจะปลดรัฐมนตรีคนนั้นทันที 
เพราะถือวาไมเคารพหลักความรับผิดชอบรวมกันของคณะรัฐมนตรี 

                                                 
 16 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, เอกสารสรุปการสัมมนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา, (โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานคร วันที่ 20 ตุลาคม 2548) 
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   - รักษาความลับของการประชุมคณะรัฐมนตรี การประชุมคณะรัฐมนตรีถือ
เปนความลับ หามนําเรื่องที่พูดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีออกไปสูขางนอก การประชุมคณะรัฐมนตรี
เพ่ือใหไดมติในเร่ืองหน่ึงที่จะทําใหคณะรัฐมนตรีทั้งคณะตองรวมเปนรวมตาย ลงเรือลําเดียวกัน  
กลมเกลียวสามัคคี นํ้าหนึ่งใจเดียว จะตองผานกระบวนการประชุมซ่ึงโตเถียงกัน และเปนความลับ 
   - การจดมติคณะรัฐมนตรี ไม มีประเทศไหนใหบันทึกเทปการประชุม
คณะรัฐมนตรี บางประเทศการจดบันทึกมติคณะรัฐมนตรีตองทําโดยดินสอเทานั้น หามทําโดยปากกา 
กรณีประเทศเยอรมัน เพราะวากฎหมายเยอรมันกําหนดใหเปน cabinet record คือการบันทึกมติของ
คณะรัฐมนตรี และทําลายไมได ผิดกฎหมาย และการลบไมใชการทําลาย แปลวา มติคณะรัฐมนตรี 
บางครั้งออกไปแลวมีปญหาทางการเมือง เพ่ือไมใหรัฐบาลเสียหนา ไมมีหลักฐานลบออกก็ไมผิด
กฎหมาย เพราะไมไดทําลาย cabinet record  
   - องคประชุม การประชุมคณะรัฐมนตรีมีหลักวา เม่ือเปนคณะแลว ก็ตองมี 
องคประชุม แตบังเอิญคณะรัฐมนตรีไมใชคณะกรรมการ จึงไมไดเบี้ยประชุม สอบถามไปยังตางประเทศ
มีนอยมากที่มีองคประชุม สอบถามไปที่อังกฤษไมมีองคประชุม การตัดสินใจทําสงครามกับอิรักครั้ง
สุดทาย ไมมีการประชุม Cabinet นายกรัฐมนตรี condition วาจะปรึกษากับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
และรัฐมนตรีกระทรวงตางประเทศ 2 รัฐมนตรีน้ีเปนหลักและตัดสินใจ เม่ือมี full cabinet meeting จึงนํา
การตัดสินใจเขาไปแจงในคณะรัฐมนตรีทราบ และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ โดยไมมีองคประชุมในอังกฤษ 
ในฝรั่งเศสก็ไมมีองคประชุม 
    คณะรัฐมนตรีมีหนาที่บริหารราชการแผนดิน ไมไดมีหนาที่ประชุม การประชุม
เปนเพียงวิธีหน่ึงเทานั้น กรณีประเทศไทย คณะรัฐมนตรีมีองคประชุมหน่ึงในสาม คือ 12 คนจาก 36 คน 
แตในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนที่จะตองรักษาประโยชนสําคัญของประเทศ หรือรักษาความลับ 
นายกรัฐมนตรีอาจจะพิจารณาเรื่องดังกลาวกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวของตามที่นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรเพื่อมี
มติคณะรัฐมนตรีก็ได เม่ือมีมติก็ใหแจงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหญทราบดวย ซ่ึงเปนสิ่งที่ทํากันทั่วไป 
ประเทศที่มีระบบการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบมีองคประชุม มีเฉพาะนิวซีแลนด เพราะอยูใน Cabinet 
Law  
   - เอกสิทธ์ิของประธานของคณะรัฐมนตรี กรณีประธานของคณะรัฐมนตรีใน
ฝรั่งเศส เปนระบบผสมระหวางระบบรัฐสภาและระบบประธานาธิบดี ประธานในการประชุมคณะรฐัมนตรี
ฝรั่งเศสไมใชนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส แตเปนประธานาธิบดีฝรั่งเศส นายกรัฐมนตรีน่ังเปนรัฐมนตรีคนหนึ่ง 
เอกสิทธิ์ของประธานในที่ประชุมคือ จะกําหนดวัน เวลา สถานที่การประชุมคณะรัฐมนตรี และกําหนด
ระเบียบวาระการประชุม กรณีประเทศไทยเรื่องที่จะเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทุกเรื่อง ถาเปนเรื่อง
นโยบาย เรื่องสําคัญ เร่ืองที่ตองการตัดสินใจ ไมใชทราบเพื่อเปนขอมูล คนที่จะสั่งใหนําเขาที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีไดคือ นายกรัฐมนตรีเทานั้น 
  (2) เปนเอกสารทั้งสิ้น ยกเวนมติวาระประธานแจง คนที่จะลงนามเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีได คือรัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการเทานั้น รัฐมนตรี
ชวยวาการปฏิบัติราชการแทนลงนามไมได ทั้งน้ีมีขอยกเวน คือ  
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   - นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีไปเปนประธานกรรมการระดับชาติ ทานก็
ลงนามในฐานะประธานกรรมการระดับชาติได 
   - สวนราชการที่เปนหนวยงานอิสระทั้งหลาย เชน สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ฯลฯ 
เวลาจะเสนอเรื่องเขาคณะรัฐมนตรี ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องฯ กําหนดใหหัวหนา
หนวยงานอิสระนั้นเปนผูลงนามเสนอเรื่องเขาคณะรัฐมนตรี 
   - สวนราชการที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี เชน สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ฯลฯ สามารถลงนามเสนอเรื่องเขาคณะรัฐมนตรี โดยไมตองใหรัฐมนตรีลงนาม 
  (3) การมอบอํานาจได พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 เขียนรองรับไวเกี่ยวกับการมอบอํานาจตามมาตรา 5 คือ ตั้งคณะบุคคลเพื่อ
กลั่นกรองเรื่องใด เรียกวา cabinet sub-committee ใชในประเทศที่ใชระบบรัฐสภา เชน อังกฤษ ฝรั่งเศส 
เยอรมัน ออสเตรเลีย แทนที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาทุกเรื่องก็มอบอํานาจให cabinet sub-committee 
ไปได ประเทศไทยเรียกวา “คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี” ซ่ึงเปน cabinet sub-
committee ที่มีอํานาจหลายเรื่อง 
   รองนายกรัฐมนตรีคนไหนกํากับเร่ืองใด กํากับกระทรวงใด คณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องน้ันจะเปนไปตามอํานาจหนาที่ของรองนายกรัฐมนตรีที่เปน cabinet sub-committee น้ัน 
นอกจากนี้ มี cabinet sub-committee อีกประเภทหนึ่งที่มีหนาที่เฉพาะ คือ คณะกรรมการรัฐมนตรี
ฝายเศรษฐกิจ ในสมัยรัฐบาลพลเอก เปรม  ติณสูลานนท พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ ถือวาเฉพาะเรื่อง
ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเปน cabinet sub-committee ในทางปฏิบัติเร่ืองที่จะเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
จะเปนเรื่องที่มีรายละเอียดมาก ควรที่จะไดมีการ debate กันลึก ๆ หรือเปนเรื่องที่มีเทคนิคมาก ๆ  
ที่ตองการพิจารณาโดยละเอียด 
   สําหรับการมอบอํานาจตามมาตรา 7 คณะรัฐมนตรีจะมอบอํานาจใหนายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีอนุมัติเรื่องที่ไมใชเรื่องสําคัญ สวนการมอบอํานาจตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 
13 ธันวาคม 2520 มติคณะรัฐมนตรีที่ออกในรัฐบาลปฏิรูปการปกครองแผนดินในรัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์  
ชมะนันทน มีขอความวา เรื่องไหนก็ตามไมใชเร่ืองที่มีความสําคัญทางนโยบายหรือเปนเรื่องที่มีวิธี
ปฏิบัติชัดเจนอยูแลว ใหนายกรัฐมนตรีอนุมัติเรื่องนั้นไปได แลวเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบโดยใหถือ
เปนมติคณะรัฐมนตรี กรณีที่ไมอาจใชมาตรา 7 ของพระราชกฤษฎีกาฯ ได จะใชมติ 13 ธันวาคม 2520 
ซ่ึงจะมีผลเปนมติก็ตอเม่ือคณะรัฐมนตรีทราบแลว เชน การแตงตั้ง นาย ก. ถาสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีบันทึกเสนอตามมาตรา 7 สมมติวานายกรัฐมนตรีเห็นชอบวันที่ 20 จะมีผลทันทีวันที่ 20 
ทั้ง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีไมไดประชุมในวันที่ 20 แตถาอนุมัติตามมติ 13 ธันวาคม 2520 นายกรัฐมนตรี
เห็นชอบแลวตามมติ 13 ธันวาคม 2520 ในวันที่ 20 จะจดเปนมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 26 ซ่ึงเปนวันที่
คณะรัฐมนตรีทราบ น่ีคือความแตกตาง 
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  (4) มติคณะรัฐมนตรีมีผลบังคับในระบบราชการ ใหขาราชการตองปฏิบัติตาม 
ศาสตราจารย ดร. วิษณุ  เครืองาม ไดกลาวถึงมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ีวา17 มติคณะรัฐมนตรีไมใช
กฎหมาย แตไมไดหมายความวาหนวยงานราชการตาง ๆ จะไมตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เพราะ
มติคณะรัฐมนตรีเหมือนคําสั่งผูบังคับบัญชา ซ่ึงผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม การปฏิบัติหนาที่
ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของ
รัฐบาลอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ใครไมปฏิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรีอาจผิดวินัย แตมติคณะรัฐมนตรีไมสามารถบังคับหรือสั่งการผูที่ไมใชขาราชการได
เพราะไมใชกฎหมาย ทั้งน้ี มติคณะรัฐมนตรีตองไมขัดตอกฎหมาย แตมติคณะรัฐมนตรีอาจขัดตอมติ
คณะรัฐมนตรีไดเพราะมีผลเทากับทบทวนมติ 
   ในสวนของความรับผิดชอบรวมกันทางกฎหมายนั้น แนวทางการตรวจสอบการใช
อํานาจของคณะรัฐมนตรีผานกระบวนการตัดสินใจที่ดําเนินการอยูโดยคณะกรรมการตรวจสอบการ
กระทําที่กอใหเกิดความเสียหายตอรัฐ (คตส .)  ทําใหประเด็นน้ีกลายเปนความคลุมเครือวา 
ความรับผิดชอบทางกฎหมายขององคกรคณะรัฐมนตรีน้ันควรมีมากนอยหรือมีขอบเขตอยางไร 
โดยเฉพาะเมื่อมีการหยิบยกมาตรา 157 ของประมวลกฎหมายอาญาขึ้นมากลาวหา ซ่ึงเปนเรื่องของ 
เจาพนักงานละเวนการปฏิบัติหนาที่ ประเด็นน้ี นายสุขุมพงศ  โงนคํา ไดเสนอความเห็นโดยตั้ง 
เปนขอสังเกตไววา “ปญหาที่ตามมาวาความรับผิดชอบรวมกันของคณะรัฐมนตรีควรจะมีเสนแบง 
ควรจะมีขอบเขตกันอยางไร เรื่องกลายาง เ ร่ืองหวยบนดินจะเปนคดีตัวอยาง หมายความวา 
ทานนายกรัฐมนตรีที่น่ังอยูหัวโตะที่ทานนั่งฟงคนเสนอ น่ังฟงรัฐมนตรีซักถามทานก็เห็นดวย เพียงเทานี้
หรือที่จะตองไปติดคุกติดตาราง รัฐมนตรีบางทานไมไดพูดไมไดจานั่งอยูเฉย ๆ ไมรูเร่ืองดวยซ้ําไปวา
เขาพูดกันเรื่องอะไร จะตองไปรวมรับผิดชอบกันถึงคุกถึงตารางแคน้ันหรือ ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
เขาบอกวาใหคณะรัฐมนตรีรวมกันรับผิดชอบตอรัฐสภากอนที่คณะรัฐมนตรีจะเขาบริหารราชการแผนดิน 
นอกจากปฏิญาณตนตอพระเจาอยูหัววันแรกกอนจะบริหารราชการแผนดิน ทานตองแถลงนโยบาย
รวมกันตอรัฐสภา ก็หมายถึงวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรโดยไมมีการลงมติ คําวา “รวมกันรับผิดชอบ
ตอรัฐสภา” คืออะไร กฎหมายรัฐธรรมนูญก็ไมไดเขียนตอไปวามีโทษมีภัย ถูกปลดออก ถูกถอดถอน 
ไมไดพูดถึงเลย การลงคะแนนก็ไมไดพูดถึง ถาไมไดพูดถึงโทษบทกําหนดโทษแลวก็หมายถึง 
ความรับผิดชอบในทางการเมืองที่สากลโลกเขายึดถือกัน ก็หมายความวาคณะรัฐมนตรีทํางานไมถูกตอง
ไมเปนไปตามนโยบาย รัฐบาลเสียหาย ประชาชนไมเห็นชอบ เลือกตั้งคราวหนาเขาก็ไมเลือกทานมา
เปนรัฐบาลนี่คือสากลโลกเขาถือวาเปนความรับผิดชอบในทางการเมือง สวนรัฐมนตรีก็มีบทบัญญัติ
มาตราเดียวกันบอกไวตอนทายวารัฐมนตรีรวมกันรับผิดชอบหนาที่ของตนสภาผูแทนราษฎร อันนี้
ตางกันคําวารับผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎรก็หมายความวาทานอาจจะถูกยื่นกระทูถาม ถาตอบได 
ทานจะไดเครดิต ถาตอบไมไดทานก็เสีย และก็จะมีบทบัญญัติตาง ๆ ตามมาอีกมาก ทานอาจจะถูกยื่น

                                                 
 17 วิษณุ  เครืองาม, เอกสารบรรยายหลักสูตรนักกฎหมายมหาชน รุนท่ี 2, (10 พฤศจิกายน 2547), หนา 12-14. 
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ญัตติไมไววางใจ ทานอาจจะถูกถอดถอนอันนี้ เปนความรับผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎรตอ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เขาจะควบคุมการทํางานของทานในสภาผูแทนราษฎร”18 
  อน่ึง ประเด็นปญหาในเรื่องที่กลาวมาขางตนนี้ หากพิจารณาจากกระแสสังคมในขณะนี้
อาจจะยากที่จะหาขอยุติในชั้นนี้ แตเปนประเด็นที่ควรจะไดมีการศึกษาอยางจริงจัง ลงลึกในรายละเอียด
ของขอกฎหมาย เจตนารมณ รวมทั้งประเพณีปฏิบัติประกอบกัน 
 2.4.3 หลักจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
  2.4.3.1 ความหมายของคําวา “ขาราชการการเมือง” 
   สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดเคยมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร 0203/15489  
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2535 ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอใหที่ประชุมใหญกรรมการราง
กฎหมายพิจารณาใหความเห็นในปญหา 3 ประการ โดยขอหน่ึงในจํานวนนั้นคือคําวา “ขาราชการ
การเมือง” และ “ผูดํารงตําแหนงการเมือง” หรือ “ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” มีความหมายอยางไร 
และคําดังกลาวมีความหมายแตกตางกันอยางไร 
   ในประเด็นปญหาขางตนคณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญกรรมการราง
กฎหมาย) มีความเห็นดังน้ี 
   ปญหาที่ 1 เกี่ยวกับความหมายของ “ขาราชการการเมือง” “ผูดํารงตําแหนง
การเมือง” หรือ “ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” น้ัน เห็นวา “ขาราชการการเมือง” หมายถึง ผูดํารง
ตําแหนงตาง ๆ ตามที่มีกฎหมายกําหนดไวใหเปนขาราชการฝายการเมือง ซ่ึงอาจจะเปนผูดํารง
ตําแหนงขาราชการการเมืองในฝายบริหาร เชน นายกรัฐมนตรีตามมาตรา 419 แหงพระราชบัญญัติ
                                                 
 18 สุขุมพงศ  โงนคํา, สรุปการสัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี, (โรงแรมปร๊ินพาเลส 
หลานหลวง กรุงเทพฯ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2550) 
 19 มาตรา 4 ขาราชการเมือง ไดแก บุคคลซึ่งรับราชการในตําแหนงขาราชการการเมือง ดังตอไปน้ี 

(1) นายกรัฐมนตรี 
(2) รองนายกรัฐมนตรี 
(3) รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
(4) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(5) รัฐมนตรีวาการทบวง 
(6) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง 
(7) รัฐมนตรีชวยวาการทบวง 
(8) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 
(9) ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 
(10) ที่ปรึกษารัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(11) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
(12) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง 
(13) โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(14) รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(15) เลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(16) ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
(17) เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
(18) ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
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ระเบียบขาราชการการเมือง พ.ศ . 2535 หรืออาจจะเปนผู ดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
ในฝายนิติบัญญัติ เชน ที่ปรึกษาประจํารัฐสภา หรือเลขานุการประธานรัฐสภาตามมาตรา 6120   
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. 2518 หรืออาจเปนผูดํารงตําแหนงในราชการ
สวนทองถิ่น เชน เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือเลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร
ตามมาตรา 5821 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
   สําหรับประเด็นการแต งตั้ งข าราชการการเมืองจากผู ดํ ารงตํ าแหนง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร 0503/3162  
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ 2551 ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอความเห็นจากสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ในประเด็นที่วา หากคณะรัฐมนตรีจะมีมติแตงตั้งขาราชการการเมืองในตําแหนงตาง ๆ 
นอกจากตําแหนงรัฐมนตรี เชน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี 
เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง โดยการแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จะมีผล

                                                                                                                                                        
(19) เลขานุการรัฐมนตรีวาการทบวง 
(20) ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการทบวง 
ขาราชการการเมืองซ่ึงมิใชรัฐมนตรีจะมีจํานวนเทาใด ใหเปนไปตามอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัติ 

 20 มาตรา 61 ตําแหนงขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง มีดังน้ี 
(1) ที่ปรึกษาประจํารัฐสภา 
(2) ผูชวยที่ปรึกษาประจํารัฐสภา 
(3) เลขานุการประธานรัฐสภา 
(4) เลขานุการรองประธานรัฐสภา 
(5) เลขานุการประจํารัฐสภา 

 21 มาตรา 58 ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร 
ประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษาเปนขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง 
 ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมืองมาใชบังคับแกผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติน้ีและใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือประธานสภากรุงเทพมหานคร แลวแตกรณีมีอํานาจแตงตั้งขาราชการการเมือง 
ตําแหนงรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 สวน “ผูดํารงตําแหนงการเมือง” หรือ “ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” รวมทั้งถอยคําอื่นในลักษณะเดียวกันน้ัน หมายถึง ผูดํารง
ตําแหนงที่มีหนาที่อํานวยการบริหารประเทศ หรือควบคุมการบริหารราชการแผนดิน ซ่ึงเปนถอยคําที่มีความหมายกวางกวาคําวา 
“ขาราชการการเมือง” โดยรวมถึงบรรดาผูที่รับผิดชอบงานดานการเมืองทั้งหมด โดยงานการเมืองน้ันจะเปนงานที่เกี่ยวกับการกําหนด
นโยบาย (policy) เพื่อใหฝายปกครองที่มีหนาที่ปฏิบัติงานประจํารับไปบริหาร (administration) ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดนั้น  
“ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” จึงหมายถึง คณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และผูดํารงตําแหนงอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน เลขานุการ 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูชวยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภา
กรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา จากบุคคลซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือประธานสภากรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี 
พิจารณาเห็นสมควร และจะตองเปนผูมีคุณสมบัติที่จะเปนขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง และใหนํา
บทบัญญัติมาตรา 51 มาใชแกบุคคลดังกลาวดวย 
 เม่ือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร ผูแตงตั้งขาราชการการเมือง แลวแตกรณี พนจากตําแหนง 
ใหผูไดรับแตงตั้งเปนขาราชการการเมืองตามวรรคสองพนจากตําแหนงดวย นอกจากการพนจากตําแหนงดังกลาว บุคคลดังกลาวตอง 
พนจากตําแหนงตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง หรือเม่ือกระทําการตองหามตามที่บัญญัติไวในมาตรา 51 หรือถูกส่ัง 
ใหออกตามคําสั่งของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร ไมวาจะเปนไปโดยมีความผิดหรือไมมีความผิด 
ก็ตาม 
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ทําใหผู ได รับการแตงตั้ ง ให ดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองตองสิ้นสมาชิกภาพการเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 265 ประกอบกับมาตรา 106 (6)  
ดวยหรือไม เพราะเหตุใด  
   คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) ไดพิจารณาขอหารือของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแลวมีความเห็นวา ผูซ่ึงจะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองซ่ึงมิใชรัฐมนตรี
จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการการเมือง พ.ศ. 2535 ซ่ึงเม่ือบทบัญญัติน้ีไมไดกําหนดหามมิใหผูซ่ึงเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรมาดํารงตําแหนงเปนขาราชการการเมืองแลว นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจาสังกัดยอมแตงตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพื่อดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองอ่ืนซึ่งมิใชรัฐมนตรีได 
   อยางไรก็ตาม เม่ือมาตรา 265 (1) ของรัฐธรรมนูญ ไดบัญญัติหามมิให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือขาราชการสวนทองถิ่น โดยมิไดบัญญัติยกเวน 
ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองอ่ืนนอกจากรัฐมนตรีได ดังเชน 
ที่ไดเคยบัญญัติยกเวนไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  
ทํานองเดียวกันวา “สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการหรือ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือขาราชการ 
สวนทองถิ่น ทั้งนี้ นอกจาก ขาราชการการเมืองอ่ืนซึ่งมิใชรัฐมนตรี” กรณีน้ีจึงเห็นไดวา บทบัญญัติ
มาตรา 265 (1) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีเจตนารมณที่แตกตางจาก
รัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ ประกอบกับการที่ขาราชการการเมืองอ่ืนนอกจากตําแหนงรัฐมนตรี 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมืองฯ ตางเปนตําแหนงหรือการปฏิบัติหนาที่ 
ในหนวยราชการ ฯลฯ ทั้งสิ้น เชน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เปนตําแหนงที่ปฏิบัติหนาที่อยูในสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง เปนตําแหนงที่สังกัดอยูในกระทรวง 
ที่รัฐมนตรีน้ันวาการ ดังน้ัน การที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการ
การเมืองอ่ืนซึ่งมิใชรัฐมนตรี ยอมถือไดวาเปนการกระทําอันตองหามตามมาตรา 265 (1) อันเปนผลให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูน้ันตองสิ้นสุดสมาชิกภาพลงตามมาตรา 106 (6) ของรัฐธรรมนูญ 
  2.4.3.2 จริยธรรมของนักการเมือง 

• หลักจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
   ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองสวนหนึ่งอาจเรียกไดวาเปนนักการเมือง  
ในสวนของจริยธรรมของนักการเมืองไดมีผูศึกษาและนําเสนอไว ดังน้ี จริยธรรมของนักการเมือง 
หมายถึง ความประพฤติที่ดีงามของนักการเมือง นักการเมืองถือเปนบุคคลสาธารณะ ดังนั้น จึงตองมี
ความรับผิดชอบมากกวาปกติ สังคมทุกวันนี้มีความซับซอนและเปนสังคมธุรกิจการเมือง ปญหาเรื่อง
จริยธรรมของนักการเมืองจึงกลายเปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งและนับวันจะกลายเปนประเด็นทาง
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การเมืองที่กระทบกันมากขึ้น22 การใชอํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพ่ือผลประโยชน
สวนตนและพวกพอง การใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่ไปเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนหรือหาประโยชนใหแก
ตนเอง สิ่งเหลานี้แสดงถึงสภาพของการละเมิดจริยธรรมของนักการเมือง อันมีสาเหตุที่สําคัญ  
10 ประการ23 ไดแก 
   (1) ตําแหนงหนาที่ (authority) ที่เอ้ืออํานวยตอการกระทําความผิด 
เชน ตําแหนงหนาที่ที่มีอํานาจในการอนุมัติ อนุญาตใหสัมปทานหรือใบประกอบการตาง ๆ 
   (2) โอกาส (opportunity) ที่เอ้ืออํานวย เชน กฎหมายมีชองโหว หรือ
ระเบียบมีชองโหว 
   (3) สิ่งจูงใจ (incentive) ที่เพียงพอจะกระทําความผิด เชน ผลประโยชน
จํานวนมากในรูปของเงินทองและวัตถุ 
   (4) ชื่อเสียงเกียรติยศ (reputation) ของความประสงคในตําแหนง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือรัฐมนตรี เพ่ือเปนชื่อเสียงแกตนเองและวงศตระกูล  
จึงเปนสาเหตุของการกระทําทุกอยางโดยไมคํานึงถึงจริยธรรม ความถูกตอง 
   (5) การขาดอุดมการณ (ideology) โดยนักการเมืองเห็นแกประโยชน
สวนตนและพวกพองเปนสําคัญ ไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ  
   (6) วิสัยทัศน  (vision) คือการที่ นักการเมืองมีวิสัยทัศนที่คับแคบ 
มุงหวังกอบโกยผลประโยชนเพ่ือตนเอง ครอบครัว หรือบุคคลใกลชิดมากกวาการอุทิศตนเพื่อประชาชน
และสังคมสวนรวม 
   (7) วัฒนธรรมทางการเมือง (political culture) ของคนไทยที่เห็นวา
การละเมิดจริยธรรมและมีลักษณะผลประโยชนทับซอนของนักการเมืองเปนเรื่องปกติวิสัยที่มีมาทุกยุค
ทุกสมัย จึงทําใหนักการเมืองไมหวั่นเกรงวาจะถูกลงโทษ 
   (8) ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี (liberal capitalism) ที่เขามากับ
กระแสโลกาภิวัตน ที่เปดโอกาสใหองคกรธุรกิจเขามาเกี่ยวกับนักการเมืองมากขึ้น โอกาสที่จะเกิด
ผลประโยชนทับซอนจึงเพ่ิมมากขึ้น 
   (9) ประชาชน (people) ขาดขอมูลขาวสาร ขาดความรูความเขาใจทาง
การเมือง ทําใหการตัดสินใจในการเลือกนักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรมผิดพลาด 
   (10) สังคมไทย (Thai culture) เปนระบบอุปถัมภ (patron client 
system) จึงเนนประโยชนนิยมมากกวาจริยธรรม คุณธรรม หรือความถูกตอง 
   การแกไขปญหาการละเมิดจริยธรรมของนักการเมืองนี้สามารถแกไขได
โดยการสรางจิตสํานึกของบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมที่สําคัญตอคณะรัฐมนตรี

                                                 
 22 อุษา โฆษิตตระกูล, “การกําหนดคุณธรรม จริยธรรมนักการเมืองและมาตรการ,” (บทวิทยุ สาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญกับ 
สสร. , 2550). 
 23 ธีรภัทร เสรีรังสรรค, “จริยธรรมของนักการเมือง,” (รายงานวิจัย,  www.thaicorruptionwatch.net, 2550). 
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ประการหนึ่งคือ24 บุคคลท่ีเปนผูนําของประเทศ เชน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะตองมี
มาตรฐานทางจริยธรรมที่สูงกวาบุคคลธรรมดา เพราะบุคคลเหลาน้ีเปนบุคคลสาธารณะที่ตอง
รับผิดชอบในการบริหารประเทศ ในการพัฒนาประเทศ เพื่อใหประเทศมีความเจริญมั่นคง
กาวหนาอยางยั่งยืน ประชาชนไดรับประโยชนและความสุขอยางทั่วถึงและเปนธรรม การขาด
จิตสํานึกทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลกลุมนี้จะกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติ 
ทําใหประชาชนไมไดรับประโยชนและความเปนธรรม 
  2.4.3.3 จริยธรรม/จรรยาบรรณของขาราชการการเมือง 
   ในเร่ืองของจริยธรรม/จรรยาบรรณของขาราชการการเมืองน้ัน ที่ผานมาได
กําหนดขึ้นเปนระเบียบโดยอิงบทบัญญัติของมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ที่กําหนดใหรัฐตองทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง กําหนดใหขาราชการการเมืองที่มี 
สวนเกี่ยวของกับการบริหารราชการแผนดิน ไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และขาราชการการเมือง  
ในครั้งน้ันจึงไดมีการจัดทําและประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของขาราชการการเมือง พ.ศ. 2543 โดยไดใหคําจํากัดความของคําวา “ขาราชการการเมือง” 
หมายถึง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และขาราชการการเมืองอ่ืนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
การเมือง สาระสําคัญที่เห็นควรนํามากลาวไวในที่น้ีคือ 

• ขาราชการการเมืองจักตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
เปนแบบอยางที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

• ขาราชการการเมืองจักตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตาม
ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

• ขาราชการการเมืองจักตองเปนแบบอยางที่ ดีในการเปนพลเมืองดี  
การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

• ขาราชการการเมืองจักตองมีอุดมการณในการทํางานเพื่อประเทศชาติ และ
รับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถ ดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ และยุติธรรม 

• ขาราชการการเมืองจักตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และ
ศีลธรรมทั้งโดยสวนตัวและโดยหนาที่ความรับผิดชอบตอสาธารณชน ทั้งตองวางตนใหเปนที่เชื่อถือ 
ศรัทธาของประชาชน 

• ขาราชการการเมืองจักตองถือวาผลประโยชนของประเทศชาติและ
ประชาชนเปนสิ่งสูงสุด และปฏิบัติตอประชาชนทั่วไปอยางเสมอภาคและปราศจากอคติ 

• ขาราชการการเมืองจักตองเคารพสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลของผู อ่ืน  
ไมแสดงกิริยาหรือใชวาจาอันไมสุภาพ อาฆาตมาดราย หรือใสราย หรือเสียดสีบุคคลใด 

                                                 
 24 แจงตามหนังสือสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ สศ 0001/50 ลงวันที่ 11 มกราคม 2550 เร่ือง ความเห็น
และขอเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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• ขาราชการการเมืองจักตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการ
การเมืองไปแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนไมวาจะเปนประโยชน
ในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม 

• ขาราชการการเมืองจักตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการ
การเมืองเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงานหรือลูกจางของ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง ทั้งน้ี  
เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 

• ขาราชการการเมืองจักตองรักษาความลับของราชการ เวนแตเปนการ
ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 

• ขาราชการการเมืองจักตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติ 
ผิดกฎหมาย หรือผูมีความประพฤติหรือมีชื่อในทางเสื่อมเสีย เชน ผูเปดบอนการพนัน หรือผูเกี่ยวของ
กับยาเสพติด อันอาจกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 

• ขาราชการการเมืองจักตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจที่ติดตอทําธุรกิจ 
กับหนวยงานของรัฐตามระเบียบและขั้นตอนอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ 

• ขาราชการการเมืองพึงพบปะเยี่ยมเยียนและชวยเหลือประชาชน 
อยางสม่ําเสมอ เอาใจใสทุกขสุขและรับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชนและรีบหาทางชวยเหลืออยาง
เรงดวนอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ 

• ขาราชการการเมืองจักตองไมยินยอมใหคูสมรส ญาติสนิท บุคคลใน
ครอบครัวหรือผูใกลชิดกาวกายการปฏิบัติหนาที่ของตนหรือของผูอ่ืน และจักตองไมยินยอมใหผูอ่ืนใช
ตําแหนงหนาที่ของตนโดยมิชอบ 

• ขาราชการการเมืองจักตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพ อาชีพ หรือ 
การทํางานอื่นใดของคูสมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัวของตนมีลักษณะเปนการกระทบกระเทือนตอ
ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 

• ขาราชการการเมืองจักตองยึดม่ันในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรม 
ในการแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงตาง ๆ  

• ขาราชการการเมืองจักตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณีเม่ือ
ปฏิบัติหนาที่บกพรองหรือผิดพลาดอยางรายแรง 

• ขาราชการการเมืองจักตองรักษาทรัพยสินของราชการและใหทรัพยสินของ
ราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคน้ัน ๆ เทานั้น 

• ขาราชการการเมืองจักตองไมใชและบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการ 
เพ่ือใหผูอ่ืนหรือประชาชนเขาใจผิด หรือเพ่ือผลประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
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• ขาราชการการเมืองผูใดเม่ือออกหรือพนจากตําแหนงหนาที่แลวไปทํางาน
ใหองคกรเอกชน ตองไมนําขอมูลขาวสารอันเปนความลับของราชการซึ่งตนไดมาในระหวางอยูใน
ตําแหนงหนาที่ไปใชเพ่ือใหเกิดประโยชนแกองคกรเอกชนนั้น ทั้งน้ี ภายในกําหนดระยะเวลาสามป 
นับจากวันที่ออกหรือพนจากตําแหนงหนาที่ 

• ขาราชการการเมืองจักตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสีย
ตอเกียรติภูมิของชาติ 

• ขาราชการการเมืองจักตองเปดเผยขอมูลหรือการกระทําที่ทําใหราชการ
เสียหาย การฉอฉล หลอกลวง การใชอํานาจในทางที่ผิด และการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

• ขาราชการการเมืองจักตองไมเรียกรองของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน
อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชนตาง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ของตน และจะตองดูแล
ใหคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย 
   อน่ึง ในระเบียบดังกลาวนี้ไดมีบทบัญญัติวาดวยการควบคุมใหเปนไปตาม
คุณธรรมและจริยธรรมดวย โดยกําหนดไววา 

• ใหนายกรัฐมนตรีกํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของรัฐมนตรี และ
ขาราชการการเมืองอ่ืนที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนไปตามคุณธรรมและจริยธรรมตามระเบียบนี้  
ในกรณีที่พบวามีการประพฤติปฏิบัติที่ไมถูกตองตามระเบียบนี้ ใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการตามควร 
แกกรณีเพ่ือใหมีการดําเนินการโดยถูกตองตามระเบียบนี้ตอไป 

• ให รัฐมนตรีกํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของขาราชการการเมือง 
ที่รัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนไปตามคุณธรรมและจริยธรรมตามระเบียบน้ี ในกรณีที่พบวามีการประพฤติ
ปฏิบัติที่ไมถูกตองตามระเบียบน้ี ใหรัฐมนตรีดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการดําเนินการโดย
ถูกตองตามระเบียบนี้ตอไป 
   ถ าปรากฏว ารั ฐมนตรีผู ใด มิ ได ดํ า เนินการให เปนไปตามวรรคหนึ่ ง 
นายกรัฐมนตรีอาจแจงใหรัฐมนตรีดําเนินการตามที่เห็นสมควรได 
   ในปจจุบันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติ
เรื่องเก่ียวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไวในมาตรา 279 และมาตรา 280 โดยตองจัดทํา
ประมวลจริยธรรมขึ้น เพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ 
หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท และเปนอํานาจหนาที่ของผูตรวจการแผนดิน ตามมาตรา 244 (2)  
ที่จะดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ เชน  
มีหนาที่รายงานตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาทองถิ่นที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี ในกรณีที่มีการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และหากเปนการกระทําผิดรายแรงใหสงเรื่องใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาดําเนินการ รวมทั้งยังมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือ 
ใหคําแนะนําในการจัดหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมดวย 
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  2.4.3.4 ความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตนกับสวนรวม 
   อดีตที่ผานมา ประเด็นนี้ยังไมเปนที่สนใจหรือใหความสําคัญมากนักแมวา
ในทางปฏิบัติหากพิจารณาเรื่องหรือแตละกรณีที่เปนผลการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีอาจเขาขายที่เปน
การตัดสินใจในลักษณะที่เปนความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับสวนรวม แตตอมาเม่ือ
ระบบการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐพัฒนากาวหนามากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ไดมีบทบัญญัติในเร่ืองการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐโดย
ประชาชนหลายมาตรา รวมทั้งที่ไดมีการจัดตั้งองคกรอิสระขึ้นอีกถึง 8 องคกร ประเด็นในเรื่องน้ีจึงกลาย
มาเปนประเด็นสาธารณะที่ถูกหยิบยกขึ้นมาและเรียกรองใหมีการตรวจสอบการใชอํานาจของ
คณะรัฐมนตรีในเร่ืองตาง ๆ หลายเรื่อง รวมทั้งพฤติกรรมบางประการของรัฐมนตรีบางทานที่ดําเนินการ
บางเรื่องโดยใชอํานาจในฐานะรัฐมนตรี  
   (1) นิยามและทฤษฎี 
    เรื่องความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับสวนรวม หรือ 
Conflict of Interest น้ี ในตางประเทศไดมีการศึกษามานาน แตในประเทศไทยเพิ่งจะเปนที่สนใจอยาง
จริงจังในระยะเมื่อไมกี่ปที่ผานมา ความหมายของคําดังกลาวไดมีผูนําเสนอไวหลายนัย ไดแก  
    (1.1) ศูนยสงเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
     (1.1.1) นิยาม 
       จากเอกสาร “การเสริมสรางจริยธรรมเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน”25 ไดนําเสนอไว ดังน้ี  

• การขัดกันแหงผลประโยชน ซ่ึงเกี่ยวของกับเจาหนาที่
ของรัฐที่ไดรับมอบอํานาจ มีความสัมพันธกับผลประโยชนสวนตนหรือการไดมาซึ่งผลประโยชนน้ัน 
[ความหมายตามพจนานุกรมของ Longman Dictionary of Contemporary (Third Edition) (1995 : 281)] 

• สถานการณซ่ึงบุคคลขาดการตัดสินใจอันเที่ยงธรรม
เน่ืองจากการมีหรือไดรับผลประโยชน หรือสถานการณซ่ึงมีบางสิ่งสงผลดีตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งแตเปน
ผลเสียตอผูอ่ืน [ความหมายตามพจนานุกรมของ MacMilan English Dictionary for Advanced 
Learners (2002 : 290)] 

• ความไมสอดคลองกันระหวางประโยชนสวนบุคคล 
กับประโยชนสวนรวมของบุคคลผูปฏิบัติหนาที่สาธารณะ 

• สถานการณซ่ึงผูดํารงตําแหนงสาธารณะมีผลประโยชน
สวนตัวอันเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่หรือการใชอิทธิพลทางการเมือง 

                                                 
 25 ศูนยสงเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, การเสริมสรางจริยธรรม
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน, (นนทบุรี : 2547), หนา 18. 
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• สถานการณซ่ึงบุคคลที่เปนขาราชการ พนักงาน หรือ
ผูปฏิบัติในฐานะวิชาชีพในหนวยงานราชการใชอํานาจหนาที่ไปในทางที่เปนประโยชนตอตนเอง 

• ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับจริยธรรม น่ันหมายถึง สถานการณที่บุคคล เชน เจาหนาที่รัฐ 
ลูกจาง หรือวิชาชีพหน่ึงใดมีผลประโยชนสวนตัวหรือสวนบุคคลมากจนถึงขั้นกระทบตอการปฏิบัติหนาที่
อยางตรงไปตรงมา 

• ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม หมายถึง การที่บุคคลที่ดํารงตําแหนงหนาที่ทางราชการหรือที่เรียกวาดํารง
ตําแหนงสาธารณะตัดสินใจโดยไดรับผลกระทบจากการเห็นแกประโยชนของตนเองมากกวา
ผลประโยชนของสวนรวม 

• ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมเปนสถานการณซ่ึงบุคคลไมวาจะเปนขาราชการ พนักงานบริษัทเอกชน หรือ
ผูบริหาร (Professional) มีผลประโยชนสวนตัวมากเพียงพอที่จะมี “อิทธิพล” ตอการปฏิบัติหนาที่ 
ในตําแหนง (official duty) ที่บุคคลผูน้ันรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอผลประโยชนของสวนรวม 

• ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวมเกิดขึ้นเม่ือผลประโยชนสวนตัวของนักการเมืองหรือขาราชการขัดแยง 
กับผลประโยชนสวนรวม ความขัดแยงน้ีกอใหเกิดความขัดแยงทางจริยธรรม (ethical dilemma)  
เม่ือผลประโยชนสวนตัวมีมากพอที่จะมีอิทธิพลตอการทํางานในหนาที่ทางราชการ 
    (1.2.2) รูปแบบ 
    ในปจจุบันภาคราชการมีบทบาทมากขึ้นในการจัดสรร
ทรัพยากรและดูแลความเปนธรรมในสังคม แตขณะเดียวกันระบบราชการยังมิไดพัฒนาความรูและระบบ
การแกปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับสวนรวม ตลอดจนเจาหนาที่ของรัฐยังขาด
ความตระหนักและความเขาใจที่ถูกตองกับเรื่องน้ี นอกจากนี้ปญหาดังกลาวเปนปญหาเชิงโครงสราง 
ที่เกี่ยวของกับหลายมิติที่สะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารที่ดอยพัฒนา การขาดจิตสํานึก
สาธารณะ และขาดการพัฒนาจริยธรรมอันดีของบุคคล เอกสารเรื่อง การเสริมสรางจริยธรรมเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน ไดเสนอรูปแบบตาง ๆ ของความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตน 
กับสวนรวม ดังน้ี26 

• การรับผลประโยชนตาง ๆ (Accepting Benefits) 
ตัวอยางไดแก การที่คณะกรรมการ (Board) ฝากญาติพ่ีนองหรือคนคุนเคยเขาทํางานในรัฐวิสาหกิจ 
ที่ตนเองกํากับดูแลอยู เปนตน 

• การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือการ
เปนคูสัญญา (Contracts) หมายถึงสถานการณที่เจาหนาที่ภาครัฐมีสวนไดสวนเสียในสัญญาที่ทํา 

                                                 
 26 เร่ืองเดียวกัน, หนา 19-23. 
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กับหนวยงานที่ตนสังกัดอยู ตัวอยางไดแก การใชตําแหนงหนาที่ทําใหหนวยงานทําสัญญาซื้อสินคา 
จากบริษัทของครอบครัวตนเอง เปนตน 

• การทํางานหลังจากเกษียณ (Post-employment) 
หมายถึง การที่บุคคลลาออกจากหนวยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทที่ถูกกํากับ หรือหลังจาก
เกษียณแลวไปทํางานใหบริษัทที่ตนเองเคยกํากับดูแล ซ่ึงจะทําใหกระบวนการพิจารณาและดําเนินการ
ของผูบริหารหนวยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจขาดความเปนกลาง และมีการตัดสินใจดําเนินการเพื่อประโยชน
ของพรรคพวกหรือผลประโยชนสวนตนมากกวาเพื่อสาธารณประโยชน ตัวอยางเชน ผูบริหาร 
ในกระทรวงคมนาคมและในรัฐวิสาหกิจดานโทรคมนาคม หลังเกษียณออกไปทํางานใหกับบริษัทธุรกิจ
สื่อสารโทรคมนาคม เปนตน 

• ก า ร ทํ า ง า น พิ เ ศ ษ  ( Outside employment or 
moonlighting) ไดแก การรับจางเปนที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยตําแหนงในราชการสรางความ
นาเชื่อถือวาโครงการของผูวาจางจะไมมีปญหาติดขัดในการพิจารณาจากหนวยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู 
เปนตน 

• การรูขอมูลภายใน (Inside information) หมายถึง 
สถานการณที่เจาหนาที่ภาครัฐใชประโยชนจากการรูขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนเอง เชน  
การทราบขอมูลภายในวาจะมีการตัดถนนเสนใด ก็ไปซ้ือที่ดินในละแวกนั้น โดยใสชื่อของภรรยาหรือคน
ในครอบครัว เปนตน 

• การใชสมบัติราชการเพ่ือประโยชนของธุรกิจ
สวนตัว (Using your employer’s property for private advantage) ตัวอยางที่เห็นไดบอยครั้ง 
ไดแก การนํารถยนตในราชการไปใชในงานหรือธุรกิจสวนตัว เปนตน 

• การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อ
ประโยชนในทางการเมือง (Pork-barreling) เชน การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่หรือ 
บานเกิดของตนเอง เปนตน 

นอกจากนี้ยังไดระบุโอกาสที่จะเกิดความขัดแยงกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนกับสวนรวมของขาราชการกลุมตาง ๆ โดยในสวนของนักการเมือง และ
ขาราชการการเมืองมีกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตน 
กับสวนรวม ดังน้ี 

• การรับเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใดเพื่อแตงตั้งหรือเลื่อน
ตําแหนงขาราชการขึ้นเปนผูบริหารระดับสูง 

• การใชอํานาจหนาที่เพ่ือใหบริษัทของตนหรือพรรคพวก
ไดรับงาน/การจางเหมาจากรัฐ 

• การใชขอมูลของทางราชการเพื่อแสวงหาประโยชน 
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• การแตงตั้งคนสนิท/พวกพองของคนเปนกรรมการ 
ในหนวยงานของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรอิสระที่ทําหนาที่ในการกํากับดูแล (Regulators) สัญญา
หรือสัมปทานของรัฐ 

• การ ใช ตํ า แหน งหน าที่ เ ลื อกผลั กดั น โครงการ 
ที่กอใหเกิดประโยชนแกตนเอง/ญาติ/พวกพอง 
    (1.2) เอกสารเผยแพรผลการวิจัย เรื่อง ความขัดแยงกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of Interest) : ศึกษากลุม
ขาราชการและเจาหนาที่หนวยงาน 
     ความหมายของ Conflict of Interests ตามพจนานุกรม
ของ Longman Dictionary of Contemporary (Third Edition) (1995:281) อธิบายวาหมายถึง การ
ขัดกันแหงผลประโยชน ซ่ึงเกี่ยวของกับเจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับมอบอํานาจมีความสัมพันธกับ
ผลประโยชนสวนตนหรือการไดมาซึ่งผลประโยชนน้ัน สวน MacMilan English Dictionary for 
Advanced Learners (2002:290) ใหความหมาย Conflict of Interests(s) ไว 2 ความหมายคือ  
1) สถานการณซ่ึงบุคคลขาดการตัดสินใจอันเที่ยงธรรมเนื่องจากการมีหรือไดรับผลประโยชน หรือ  
2) สถานการณซ่ึงมีบางสิ่งสงผลดีตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งแตเปนผลเสียตอผูอ่ืน สวนความหมายตาม
พจนานุกรมแหลงอ่ืน ๆ ครอบคลุมความหมายที่เสริมกัน ไดแก 

• ความไมสอดคลองกันระหวางประโยชนสวนบุคคล 
กับประโยชนของสวนรวมของบุคคลผูปฏิบัติหนาที่สาธารณะ (Dictionary of Politics: Selected 
American and Foreign Political and Legal Terms, Seventh Edition, p. 92) 

• สถานการณซ่ึงผูดํารงตําแหนงสาธารณะมีผลประโยชน
สวนตัวอันเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่หรือการใชอิทธิพลทางการเมือง (The Random House Dictionary 
of English Language, Random House, 1968, p. 282) 

• การเปนปฏิปกษอันมิอาจลงรอยกันได ระหวางหนาที่
กับผลประโยชนในการปฏิบัติหนาที่แหงความเชื่อถือและไววางใจของผูดํารงตําแหนงสาธารณะ
(Mellinkoff’s Dictionary of American Legal Usage, West Publishing, 1992, p.104-105) 

แคทซ และคาน (Katz & Kahn, 1978:623) กลาววา 
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หมายถึง "สถานการณซ่ึงบุคคล 
ที่เปนขาราชการ พนักงาน หรือผูปฏิบัติในฐานะวิชาชีพในหนวยงานราชการ ใชอํานาจหนาที่ไปในทาง 
ที่เปนประโยชนตอตนเอง" ซ่ึงตามความหมายนี้มีความสอดคลองมากขึ้น สวน ไมเคิล แม็คโดนัลด 
(Michael McDonald) ใหนิยามความหมาย คําวา "Conflict of Interest" ไปในทิศทางเดียวกันแตย้ําวา 
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับจริยธรรม 
น่ันหมายถึง สถานการณที่บุคคล เชน เจาหนาที่รัฐ ลูกจาง หรือวิชาชีพหน่ึงใดมีผลประโยชนสวนตัว
หรือสวนบุคคลมากจนถึงขั้นกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมา "a situation in which a 
person, such as a public official, an employee, or a professional, has a private or personal 
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interest sufficient to appear to influence the objective exercise of his or her official duties."  
(http://www.ethics.ubc.ca/mcdonald/conflict.htm  และ http://www.google.com)  

ขอบขายและองคประกอบของความขัดแยงกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

เคนเนท เคอรนักฮาน (Kenneth Kernaghan, 1990: 114-118) 
ไดชี้ใหเห็นประเด็นที่อยูในขอบขายของ Conflict of Interests มี 8 ประเภท ดังน้ี 

• การรับสินบน การยอมรับเงินที่ผิดกฎหมาย หรือการ
ยอมรับคุณคาอ่ืน ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ตองการจากขาราชการที่ไดมีการกระทําตามหนาที่ ผูใหสินบน
มีเจตนาที่จะบิดเบือนวัตถุประสงค การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ และผูรับมีเจตนายินยอมที่กระทําตาม 
ดังน้ัน เม่ือเจาหนาที่ตองเผชิญกับผลประโยชนสวนตัว ผลประโยชนทางการเงินหรือประโยชนอ่ืน ๆ  
ในการที่จะขัดตอกฎหมาย นโยบาย ตลอดจนวิธีการของการปฏิบัติหนาที่ จนเปนเหตุใหเขาไดทําไป 
เพ่ือตนเอง 

• การใชอิทธิพลสวนตัว ผู ดํารงตําแหนงสาธารณะ
พยายามที่จะเขาไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนแกบุคคลภายนอก ซ่ึงเจาหนาที่
ของรัฐจะไดรับผลประโยชนตอบแทน การใชอิทธิพลในรูปแบบนี้อาจเปนการเขามีสวนโนมนาว 
การตัดสินใจทางดานนโยบายสําคัญทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเจาหนาที่น้ันมีสวนไดสวนเสียอยู เชน การวาง
แผนพัฒนาที่ดินซึ่งพนักงานเปนเจาของอยู หรือฝากเด็กเรียนในโรงเรียนของรัฐโดยพนักงานมีโอกาส 
ที่จะไดรับผลประโยชน สิ่งเหลานี้เปนผลประโยชนขัดแยงกัน  

• การใชขอมูลลับ เจาหนาที่มีสวนรูเห็นในขอมูลลับของ
ทางการ ซ่ึงเจาหนาที่น้ันไดใชขอมูลเพ่ือประโยชนของเจาหนาที่ไมวาจะเปนประโยชนทางการเงิน หรือ
ประโยชนอ่ืน ๆ โดยปรกติแลว ผลประโยชนขัดแยงกันจะเกิดขึ้นเม่ือขอมูลน้ันเปนความลับมีความสําคัญ 
เปนอยางมาก และเจาหนาที่ผูน้ันเปนผูรับผิดชอบในหนาที่ที่จะรักษาความลับน้ันไว 

• การดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับทางการเงิน ขาราชการที่มี
ผลประโยชนเกี่ยวกับหนาที่การงานไมวาจะทางตรงหรือทางออม ซ่ึงมีความขัดแยงโดยตรงตองาน 
ที่รับผิดชอบอยู ผลประโยชนขัดกันนี้แสดงใหเห็นขอบเขตที่วาเจาหนาที่ตองควบคุมตนเองในการ
ตัดสินใจในประโยชนที่จะไดรับ ประเด็นนี้เหมือนกับการใชอิทธิพลสวนตัว ซ่ึงเจาหนาที่ผูน้ันจะเปนผู
ควบคุมผลลัพธน้ันเอง 

• การรับของขวัญ การยอมรับของขวัญและความ
สะดวกสบายที่อาจสงอิทธิพลตอพนักงานใหมีอคติตอการปฏิบัติงานในหนาที่ ประเด็นนี้ในความเขาใจ
ทั่วไปอาจมองวาเปนเรื่องสินบน ซ่ึงการรับของขวัญทํากันในหลายรูปแบบ เชน การลดราคาของที่ซ้ือ 
การมอบตั๋วหนัง ตั๋วพาหนะเดินทาง การเลี้ยงอาหารอยางฟุมเฟอย ตลอดจนการใหความบันเทิง 
ในรูปแบบตาง ๆ ลักษณะของขวัญที่ใหน้ีไมไดตองการที่จะให แตอาจมีเจตนาที่จะกอใหเกิดการเอนเอียง
ในการกระทําบางอยางอันเนื่องมาจากการใหน้ัน 
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• การทํางานนอกเวลา การเปนที่ปรึกษาและการจาง
งานตนเอง ซ่ึงอาจเปนสาเหตุของผลประโยชนขัดกันในตําแหนงหนาที่ สถานการณขัดแยงน้ีรวมถึงการ
ใชตําแหนง สถานภาพการทํางานสาธารณะ ในการที่จะเขาไปเปนนายจางของภาคเอกชน หรือเปน
เจาของเอง ตลอดจนการใชเครื่องมือเครื่องใชของรัฐในการทํางานภายนอก 

• อดีตพนักงาน หรือเจาหนาที่ของรัฐที่พนจากตําแหนง
ไปไดรับการวาจางใหมาทํางานกับบริษัทเอกชน โดยการวาจางนี้เกิดจากการที่ผูดํารงตําแหนงสาธารณะ
เคยมีหนาที่เกี่ยวของหรือติดตอกับบริษัทนั้นๆ อยู ในประเด็นนี้ในสหรัฐอเมริกา เรียกการกระทําเชนนี้
วา Revolving Door ซ่ึงการกระทํานี้ไดกอใหเกิดผลประโยชนขัดกันเปนอยางมาก ทั้งน้ีเพราะ
เน่ืองมาจากบุคคลผูเคยดํารงตําแหนงใดในสาธารณะมากอนมักจะรูขอมูลความลับ ตลอดจนขั้นตอน
วิธีการทํางาน อิทธิพลตอเจาหนาที่ที่ยังดํารงตําแหนงอยู ความสนิทสนมคุนเคย ความเกรงใจ จะมีตอ
บริษัทที่ตนทํางานอยู 

• การเกี่ยวพันทางเครือญาติ สถานการณที่บุคคล
สาธารณะอาจอยูในตําแหนงที่อาจทําสิ่งที่ตองการใหแกญาติ หากคิดในประเด็นของผลประโยชนขดัแยงกนั 
อาจจะเรียกไดวาเปนระบบอุปถัมภพิเศษที่มีการใชอิทธิพลสวนตัว เพราะมูลเหตุจูงใจคลายกับเรื่อง 
ที่กลาวมาแลวขางตน กลาวคือ เปนการเกี่ยวของกับการใชอิทธิพลที่จะใหไดรับการสงเสริม ไดรับรางวัล
จากการทําสัญญา หรือการอื่นใด ซ่ึงญาติของตนมีสวนเกี่ยวของกับผลประโยชนน้ัน  

ไมเคิล แม็คโดนัลด (Michael McDonald) มองวา Conflict 
of Interests มีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก มีประเด็นเรื่องผลประโยชนสวนบุคคล 
ซ่ึงสวนใหญเปนผลประโยชนทางการเงิน ประการที่สอง เปนเรื่องของการใชดุลพินิจในการปฏิบัติหนาที่ 
ประการที่สาม เปนการปฏิบัติหนาที่โดยใชสถานะและขอบเขตอํานาจของเจาหนาที่หรือพนักงานของรัฐ 
และย้ําวาเปนประเด็นการขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ เขาไดอางอิงงานของของ เคน เคอรนักฮาน 
และจอน ลางฟอรด (Ken Kernaghan and John Langford) นักรัฐศาสตรชาวแคนาดา ในหนังสือเร่ือง 
The Responsible Public Servant และไดประมวลการกระทําที่อยูในขาย Conflict of Interests ไดแก 

• การหาประโยชนใหตนเอง (Self dealing) ไดแก การ
ใชตําแหนงหนาที่เพ่ือตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจหนาที่ทําใหบริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ
หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน 

• รับผลประโยชน (Accepting benefits) คือการรับ
สินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับเงินจากผูมาเสียภาษี หรือเปนเจาหนาที่
จัดซื้อแลวไปรับไมกอลฟจากรานคา เปนตน 

• ใ ช อิ ท ธิ พ ล  (Influence pedding) เ ป น ก า ร เ รี ย ก
ผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่เพ่ือสงผลที่เปนคุณแกฝายใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม 

• ใชทรัพยสินของนายจางเพ่ือประโยชนสวนตน (Using 
employer’s property for private advantage) ไดแก การใชรถราชการ หรือใชคอมพิวเตอรของราชการ
ทํางานสวนตัว เปนตน 
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• ใชขอมูลลับของราชการ (Using confidential information) 
เชน รูวาราชการจะตัดถนนแลวรีบชิงไปซ้ือที่ดักหนาไวกอน 

• รับงานนอก (Outside employment or moonlighting) 
ไดแก การเปดบริษัทหากินซอนบริษัทที่ตนเองทํางาน เชน เปนพนักงานขายแอบเอาสินคาตัวเองมาขาย
แขง หรือเชนนักบัญชีที่รับงานสวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาที่ใหราชการ 

• ทํางานหลังออกจากตําแหนง (Post-employment) 
เปนการไปทํางานใหผูอ่ืนหลังออกจากงานเดิม โดยใชความรูหรืออิทธิพลที่เดิมมาชิงงาน หรือเอา
ประโยชนโดยไมชอบธรรม เชน เอาความรูในนโยบายและแผนของธนาคารชาติไปชวยธนาคารเอกชน
หลังเกษียณ 

กลไกการแก ปญหาความขั ดแย ง กันระหว า ง
ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม 

จากรูปแบบตาง  ๆ  ของปญหาความขัดแย งกันใน
ประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวม จะเห็นวาโอกาสความเปนไปไดที่จะเกิดปญหามีสูงมาก เพราะ
ปญหาดังกลาวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมที่เขาขายความขัดแยงกวางขวางมาก ดังนั้น เครื่องมือ
สวนใหญที่ใชในการจัดการกับปญหาความขัดแยงกันของผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวมคือ
การทําใหโอกาสเกิดปญหาดังกลาวมีนอยที่สุด โดยเครื่องมือประเภทตาง ๆ จะถูกใชกับลักษณะปญหา
การขัดผลประโยชนสวนตัวกับสวนรวมในรูปแบบที่แตกตางกัน รวมถึงมีการจําแนกวิธีการปองกัน
ปญหาตามชวงเวลา/วาระที่แตกตางกันดวย เชน การกําหนดคุณสมบัติของผูเขาดํารงตําแหนงสาธารณะ 
หรือการเปดเผยผลประโยชนสวนตัวกอนเขาดํารงตําแหนงเปนการปองกันปญหาตั้งแตตนทาง หาก
วิธีการปองกันดังกลาวไมสัมฤทธิ์ผลก็ยังมีเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่ใชเสริม เครื่องมือตาง ๆ27 ไดแก 

ก. การกําหนดคุณสมบัติที่พึงประสงคหรือคุณสมบัติ
ตองหาม (Qualification and Disqualification from office) เปนเครื่องมือที่ใชในการปองกันในเบื้องตน 
มิใหมีโอกาสเกิดปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ในกรณี
ของขาราชการการเมืองคุณสมบัติตองหามที่นานาประเทศมักกําหนดกันไดแก (ก) สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือรัฐมนตรีตองไมดํารงตําแหนงทางราชการ เพราะนอกจากจะเกิดปญหาในการปฏิบัติหนาที่
ทั้งสองหนาที่ ในเวลาเดียวกันใหมีประสิทธิภาพแลว ยังอาจเกิดความขัดแยงในผลประโยชน  
หากผูบังคับบัญชาในหนวยราชการที่สังกัดเสนอใหดําเนินการหรือไมดําเนินการสิ่งใด โดยหยิบยื่น
ขอเสนอตาง ๆ ที่เกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ในงานราชการ (ข) ตองไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับสัมปทาน
หรือสัญญาตาง ๆ กับรัฐ 

ข. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสิน หน้ีสิน และธุรกิจ
ของครอบครัวใหสาธารณะทราบ (Disclosure of Personal Interests) เชน การแจงถึงจํานวนหุนสวน
หรือธุรกิจสวนตัววามีอะไรบาง แบงไดเปน 2 ประเภท คือ การแจงทรัพยสินหรือความตองการ 
                                                 
 27 Gerard Carney. Conflict of Interest: Legislators, Ministers and Public Officials. Transparency International Working Paper: 
www.transparency.org/working_papers/carney/3c-codes.html 
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สวนบุคคลเมื่อมีขอขัดแยงเกิดขึ้น ประเภทที่สอง คือ การแจงทรัพยสินของเจาหนาที่กอนจะมาดํารง
ตําแหนง ถึงแมวิธีการนี้จะไมใชเครื่องมือที่แกปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวมไดโดยตรง แตอยางนอยการเปดเผยขอมูลสวนตัวก็ชวยใหสาธารณชนสามารถ
วิเคราะหหรือมองเห็นชองทางที่อาจจะกอใหเกิดปญหาไดงายขึ้น  

ค. การกําหนดขอพึงปฏิบัติ (Code of conduct)28 เปน
การสรางกรอบเพื่อบอกถึงสิ่งที่ควรและไมควรกระทําสําหรับขาราชการใหถือเปนหลักจรรยาบรรณ 
ในการทํางาน ถาไมปฏิบัติตาม ไมถือวาเปนความผิดทางกฎหมาย แตสามารถบอนทําลายความเชื่อม่ัน 
ที่สังคมจะมีตอขาราชการผูน้ันและสามารถเปนบอเกิดแหงความเสื่อมศรัทธาที่ประชาชนจะมีตอระบบ
การเมืองการปกครอง Code of conduct สําหรับขาราชการทั่วไป ไดแก  

• การรับของตอบแทน (Payments and rewards to 
members) จะใชกฎขอน้ีก็ตอเม่ือการรับสิ่งของ ไมวาจะเปนเงินหรือการสรางชื่อเสียง มีผลกระทบ 
ตอผลประโยชนสวนรวม หรือเม่ือไดนําอํานาจราชการมาใชในทางที่ไมถูกตองเพ่ือกอใหเกิดผลประโยชน
ตอตนเอง Code of conduct ในขอน้ีรวมไปถึงการรับหนาที่นอกเหนือจากหนาที่ราชการที่มีสวนไดเสีย
กับหนาที่หลักที่ควรจะปฏิบัติ ปญหาของกฎขอน้ีคือ บางทีไมสามารถแบงแยกไดวาการรับเงินแบบไหน
ที่ถือวาติดสินบนและแบบไหนที่ถือวาไมใช ดังตัวอยางเชน การที่ขาราชการรับเงินชวยเหลือจากองคกร
อ่ืนที่ไมเกี่ยวของกับการทํางานที่ตัวเองปฏิบัติอยู กรณีน้ีอาจจะไมถือวาเปนการรับสินบนแตอาจจะเปน
การผิด code of conduct หรือทําใหภายนอกมองวาเปนการกระทําที่ผิดจริยธรรม  

• การตัดสินใจในหนาที่ที่เกี่ยวของกับการเมืองและ
มีเงินมาเกี่ยวของ (Voting with a pecuniary interest) ในกรณีที่ขาราชการ/นักการเมืองจะตองลงคะแนน 
(vote) ในเรื่องที่มีผลเกี่ยวของกับผลประโยชนสวนรวม เชน การออกกฎหมาย หรือการตัดสินใจอ่ืน ๆ  
ที่มีผลกระทบตอคนหมูมากน้ัน หากขาราชการ/นักการเมืองผูใดมีผลประโยชนสวนตัวเกี่ยวของหรือจะ
ไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจดังกลาว ก็ตองงดสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียง  

ง. ขอกําหนดเก่ียวกับการทํางานหลังพนจากตําแหนง 
ในหนาที่ทางราชการ (Post-Office Employment Restrictions) เปนขอกําหนดที่มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ปองกันมิใหผูที่ดํารงตําแหนงทางราชการนําขอมูลลับ (confidential information) ภายในหนวยราชการ
ที่เขาทราบไปใชประโยชนหลังจากออกตําแหนงดังกลาวแลว รวมถึงปองกันการใชสิทธิพิเศษในการ
ติดตอกับหนวยงานราชการ ในฐานะที่เคยดํารงตําแหนงสําคัญในหนวยงานราชการมาแลว (former 
association with government)  

นอกจากเครื่องมือขางตนแลว ยังจําเปนตองมีกลไก
สําหรับการบังคับใช (enforcement) กฎระเบียบที่กําหนดขึ้น เชน การตั้งคณะกรรมการในลักษณะ
องคกรกํากับดูแล เพ่ือตรวจสอบใหผูอยูภายใตกฎระเบียบดังกลาวปฏิบัติตามขอกําหนดที่บัญญัติไว 

                                                 
 28 องคกรดูแลจริยธรรมนักการเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกา (www.usoge.gov) 
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โดยคณะกรรมการดังกลาวตองมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ เพราะในกรณีที่มีการละเมิดกฎระเบียบ
เกิดขึ้น ก็ตองทําหนาที่สอบสวนขอเท็จจริงกอนที่จะดําเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวของตอไป29  

กลาวโดยสรุป หลักการสําคัญของกลไกการปองกันมิให
เกิดปญหาความขัดแยงในผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวมคือ พยายามลดขนาดของ
อิทธิพลหรือแรงจูงใจอันเกิดจากผลประโยชนรอง (secondary interest) ไมใหมีผลกระทบตอการ 
ใชดุลพินิจในการพิจารณาสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผลประโยชนหลัก (primary interest) ที่ผูดํารง
ตําแหนงสาธารณะตองคํานึงถึงในฐานะผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่ไดรับมอบหมายจากรัฐ กลไกเหลานี้
ก็ปรากฏเปนเคร่ืองมือของนานาประเทศในการปองกันปญหาความขัดแยงในผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม (ภาคผนวก 1) ซ่ึงมีหลักการใกลเคียงกันแตแตกตางกันบางในรายละเอียด  

ในกรณีของประเทศไทยกอนที่จะมีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ในหมวด 9 วาดวยเรื่อง
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมนั้น ไดมีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
152 และพระราชบัญญัติวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 
บัญญัติความผิดฐานเจาพนักงาน (พนักงานรัฐวิสาหกิจในกรณีตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดของ
พนักงานฯ) มีหนาที่จัดการหรือดูแลกิจการใดเขามีสวนไดเสียเพ่ือประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนเนื่อง
ดวยกิจการนั้นตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 ปถึง 10 ป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท30 
กฎหมายดังกลาวชี้ใหเห็นวาการตระหนักถึงปญหาความขัดแยงในผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน
สวนรวมในประเทศไทยที่เห็นเดนชัดในทางกฎหมายซึ่งบัญญัติเร่ืองน้ีไวมิไดเพ่ิงเกิดขึ้นเม่ือมีการ
ปรับปรุงรัฐธรรมนูญใหมใน พ.ศ. 2540 ดังน้ันการมีเครื่องมือหรือกลไกในการปองกันปญหาความ
ขัดแยงในผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวมหรือไม จึงไมใชประเด็นที่ตองวิพากษวิจารณกัน
เปนหลัก หากแตประเด็นสําคัญตอไปที่นาสนใจของการศึกษานี้ก็คือ เม่ือมีขอกําหนดหรือหลักเกณฑ
ตาง ๆ ที่ถือเปนเครื่องมือ/กลไกในการปองกันปญหาความขัดแยงในผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวมแลว เครื่องมือ/กลไกดังกลาวมีสัมฤทธิ์ผลอยางไร 

ในสวนของรัฐมนตรีน้ัน สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได
จัดทํา “ขอพึงระวังสําหรับรัฐมนตรี” โดยนําบทบัญญัติจากรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบและธรรมเนียม
ปฏิบัติตาง ๆ ที่รัฐมนตรีจําเปนตองรูเพ่ือเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติตนในฐานะรัฐมนตรีไดอยาง
ถูกตอง ซ่ึงมีเรื่องที่เกี่ยวของกับขอประพฤติที่เปนหรือนําไปสูความขัดแยงในผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวมมารวบรวมไวในคูมือการทํางานของรัฐมนตรี ซ่ึงเปนเอกสารที่สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแจกจายใหแกรัฐมนตรีทุกคนในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรก (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก 2) 

 
                                                 
 29 John Whaley 1999, Legislative Ethics : A Comparative Analysis, National Democratic Institute for International Affairs, 
P.18 
 30 วุฒิพงษ พาณิชยสวย, “การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวกับการดํารงตําแหนงสาธารณะ,” (วิทยานิพนธนิติศาสตร
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542).  
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  (2) กรณีตัวอยาง  
   กรณีคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดกรณีการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย 
   กรณีน้ีสืบเน่ืองมาจากมูลนิธิเพ่ือผูบริโภคกับพวกยื่นฟองนายกรัฐมนตรีกับ
พวกตอศาลปกครองสูงสุดวา พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท กฟผ. 
จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2548 และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2548 ไมชอบดวยกฎหมาย 
   ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาวา พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 
ไดกําหนดกระบวนการเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจประเภทองคการของรัฐตามที่กฎหมายจัดตั้งขึ้น  
ใหเปนรูปแบบบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด โดยมีบทบัญญัติที่กําหนดขั้นตอนที่เปนสาระสําคัญไว 
คือ มาตรา 4 กําหนดวา ในกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะนําทุนบางสวนหรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจใดมา
เปลี่ยนสภาพเปนหุนในรูปแบบของบริษัท ใหกระทําไดตามพระราชบัญญัติน้ี โดยมีคณะรัฐมนตรี 
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท และคณะกรรมการจัดทํา
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเปนคณะบุคคลที่มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการตามกระบวนการ
ในแตละขั้นตอน ซ่ึงเปนการดําเนินการที่ตอเน่ืองและสัมพันธกัน และเม่ือไดดําเนินการในแตละขั้นตอน
โดยชอบดวยกฎหมายแลว จึงจะดําเนินการในขั้นตอนสุดทายตอไปได คือ การตราพระราชกฤษฎีกา 
วาดวยการกําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัทตามมาตรา 26 และพระราชกฤษฎีกาวาดวย 
การกําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 28 และเม่ือดําเนินการตรา 
พระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายแลว จึงจะทําใหการเปลี่ยนสถานะของ
รัฐวิสาหกิจจากองคการของรัฐมาเปนรูปแบบบริษัทเสร็จสมบูรณ และโดยที่การดําเนินการเปลี่ยนสถานะ
ของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปนกฎหมายพิเศษที่ฝายนิติบัญญัติ
มอบใหฝายบริหารดําเนินการไดโดยไมตองเสนอกฎหมายตอฝายนิติบัญญัติอีก ดังน้ัน การดําเนินการ
ในทุกขั้นตอนจึงมีความสําคัญ และตองเปนไปเพ่ือการปกปองการดําเนินการที่รัฐธรรมนูญถือวาอยูใน
อํานาจหนาที่ของฝายนิติบัญญัติ ใหเปนไปโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติของกฎหมายโดย
เครงครัด 
   ปญหาวาพระราชกฤษฎีกาทั้ งสองฉบับชอบดวยกฎหมายหรือไม  
ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทบางคน  
เปนกรรมการในบริษัทที่เปนผูถือหุนหลัก ซ่ึงประกอบกิจการเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม  
จึงเปนนิติบุคคลที่มีประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซ่ึงมี
ระบบรับสงขอมูลประกอบดวยเสนใยแกวนําแสง และตอมาบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ไดจัดตั้งบริษัท 
กฟผ. โทรคมนาคม จํากัด เพ่ือประกอบกิจการโทรคมนาคมและการสื่อสารทุกชนิด นอกจากนั้นบุคคล
ดังกลาวยังเปนกรรมการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนนิติบุคคลที่การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยซื้อกาซธรรมชาติจากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) อีกดวย จึงเปนกรรมการในนิติบุคคลที่มี
ประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และบริษัท กฟผ. จํากัด 
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(มหาชน) และมีลักษณะตองหามเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท  
จึงเปนผูมีลักษณะตองหามที่เปนปฏิปกษตอการปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท 
อันเปนการขัดตอหลักความเปนกลาง ซ่ึงผูมีอํานาจออกคําสั่งแตงตั้งไดรูหรือควรรูถึงลักษณะตองหาม
ดังกลาวแลว คําสั่งแตงตั้งผูน้ันเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทจึง 
ขัดตอกฎหมาย และถือไดวาเปนเหตุอันมีสภาพรายแรง และไมอาจนําหลักการพนจากตําแหนงที่วา  
ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูน้ันไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาที่เพราะเหตุการขาดคุณสมบัติหรือ 
มีลักษณะตองหาม ตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และ
ตามหลักกฎหมายทั่วไป มาใชกับกรณีน้ี จึงมีผลทําใหการกระทําใด ๆ ของคณะกรรมการเตรียมการ
จัดตั้งบริษัทเสียไปทั้งหมด หรือไมมีผลทางกฎหมาย  
    นอกจากนั้นบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหเปนประธานกรรมการจัดทําการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนก็ดํารงตําแหนงผูชวยรัฐมนตรี ซ่ึงในทางกฎหมายถือวาเปนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง จึงมีลักษณะตองหามเปนกรรมการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามขอ 5 (3) 
ของระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
พ.ศ. 2543 และขอเท็จจริงยังปรากฏตอไปวา ในขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตาม
มาตรา 19 วรรคหนึ่ง (9) ประกอบกับขอ 6 และขอ 9 ของระเบียบเดียวกัน อันเปนขั้นตอนที่เปน
สาระสําคัญกอนการตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ คณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
มิไดจัดใหมีการสรุปสาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับประกาศในหนังสือพิมพ และไมได
จัดใหมีการประกาศในหนังสือรายวันฉบับภาษาไทยฉบับเดียวกันติดตอกันสามวัน แตกลับประกาศใน
หนังสือพิมพแยกเปนสามฉบับ โดยประกาศฉบับละหนึ่งวัน ซ่ึงไมถูกตองตามระเบียบดังกลาว อันเปน
การจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไมสอดคลองกับเจตนารมณของบทบัญญัติในมาตรา 59 ของ
รัฐธรรมนูญและมาตรา 19 วรรคหนึ่ง (9) แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 
    ดวยเหตุผลที่วินิจฉัยขางตน ศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นวา การดําเนินการ 
ในขั้นตอนที่เปนสาระสําคัญในการเปลี่ยนทุนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนหุนของบริษัท กฟผ. 
จํากัด (มหาชน) ไมชอบดวยกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การกระทําของคณะกรรมการเตรียมการ
จัดตั้งบริษัทไดเสียไปทั้งหมดหรือไมมีผลตามกฎหมาย ยอมมีผลทําใหการดําเนินการตอมา รวมทั้งมติ
ของคณะรัฐมนตรีที่มีมติอนุมัติเปลี่ยนทุนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนหุนและจัดตั้ง
บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) รวมทั้งการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของ
บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2548 และพระราชกฤษฎีกากําหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมาย 
วาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2548 เสียไปดวยเชนกัน 
 ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ 
สิทธิ และประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2548 และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อน
เวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2548 ตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน 
2548 ซ่ึงเปนวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาดังกลาว31 

                                                 
 31 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 5/2549 
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 จากกรณีตัวอยางขางตน หากพิจารณาในเบื้องตนเพียงชั้นเดียวอาจสรุปได
วากรณีดังกลาวมีประเด็นปญหาใน 3 เรื่องคือ (1) การขัดแยงในผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน
สวนรวมของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งที่เปนกรรมการในบริษัทที่เปนผูถือ
หุนหลักและกรรมการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (2) การแตงตั้งประธานกรรมการจัดทําการรับฟง
ความคิดเห็นที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพราะเปนผูมีลักษณะตองหาม และ (3) การดําเนินการของ
คณะกรรมการที่ไมเปนไปตามระเบียบ อันเปนสาเหตุใหศาลปกครองพิพากษาใหเพิกถอนกฎหมาย 
วาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2548 อยางไรก็ตามหากพิจารณาโดยละเอียดลึกลงไป
อีกชั้นหน่ึง กรณีน้ีอาจสะทอนใหเห็นถึงการขัดแยงในผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม 
ในรูปแบบใหมที่เปนปญหาในปจจุบัน คือการใชตัวแทน (nominee) เพ่ือทําการใด ๆ อันเปนการขัดแยง
ในผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ดังจะเห็นไดจากการแตงตั้งกรรมการผูชวยรัฐมนตรี 
ซ่ึงมีฐานะเปนนักการเมืองเปนประธานกรรมการจัดทําการรับฟงความคิดเห็น ซ่ึงรัฐมนตรีผูที่เสนอเรื่อง
การแตงตั้งน้ีเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคงไมสามารถหลีกเลี่ยงขอกังขาของสาธารณชนไดวา  
การแตงตั้งคนที่เปนกรรมการผูชวยรัฐมนตรีที่มีความสัมพันธทางการเมืองกับตนหรือรัฐมนตรีอ่ืน 
ในคณะรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นน้ัน อาจเปนการจงใจเพื่อดําเนินการ
ใด ๆ ที่เปนการขัดแยงในผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวมแทนตนเอง 
 2.4.4 หลักการรักษาความลับ 
 2.4.4.1 การรักษาความลับของทางราชการที่ เ ก่ียวของกับการประชุม
คณะรัฐมนตรีและการใหขาวสารแกสื่อมวลชน 
  เม่ือวันที่ 2 ธันวาคม 2540 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเกี่ยวกับการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยเห็นชอบและใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ถือปฏิบัติตอไป กรณีมีการประกาศใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติในเรื่องนี้จะมีผลตอการปฏิบัติราชการเปนอยางมาก เพราะประชาชนมีสิทธิ 
ที่จะขอตรวจสอบขอมูลขาวสารตาง ๆ ได นอกจากนี้ขอมูลขาวสารบางเรื่อง เชน มติคณะรัฐมนตรีที่มี
ผลกระทบตอสวนรวม หรือที่ประชาชนควรรับทราบ จะตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการตาง ๆ เอกสารและมติของที่ประชุมอาจตองเปดเผย ดังนั้น รัฐมนตรี 
ที่เปนประธานในการประชุมของคณะกรรมการตาง ๆ จึงตองดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติฯ 
และกําชับสวนราชการ หนวยงานในสังกัดใหเรงดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของและถือปฏิบัติตอไปดวย 
  ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (18 พฤษภาคม 2542)32 กําหนดใหรัฐมนตรี 
เจาหนาที่ ซ่ึงเขารวมประชุมคณะรัฐมนตรี และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการประชุมคณะรัฐมนตรี  
ถือปฏิบัติโดยเครงครัด ดังน้ี 

                                                 
 32 แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 80 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2542 เร่ือง การปรับปรุงแกไขมติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ และการใหสัมภาษณหรือใหขาวสารแกส่ือมวลชน 
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  (1) ใหรักษาความลับหรือเอกสารลับของทางราชการที่เกี่ยวของกับการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 การเปดเผย
เอกสารดังกลาวใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 
  (2) การพิจารณาหารือหรืออภิปรายของคณะรัฐมนตรีในการประชุม
คณะรัฐมนตรี ใหถือเปนความลับของทางราชการ 
  (3) ในการจัดทําระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี หากเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเห็นวาเอกสารเรื่องใดถูกนําไปเปดเผยตอสาธารณชนแลวจะกอใหเกิดความเสียหายตอ
ผลประโยชนตอชาติอยางรายแรง ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี
จัดทําระเบียบวาระระบุเฉพาะชื่อเร่ืองโดยไมตองจัดสงเอกสารอื่นไปพรอมกับระเบียบวาระการประชุม
ตามปกติใหแจกเอกสารอื่นนั้นแกคณะรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ
หัวหนาสวนราชการผูเกี่ยวของที่เขารวมประชุมไดในระหวางการประชุม แลวเก็บเอกสารดังกลาวคืน
กอนเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี สําหรับเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเปนวาระจรที่มีลักษณะดังกลาว 
ก็ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกัน 
  (4) ใหสวนราชการตาง ๆ ดูแลระมัดระวังมิใหขาราชการและเจาหนาที่ 
ที่เกี่ยวของกับเอกสารการประชุมคณะรัฐมนตรีเปดเผยเอกสารดังกลาวกอนการประชุมคณะรัฐมนตรี 
หากมีมติในเร่ืองน้ัน ๆ แลว การเปดเผยเอกสารดังกลาวใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการ และใหสํานักขาวกรองแหงชาติรับผิดชอบ ดูแล และติดตามพฤติการณของบุคคลที่นาสงสัย
ในทางที่เกี่ยวของกับความลับหรือเอกสารลับของทางราชการนั้น 
  (5) กรณีที่มีผูนําเอกสารหรือขอความซึ่งเปนความลับของทางราชการ 
ไปเผยแพรจนกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ หรือเกิดผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ  
ใหสวนราชการเจาของเรื่องที่ไดรับความเสียหายพิจารณาดําเนินการทางกฎหมาย 
  (6) ใหกรมประชาสัมพันธเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการเผยแพร
ขาวการประชุมคณะรัฐมนตรีและขาวสารโดยทั่วไปของรัฐบาล 
  (7) เร่ืองใดมีผลกระทบตอประชาชนหรือประเทศชาติโดยสวนรวม เม่ือ
คณะรัฐมนตรีมีมติอยางหนึ่งอยางใดแลว ใหหนวยงานเจาของเรื่องที่รับผิดชอบเปนหนวยงานหลักชี้แจง
ตอสาธารณชนและทุกฝายที่เกี่ยวของ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของชี้แจงเพ่ิมเติมใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน กรณีเปนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหรืออนุมัติตามมติของคณะกรรมการตาง ๆ แลว  
ใหประธานกรรมการหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการชี้แจงในทํานองเดียวกันดวย 
  (8) ใหโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่ใหขาวสารเกี่ยวกับ
การประชุมคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี การดําเนินงานของคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือกระทรวง 
กรม ตลอดจนชี้แจงเม่ือปรากฏวามีการเสนอขาวคลาดเคลื่อนตอความเปนจริง หรือไมถูกตองครบถวน 
อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลหรือรัฐบาล หรือการปฏิบัติผิดพลาดได ทั้งน้ี อาจขอใหผูแถลงขาว
ประจํากระทรวง ทบวง กรม เปนผูแถลงขาว หรือออกคําชี้แจง หรือรวมกันแถลงขาว หรือชี้แจงดวยก็ได 
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  ในกรณีเปนเรื่องเก่ียวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะรัฐมนตรี  
ใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอาจมีหนาที่ดังกลาวดวย 
  คณะรัฐมนตรีไดมีมติ (11 พฤษภาคม  2547) เห็นชอบตามที่สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอวา ตามที่กระทรวงและหนวยงานตาง ๆ ไดเสนอเรื่องมาเพ่ือคณะรัฐมนตรี
พิจารณา น้ัน บางเรื่องที่เปนเรื่องที่มีความออนไหวและมีผลกระทบสูง เกี่ยวของกับความสัมพันธ
ระหวางประเทศ เศรษฐกิจ และบางเรื่องเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับประโยชนของประเทศชาติ ดังนั้น หาก
เอกสารขอมูลหรือเรื่องที่จะนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีดังกลาวรั่วไหลไปสูสื่อมวลชนและมีการนําไป
เปดเผยหรือเผยแพรกอนที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาและมีมติ ยอมเปนการไมสมควรเพราะอาจทําให
เกิดความเสียหายหรือความเขาใจที่คลาดเคลื่อนได จึงขอใหรัฐมนตรีและมีผูที่มีสวนเกี่ยวของกับวาระ
การประชุมและเอกสารประกอบการประชุมของคณะรัฐมนตรีใชความระมัดระวังเรื่องน้ีเปนพิเศษ และ
ขอใหสํานักขาวกรองแหงชาติติดตามตรวจสอบดวยวา กรณีที่มีขอมูลเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี
ร่ัวไหลนั้น มีการรั่วไหลไปจากแหลงใด แลวรายงานใหนายกรัฐมนตรีไดทราบทุกเดือน ในสวนของสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะขออนุมัติเปนหลักการเพื่อถือปฏิบัติวา หากมีเร่ืองและเอกสารประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีเรื่องใดที่ มีความออนไหวหรืออาจมีผลกระทบสูง สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะบรรจุใสซองแยกออกจากเอกสารวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติ โดยจะระบุ 
หนาซองใหชัดเจนวาเฉพาะรัฐมนตรีเทานั้นที่จะเปดซองเอกสารนั้นได ทั้งนี้เพ่ือปองกันการรั่วไหลของ
ขอมูลอีกทางหนึ่ง อน่ึง สําหรับเอกสารหรือขอมูลใดที่กระทรวงหรือหนวยงานใดประสงคจะใหสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการตามวิธีการดังกลาวก็ขอใหระบุในหนังสือนําสงไวใหชัดเจนดวย  
  นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติ (18 กันยายน 2550) เห็นชอบตามที่
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังน้ี 
  1) อนุมัติใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและการให
สัมภาษณตอสื่อมวลชน จํานวน 7 มติ ไดแก มติเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ 2537, 9 กันยายน 2540, 28 ตุลาคม 
2540, 21 เมษายน 2541, 26 พฤศจิกายน 2545, 25 พฤษภาคม 2547 และ 23 มกราคม 2550  
  2) เห็นชอบหลักเกณฑการประชาสัมพันธและการใหสัมภาษณตอ
สื่อมวลชนตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังน้ี 

หลักเกณฑการประชาสัมพันธและการใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน 
 รัฐบาลมีหนาที่สําคัญประการหนึ่งคือ การใหขอมูลขาวสารทางการเมืองและการบริหารราชการแผนดิน 
ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมาใชในการพัฒนาประเทศ ทําใหประชาชนมีความรูความเขาใจในการ
บริหารราชการแผนดินและเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ สงผลใหการปฏิบัติงานของรัฐบาลเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โปรงใสและตรวจสอบได เปนไปตามหลักการประชาธิปไตยภายใตหลักการดังกลาว การประชาสัมพันธ
และการใหสัมภาษณตอส่ือมวลชนของคณะรัฐมนตรีและสวนราชการ จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญในการที่จะให
ขอเท็จจริงที่ถูกตองและสรางความเขาใจท่ีถูกตองรวมกัน จึงกําหนดแนวทางการประชาสัมพันธและการใหสัมภาษณ
ตอส่ือมวลชน ดังนี้  
 1.  การประชาสัมพันธเผยแพรขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  1.1  ใหกรมประชาสัมพันธเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการเผยแพรขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี
และขาวสารโดยทั่วไปของรัฐบาล 
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  1.2  ใหโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบหลักในการใหขาวสารเกี่ยวกับการประชุม
คณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี และการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนชี้แจงเมื่อปรากฏวามีการเสนอขาว
คลาดเคลื่อนจากความจริงหรือไมครบถวนอันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคล หรือรัฐบาลหรือการปฏิบัติผิดพลาด
ได ทั้งนี้ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะรวมแถลงขาวหรือชี้แจงดวยก็ไดในกรณีที่เปนเรื่องเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี
หรือมติคณะรัฐมนตรี  
  1.3  เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอยางหนึ่งอยางใดในเรื่องใดที่มีผลกระทบตอประชาชนหรือประเทศชาติโดย
สวนรวม ใหรองนายกรัฐมนตรีผูรับผิดชอบหรือรัฐมนตรีและหนวยงานเจาของเรื่องที่รับผิดชอบเปนหนวยงานหลักใน
การชี้แจงและประชาสัมพันธตอสาธารณชนและทุกฝายที่เกี่ยวของ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของชี้แจงเพ่ิมเติมใหเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน สําหรับกรณีเปนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหรืออนุมัติตามมติของคณะกรรมการใหประธาน
กรรมการหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการชี้แจงในทํานองเดียวกันดวย โดยใหสัมภาษณไดเมื่อการพิจารณา
ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จส้ินแลว และใหสัมภาษณตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 2.  การประชาสัมพันธเผยแพรผลการดําเนินการของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
  2.1  ใหรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกํากับการบริหารราชการกระทรวงและสวนราชการในความรับผิดชอบ 
และรัฐมนตรีซึ่งเปนผูรับผิดชอบโดยตรงตอการดําเนินงานในเรื่องและโครงการตาง ๆ ถือเปนหนาที่ที่จะตองประสาน
และรวมกันชี้แจงขอมูลขอเท็จจริง ตลอดจนความคืบหนาผลการดําเนินงานในเรื่องสําคัญใหประชาชน ส่ือมวลชน และ
ผูสนใจอื่น ๆ ไดทราบเปนระยะ ๆ ดวยโดยรวดเร็ว ทั้งนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องที่มีความออนไหว เกี่ยวของกับ
ประโยชนของประชาชน ถาขอเท็จจริงเรื่องใดมีรายละเอียดขอมูลคอนขางซับซอน ควรจัดทําเปนเอกสารขาวแจก 
(Press Release) ประกอบการชี้แจงดวย และหากกระทรวงใดมีความจําเปนจะตองขอรับการสนับสนุน ใหประสาน
รายละเอียดกับสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพ่ือจะไดพิจารณาดําเนินการตอไป 
.  2.2  การประชาสัมพันธการแกไขปญหาสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ ใหรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี 
หรือคณะกรรมการที่เปนเจาภาพรับผิดชอบ ประสานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประชาสัมพันธชี้แจงขอมูล
การดําเนินการแกไขปญหาสาธารณภัยหรือภัยพิบัติตาง ๆ และใหความชวยเหลือเยียวยาแกผูประสบสาธารณภัยหรือ
ภัยพิบัติกลุมตาง ๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมด ทั้งกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังที่ภัยพิบัติตาง ๆ  
ไดผานพนไปแลว ทั้งนี้ ใหกรมประชาสัมพันธมีภารกิจควบคูไปกับกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบประสานกับ 
ผูวาราชการจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับการแกไขปญหาสาธารณภัยหรือภัยพิบัติอ่ืน ๆ ใหประชาชนและผูสนใจเขาใจและทราบโดยทั่วกันดวย 
  2.3 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและผลการดําเนินการแกไขปญหาเศรษฐกิจ ใหรองนายกรัฐมนตรี
ที่รับผิดชอบ สวนราชการที่เกี่ยวของ พิจารณาใหขอมูลขาวสารหรือมอบหมายใหบุคคลหรือคณะบุคคลที่เหมาะสม 
ดําเนินการแทน โดยเฉพาะผลการดําเนินการหรือผลความกาวหนาในการแกไขปญหาที่สําคัญของแตละหนวยงาน 
หากสื่อมวลชนเสนอขาวไมสอดคลองกับขอเท็จจริงซึ่งอาจกระทบตอความเชื่อมั่นของประชาชนและสาธารณชน ก็ให
เรงชี้แจงทําความเขาใจเรื่องดังกลาวทันที ในกรณีเรื่องใดที่สมควรใหโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแถลงหรือชี้แจง
ขาวโดยตรง ใหประสานการปฏิบัติกับโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีอยางใกลชิด 
  2.4 การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตอส่ือมวลชนตางประเทศในเรื่องตาง ๆ ใหกระทรวง 
การตางประเทศเปนเจาภาพรับผิดชอบประสานหนวยงานที่เกี่ยวของประชาสัมพันธชี้แจงขอเท็จจริง เพ่ือใหเกิดความ
เขาใจท่ีถูกตองและไมเกิดความเสียหายตอประเทศชาติ หากปรากฏวา มีส่ือมวลชนตางประเทศใหขอมูลขาวสารที่ 
ไมตรงกับความเปนจริง ใหหนวยงานที่เกี่ยวของประสานกระทรวงการตางประเทศเพื่อชี้แจงดวย ทั้งนี้ ในกรณีที่เปน
ประเด็นเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดโดยตรง และเปนประเด็นที่ไมมีผลกระทบตอนโยบาย
ตางประเทศ หนวยงานนั้นๆ สามารถประชาสัมพันธชี้แจงขอเท็จจริงไดโดยตรง โดยประสานใหกระทรวง  
การตางประเทศทราบดวยเพ่ือความเปนเอกภาพในการประชาสัมพันธ 
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  อนึ่ง หากมีเรื่องสําคัญที่ตองประชาสัมพันธและเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของหนวยงาน หนวยงาน 
ตาง ๆ ควรอนุญาตใหส่ือมวลชนเขาเยี่ยมชมกิจการ/การดําเนินงานของหนวยงานเพื่อใหไดรับทราบขอเท็จจริง 
เชิงประจักษและสามารถซักถามขอมูลตาง ๆ ซึ่งจะชวยในการนําเสนอขาวไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
 3.  การประชาสัมพันธและการใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนในสถานการณท่ีกระทบตอความมั่นคง 
  3.1 ในสถานการณที่กระทบตอความมั่นคง ใหมีการเผยแพรขาวสารที่เกี่ยวของใหประชาชน 
ไดรับทราบอยางชัดเจนและรวดเร็วทันเหตุการณอยางตอเนื่อง 
  3.2 ในสถานการณขั้นวิกฤตการณหรือเปนสถานการณระดับชาติ ใหอยูในดุลพินิจหรือเปนหนาที่ของ
คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการหรือที่ประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของในระดับชาติ ในการพิจารณากําหนดสารหรือเนื้อหา
สาระ บุคคลที่ใหขาว และชองทางการเผยแพรขาวสาร 
  3.3 ในสถานการณที่กระทบตอความมั่นคงทั่วไป ใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในรับผิดชอบ
ในการกําหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติในการประชาสัมพันธและการใหสัมภาษณ ต้ังแตสวนกลางถึงระดับพ้ืนที่ 
 
 2.4.4.2 การรักษาความลับของทางราชการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 254033 
  การดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลขาวสารที่จะใหเปดเผยตามมาตรา 9 น้ันบาง
กรณีอาจเปนความลับที่เจาหนาที่อาจมีคําสั่งไมเปดเผยไดตามมาตรา 14 และมาตรา 15 (มาตรา 9)  
ในกรณีขอมูลขาวสารใดมีความลับรวมอยูดวย การจัดใหประชาชนตรวจดูอาจมีการลบหรือตัดทอนหรือ
ทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารสวนนั้นได (มาตรา 9 วรรคสอง)  
  ทั้งน้ี ขอมูลขาวสารที่อาจเปนความลับ (ไมตองเปดเผย) ไดมีการแยกไวเปน 
2 ประเภท คือ 
  (1) ขอมูลขาวสารที่อาจกอให เ กิดความเสียหายตอสถาบัน
พระมหากษัตริย กฎหมายกําหนดวาจะเปดเผยมิได ซ่ึงเปนไปโดยไมมีขอยกเวนหรือตองพิจารณา 
ชั่งนํ้าหนักเปนอยางอ่ืน (มาตรา 14) 
  (2) ขอมูลขาวสารทั่วไป ขอมูลขาวสารแตละชั้นมักมีคุณคาหลายดาน
และแตละดานก็อาจจะสงผลที่ขัดกันเอง ในการจะมีคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารใดกฎหมายจึงให
คํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของ
ประกอบกัน (มาตรา 15) โดยปกติประโยชนสาธารณะอันเปนประโยชนของสวนรวมยอมมีความสําคัญ 
ที่ตองมากอนประโยชนสวนตนของบุคคล แตในการอยูรวมเปนสังคมสมาชิกสังคมยอมหวังจะไดรับการ
คุมครองจากสังคมดวยไมเชนน้ันความสามัคคีที่จะอยูรวมเปนสังคมจะไมมีการคุมครอง ประโยชน 
สวนตนที่เปนพ้ืนฐานบางประการจึงมีความสําคัญใกลเคียงกับประโยชนสาธารณะ เพราะการคุมครอง
ประโยชนพ้ืนฐานดังกลาวเปนไปเพ่ือความมั่นคงของสังคมอันเปนประโยชนสาธารณะในแงหน่ึงนั้นเอง 
ตามพระราชบัญญัติน้ีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการนั้นเปนหลัก สวนการไมเปดเผยจะเปนเพียง
ขอยกเวน การไมเปดเผยจึงตองใชเทาที่จําเปนโดยจํากัดในเรื่อง 6 ประการดังที่กําหนดในมาตรา 15 

                                                 
 33 ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, คูมือพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540, (สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี), หนา 18-22. 
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วรรคหนึ่ง น้ัน เทานั้น เวนแตจะมีพระราชกฤษฎีกากําหนดรายการขอมูลขาวสารอื่นเพ่ิมเติมตามมาตรา 
15 (7) 
  ขอยกเวนที่ 1 ความมั่นคงของประเทศ เปาหมายหลักของการรวมตัว
เปนรัฐคือความมั่นคงของประเทศ เพราะเปนหลักประกันพ้ืนฐานในการอํานวยการใหชีวิตประชาชน
ดําเนินไปในสังคมไดอยางสงบสุข มาตรา 15 (1) ไดกลาวถึง “ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ” แตคงเปนการยกตัวอยาง
ของความมั่นคงเทานั้น เพราะ “ความมั่นคงของประเทศ” หากพิจารณาโดยองครวมแลวจะมีความหมาย
กวาง รวมไปถึงความมั่นคงในทุก ๆ ดาน เชน การปกครองภายในประเทศ ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ การทหาร การเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาการ สิ่งแวดลอม ฯลฯ แมความหมายของความ
ม่ันคงจะกวาง แตความสําคัญอยูที่นํ้าหนักของเรื่องวาสําคัญถึงระดับความเปนอยูของประเทศจริง
หรือไม 
  ขอยกเวนที่ 2 การบังคับใชกฎหมาย กฎหมายเปนมาตรการที่รัฐจัดใหมี
เพ่ือบังคับใหเกิดผลตามความตองการของสังคม และกฎหมายตาง ๆ จะบังเกิดผลไดตอเม่ือมีกลไก
บังคับใหเกิดผล กฎหมายสวนใหญจะมีกลไกบังคับโดยเจาหนาที่ ดังนั้น ขอมูลขาวสารใด หากทําให 
“การใชบังคับกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงคได” แลว กฎหมายก็ให
เจาหนาที่อาจมีคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นไดเพราะยอมเปนการขัดตอความมุงหมายของสังคม 
สําหรับแงมุมที่ทําใหการใชบังคับกฎหมายไมเกิดผลนั้นกฎหมายมิไดจํากัดวาตองเปนเรื่องประเภทใด
อาจเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือแหลงที่มาของ
ขอมูลขาวสารก็ได 
  ขอยกเวนที่ 3 ความเห็นภายใน ในการทํางานของหนวยงานของรัฐมักมี
เจาหนาที่เสนอความเห็นกันหลายช้ัน ในระหวางนั้นก็ยังไมเกิดขอยุติ เร่ืองที่กําลังดําเนินการอาจมี
ขอเสนออยางหนึ่งแตในชั้นที่สุดอาจจบลงเปนอีกอยางหน่ึงก็ได ดังน้ันเพ่ือใหเจาหนาที่มีอิสระในการ
เสนอความเห็นไดเต็มที่โดยไมถูกรบกวนกอนมีผลยุติ กฎหมายจึงใหเจาหนาที่อาจมีคําสั่งไมเปดเผย
ขอมูลขาวสารอันเปนความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานได (เวนแตเปนเรื่องที่มีกฎหมาย
กําหนดใหประชาชนเขามามีสวนรวมตั้งแตตน เชน ในการพิจารณาออกคําสั่งทางปกครองตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หรือการจัดทําประชาพิจารณ) และแมจะลวงพน
จนเกิดขอยุติและจะยังคงสั่งมิใหเปดเผยตอไปก็ได อยางไรก็ตาม ถาหนวยงานของรัฐเห็นวามิใชเร่ือง
สําคัญที่จะกระทบอิสระและผลสําเร็จในการทํางานของเจาหนาที่ หนวยงานของรัฐจะสั่งใหเปดเผยก็ได
หรือใหเปดเผยเมื่อเกิดผลยุติแลวก็ได อน่ึง กรณีที่จะไมเปดเผยนี้ตองเปนสวนของความเห็นเทานั้น  
ไมรวมไปถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่ใชเปนขอเท็จจริงในการพิจารณา 
  ขอยกเวนที่ 4 ความปลอดภัยของบุคคล รัฐมีหนาที่ดูแลความปลอดภัย
ของสมาชิกในสังคม ขอมูลขาวสารใดหากจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคล 
เจาหนาที่ของรัฐจึงอาจมีคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นได แตในหลายกรณีอาจตองมีการชั่งนํ้าหนัก
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ของประโยชนที่เกี่ยวของ เชน ชีวิตของคนหนึ่งคนหากจําเปนอาจจะตองแลกกับชีวิตของคนรอยคนหรือ
ความมั่นคงที่สําคัญของประเทศก็ได 
  ขอยกเวนที่ 5 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล ขอมูลขาวสารของราชการอาจ
เปนเรื่องเก่ียวกับเอกชนคนใดคนหนึ่งก็ได มาตรา 15 (5) แหงพระราชบัญญัติก็ไดวางหลักวา ขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลใดถาเจาหนาที่เห็นวาการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นจะเปนการรุกล้ําสิทธิสวนบุคคล
โดยไมสมควร เจาหนาที่อาจมีคําสั่งไมใหเปดเผยก็ได อน่ึง มาตรา 15 (5) น้ีไดกลาวถึง “รายงาน
การแพทย” ดวย ซ่ึงโดยแทจริงแลวก็เปนเพียงการขยายความเพราะรายงานการแพทยเปน “ขอมูล
ขาวสารสวนบุคคล” อยางหนึ่งตามคํานิยามในมาตรา 4  
  ขอยกเวนที่ 6 กรณีกฎหมายหรือบุคคลเจาของขอมูลกําหนดมิให
เปดเผย ถากฎหมายใดหามเปดเผยขอมูลขาวสารใด ก็ยอมตองบังคับตามกฎหมายนั้น เชน การ
เปดเผยงานวามีลิขสิทธิ์ตอสาธารณชนเปนสิทธิแตผูเดียวของเจาของลิขสิทธิ์ (มาตรา 15 วรรคหนึ่ง (2) 
แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537) การหามเจาหนาที่เปดเผยรายละเอียดในการขอรับสิทธิบัตร
การประดิษฐกอนที่อธิบดีจะสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอนั้นได (มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 
พ.ศ. 2522) สวนขอมูลขาวสารที่เอกชนผูใหมาไมประสงคใหเปดเผยยอมเปนไปตามขอเท็จจริง ขณะที่
ไดใหขอมูลขาวสารมาวาไดแสดงความประสงคไวเชนใด ซ่ึงอาจเปนกรณีโดยแจงชัดหรือโดยปริยาย 
ก็ได การที่กฎหมายใหหนวยงานของรัฐคํานึงถึงความประสงคของเอกชนผูใหขอมูลขาวสารก็เพ่ือใหการ
บริหารงานของรัฐเปนไปโดยไดรับความเชื่อถือไววางใจจากผูที่เกี่ยวของ หากหนวยงานของรัฐไมรักษา
ความไววางใจผูที่ใหขอมูลขาวสารมา และกลับนําไปเปดเผยเสีย ตอไปเอกชนจะไมเชื่อถือใหขอมูล
ขาวสารใด ๆ แกหนวยงานของรัฐอีก 
  ขอมูลขาวสารที่มีคําสั่งมิใหเปดเผยนั้นจะมีสภาพเปน “ความลับ” น่ันเอง 
โดยอาจมีชั้นความลับตั้งแต “ลับ” ไปจนถึง “ลับที่สุด” การรักษาความปลอดภัยของขอมูลขาวสารวา
ขอมูลขาวสารใดเปดเผยไดหรือไม และภายใตเง่ือนไขใด กฎหมายกําหนดใหเปนไปตามระเบียบของ
คณะรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความลับของราชการ (มาตรา 16) และในระหวางที่ยังมิไดมีการกําหนด
ระเบียบขึ้นใหม กฎหมายใหถือวาระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517  
ในสวนที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการยังใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติน้ี 
จนกวาจะมีระเบียบของคณะรัฐมนตรีขึ้นใหม ตามนัยมาตรา 16 (มาตรา 43)   
 2.4.4.3  การรักษาความลับของทางราชการตามระเบียบวาดวยการรักษา 
ความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 และระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ  
พ.ศ. 2544 
  การรักษาความลับของทางราชการมีแนวทางปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 และระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ  
พ.ศ. 2544 โดยตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 มีหลักการ 
ที่สําคัญคือหลัก “การจํากัดใหทราบเทาที่จําเปน” โดยหามผูไมมีหนาที่หรือมิไดรับคําสั่ง หรือมิไดรับ
การมอบหมายที่ถูกตอง อางยศ ตําแหนง หรืออิทธิพลใด ๆ เพ่ือเขาถึงความลับของทางราชการเปนอันขาด 
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ซ่ึงการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบนี้แบงออกเปน 3 ประเภท คือ การรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับบุคคล เอกสาร และสถานที่ ซ่ึงแตละประเภทมีแนวทางปฏิบัติที่แตกตางกัน  
  นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีไดวางระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทาง
ราชการ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 16 และมาตรา 26 วรรคหา แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และไดประกาศระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
เม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ 2544 มีนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ โดยระเบียบดังกลาวไดปรับปรุง
การกําหนดชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับใหม โดยไดยกเลิกชั้นความลับ “ปกปด (RESTRICTED)” 
ปจจุบันจึงแบงขอมูลขาวสารลับออกเปน 3 ชั้น ไดแก 
  (1) ลับที่สุด (TOP SECRET) หมายความถึง ขอมูลขาวสารซึ่งหาก
เปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรงที่สุด เชน
นโยบายหรือแผนการที่สําคัญยิ่งของชาติ เอกสารทางการเมืองที่สําคัญยิ่งเกี่ยวกับความมั่นคงหรือ
เกียรติภูมิอันสําคัญยิ่งของชาติ การดําเนินการเกี่ยวกับความตกลงระหวางประเทศที่สําคัญยิ่ง  
แผนยุทธศาสตรดานการสงคราม  

(2) ลับมาก (SECRET) หมายความถึง ขอมูลขาวสารซึ่งหากเปดเผย
ทั้งหมดหรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรง เชน การตรา
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร การเจรจาขอตกลงที่สําคัญกับตางประเทศ  

(3) ลับ (CONFIDENTIAL) หมายความถึง ขอมูลขาวสารซึ่งหากเปดเผย
ทั้งหมดหรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐ เชน ประกาศหรือคําสั่งที่สําคัญ
ที่อยูในระหวางดําเนินการ ระเบียบวาระการประชุมลับ รายงานขาวกรองที่มีลักษณะเปนรายงานประจํา  

ทั้งน้ี มีสํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี เปนองคการรักษาความ
ปลอดภัยฝายพลเรือน มีหนาที่ใหคําแนะนํา ชวยเหลือในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยแก 
สวนราชการฝายพลเรือน และกํากับดูแล ตรวจสอบ พรอมทั้งพิจารณาแกไขขอบกพรองเพ่ือใหระบบ
การรักษาความปลอดภัยไดผลสมบูรณอยู เสมอ  สวนฝายทหารมีศูนย รักษาความปลอดภัย 
กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม เปนองคการรักษาความปลอดภัยฝายทหาร 
 
2.5 ระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีไทย 
 ในการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีที่ผานการประชุมคณะรัฐมนตรีแตละครั้งที่มีการประชุมจะมี
การเสนอเรื่องเขาวาระใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินใจประมาณ 50 – 60 เรื่อง และนับวันจะใชเวลา
ประชุมยาวนานขึ้นและมีเร่ืองเขาสูการพิจารณาเพิ่มมากขึ้นทุกที ในจํานวนนี้จะเปนเรื่องที่เปนปญหา
ผลประโยชนแหงชาติประมาณครึ่งหน่ึง ที่เหลืออาจเปนปญหาการบริหารงานบุคคล เชน การแตงตั้ง
โยกยายขาราชการ กรรมการและผูบริหารรัฐวิสาหกิจ การพิจารณาเกี่ยวกับวินัย การพิจารณาความดี
ความชอบ หรือเปนปญหาเกี่ยวกับการผอนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีหรือระเบียบตาง ๆ  
เปนตน สภาพและอํานาจหนาที่เหลานี้เรียกรวมกันวา “ระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี” (Decision 
making system of the Cabinet) ซ่ึงประกอบดวย 
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 (1) รูปแบบการตัดสินใจ ไดแก การตัดสินใจโดยคณะรัฐมนตรีเต็มคณะ การตัดสินใจโดย
ผานทางกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการรัฐมนตรีชุดตาง ๆ และการตัดสินใจโดยบุคคล หรือ
องคกรที่คณะรัฐมนตรีมอบอํานาจเด็ดขาดใหไปทําการแทนคณะรัฐมนตรี 
 (2) กระบวนการตัดสินใจ ไดแก ขั้นตอนตาง ๆ อันเกี่ยวของและนํามาสูการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรี นับแตวันเวลาประชุม การจัดระเบียบวาระการประชุม การบริหารการประชุม องคกร 
ที่ชวยในการตัดสินใจ ตลอดจนปจจัยตาง ๆ อันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 
 รูปแบบและกระบวนการเชนวานี้ประกอบกันขึ้นเปนระบบการตัดสินใจในปญหาอันเปน
ผลประโยชนแหงชาติซ่ึงจะตัดสินใจไดถูกตอง ชอบธรรม อํานวยประโยชนแกประชาชนและกอใหเกิด
การยอมรับจากประชาชนหรือไมยอมขึ้นอยูกับระบบการตัดสินใจดังกลาว ถาสวนใดสวนหนึ่งของระบบ
ผิดพลาดหรือขาดประสิทธิภาพ เชน มีรัฐมนตรีเขาประชุมนอย รัฐมนตรีผูเขาประชุมไมไดศึกษาหรือ
เตรียมตัวมากอน มีการเสนอขอมูลไมถูกตองหรือไมครบถวน หรือการเสนอเรื่องเขาสูที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเร็วเกินไปหรือลาชากวาที่ควร การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีก็จะพลอยผิดพลาดหรือขาด
ประสิทธิภาพตามไปดวย ซ่ึงจะเปนการเสียหายตอผลประโยชนแหงชาติในที่สุด34 
 2.5.1 รูปแบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 
  การตัดสินใจรวมกันของรัฐมนตรีในฐานะสมาชิกในคณะรัฐมนตรีเปนเรื่องของการ
ทํางานรวมกันเปนหมูคณะ เปนองคกร และเปนองคกรที่มีอํานาจสูงสุดทางฝายซึ่งมีอํานาจบริหาร
ราชการแผนดิน ดังน้ัน บางเรื่องเปนการดูแลรักษาผลประโยชนแหงชาติโดยแท ซ่ึงรัฐมนตรีแตละคน 
ไมอาจใชอํานาจตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการไดโดยลําพัง การตัดสินใจรวมกันของรัฐมนตรีจึงมาใน
รูปแบบของการประชุมปรึกษาทั้งคณะ ดังที่ใชวา “คณะรัฐมนตรี” (Council of Ministers) ซ่ึงในประเทศ
ที่ใชระบบรัฐสภา (Parliamentary System) เชน ไทย อังกฤษ มาเลเซีย สิงคโปร ญ่ีปุน แคนาดา อิตาลี 
เยอรมัน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด คณะรัฐมนตรีจะมีลักษณะพิเศษ คือตองรับผิดชอบรวมกันตอสภา 
(common responsibility) เพราะบริหารอยูไดบนพ้ืนฐานของความไววางใจรวมกันจากสภา จึงตองมี
ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน (unity) รัฐมนตรีทุกคนจะมีคะแนนเสียงเทากันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
สวนนายกรัฐมนตรีน้ันถือหลักวาเปนเพียงหัวแถวลําดับหน่ึงในบรรดาผูมีสิทธิมีเสียงเทากันเทานั้น (First 
among equals) ขอน้ีแตกตางจากคณะรัฐมนตรีในประเทศที่ใชระบบประธานาธิบดี (Presidential 
System) เชน สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก อารเจนตินา บราซิล ซ่ึงถือวาประธานาธิบดีเปนประมุขของ
ประเทศและเปนหัวหนารัฐบาลดวย ทั้งเปนผูไดรับเลือกจากประชาชนใหเปนผูจัดตั้งรัฐบาล จึงเปน
เจาของรัฐบาล รัฐมนตรีทุกคนบริหารประเทศอยูไดดวยความไววางใจจากประธานาธิบดี มิใชจากสภา 
การมีสิทธิมีเสียงของประธานาธิบดีจึงเหนือกวารัฐมนตรีทุกคน ประธานาธิบดีจะตัดสินใจไปโดยลําพัง 
ไมฟงมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได ถาจะวาไปแลวถือกันวาในระบบประธานาธิบดีไมมี
คณะรัฐมนตรีในความหมายที่วาเปนการทํางานเปนหมูคณะหรือเปนองคคณะบุคคลดวยซ้ํา  
ในสหรัฐอเมริกาเคยมีกรณีที่เม่ือจะตัดสินใจปญหาสําคัญ ๆ บางเรื่อง ประธานาธิบดีจะเลือกเชิญ
รัฐมนตรีเพียง 2 – 3 คน ที่เกี่ยวของและไววางใจใหเขารวมหารือ เพราะเกรงวาหากเชิญรัฐมนตรีทุกคน  

                                                 
 34 วิษณุ  เครืองาม, “การพัฒนาระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในปญหาผลประโยชนแหงชาติ,” หนา 1-2. 
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การตัดสินใจอาจรวนเรหรือแปรเปลี่ยนไปตามคะแนนเสียงขางมากของผูที่ไมเกี่ยวของได ดังน้ัน 
ตําแหนงรัฐมนตรีในประเทศที่ใชระบบประธานาธิบดีจึงมีลักษณะเปนเหมือนผูชวยประธานาธิบดีหรือ
เลขานุการของประธานาธิบดี (Secretary) ในกิจการของกระทรวงนั้น ๆ มากกวาจะเปนเจากระทรวง 
(Minister) เสียเองดังเชนในประเทศที่ใชระบบรัฐสภา35 
  ประเทศไทยเปนประเทศที่ใชระบบรัฐสภา คณะรัฐมนตรีจึงเปนองคกรตัดสินใจสูงสุด 
ที่ตองทํางานเปนองคคณะและมีความรับผิดชอบรวมกัน การที่จะให “ผูมีสิทธิมีเสียงเทากัน” จํานวนมาก 
มาตัดสินใจรวมกันจึงเปนเรื่องที่ตองคํานึงถึงและใหความสําคัญกับรูปแบบของการตัดสินใจอยูไมนอย 
  รูปแบบที่วานี้ไมเคยมีการกําหนดไวในกฎหมายใด ไมวารัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน จึงเปนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีแตละสมัยจะพิจารณากําหนด 
ตามความจําเปนและความเหมาะสมในแตละสมัย 
  จากรายงานการศึกษาของนักวิชาการตางประเทศ คือ โธมัส ที แมคกี้ (Thomas T. 
Mackie) และเบรน ดับบลิว ฮ็อกวูด (Brain W. Hogwood) ซ่ึงไดศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรีในประเทศตาง ๆ เกือบ 20 ประเทศ ไดสรุปวาสามารถจําแนกรูปแบบไดดังน้ี 
 (1) ตัดสินใจโดยเจาของเรื่องเพียงลําพัง (unilateral decision)  
 (2) ตัดสินใจโดยการประสานภายในอยางไมเปนทางการแลววินิจฉัยสั่งการไปโดย
ลําพัง (internalized coordination)  
 (3) ตัดสินใจโดยผูเกี่ยวของสองฝายที่เกี่ยวของหรือไดรับผลกระทบในทํานองทวิภาคี 
(bilateral decision)  
 (4) ตัดสินใจโดยการหารือกับผูเกี่ยวของหลายฝายในทํานองพหุภาคี (multilateral 
decision)  
 (5) ตัดสินใจโดยคณะกรรมการรัฐมนตรี (cabinet committee decision) 
 (6) ตัดสินใจโดยคณะกรรมการพรรครวมรัฐบาล (party decision)  
 (7) ตัดสินใจโดยคณะรัฐมนตรี (cabinet decision) 
  จากเอกสารการวิจัยของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการศึกษา
เปรียบเทียบระบบงานสนับสนุนการทํางานของคณะรัฐมนตรีไทยกับตางประเทศ ไดนําเสนอ
รูปแบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในประเทศตาง ๆ ซ่ึงมีอยูดวยกัน 7 รูปแบบ คือ  

• การตัดสินใจแบบเอกภาคี (Unilateral decision) คือ เปนการตัดสินใจของ
รัฐมนตรีประจํากระทรวงหรือกลุมรัฐมนตรีหรือขาราชการระดับสูงของกระทรวงนั้น ๆ เปนหลัก รูปแบบ
การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีสวนใหญจะมีลักษณะเปนเชนนี้คือ ใหรัฐมนตรีประจํากระทรวงทําการ
ตัดสินใจในรายละเอียดเกี่ยวกับการนําเอาแนวนโยบายของรัฐบาลไปดําเนินการในทางปฏิบัติ ในอังกฤษ 
มีกระทรวงที่มักจะมีการตัดสินใจในลักษณะเชนนี้ เชน กระทรวงศึกษาธิการและ the Home Office  
(ซ่ึงดูแลเรื่องกฎหมายและระเบียบตาง ๆ) มักจะมีลักษณะการตัดสินใจดวยตนเอง แตแตกตางไปจาก 

                                                 
 35 เร่ืองเดียวกัน, หนา 22-28. 
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กระทรวงพาณิชย (Trade Ministry) หรือกระทรวงการคลัง (Budget Ministry) ที่มักจะตองทํางาน
รวมกับหนวยราชการอื่น จึงตองใชการตัดสินใจอีกรูปแบบหนึ่ง 

• การตัดสินใจแบบประสานงานกันภายใน  ( Internalized coordination)  
บางประเทศจํานวนคณะรัฐมนตรีมีขนาดเล็กและมีกระทรวง/กรมจํานวนไมมาก การทํางานจะตองมีการ
ประสานงานกันขามกระทรวง/กรมอยูบอยครั้ง ทําใหรัฐมนตรีในฐานะของผูที่จะตองนําเสนอประเด็นเขาสู
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะตองแสดงบทบาทเปนผูประสานงานขามกระทรวง /กรมอยูบอยคร้ัง  
(An internalized interdepartmental coordinating)  ในบางประเทศอาจมีการแตงตั้งใหรัฐมนตรีคนหนึ่ง
ดูแลมากกวาหนึ่งกระทรวง หรือในบางประเทศ เชน ประเทศไอรแลนด กฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนดใหมี
คณะรัฐมนตรีจํานวน 15 คน แตมีกระทรวงทั้งสิ้น 18 กระทรวง ดังน้ัน จึงมีรัฐมนตรีบางคนที่ตองดูแล
มากกวาหนึ่งกระทรวง เปนตน ในบางกรณี นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหรัฐมนตรีบางคนทําหนาที่
เปน “ผูประสานงาน” ขามกระทรวงที่มีรัฐมนตรีประจําอยูแลว ดังเชน ในกรณีของอังกฤษยุคสมัย
นายกรัฐมนตรีวินสตัน เชอรชิล ที่มีการแตงตั้ง “Overlords” ใหดูแลประสานงานขามระหวางกระทรวง 
ที่เกี่ยวของ ตอมาในอังกฤษและฝรั่งเศสเรียกลักษณะเชนน้ีวา “Super ministers” (Blondel, 1982) ซ่ึงมี
ความแตกตางจากรูปแบบ  “รัฐมนตรีหลายกระทรวง ” (Multi-departmental ministers) เพราะ 
Overlords/Super ministers คือรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายใหดูแลประสานงานกลุมกระทรวงที่มีรัฐมนตรี
ประจํากระทรวงดูแลอยูแลว 

• การตัดสินใจแบบแบบทวิภาคี (Bilateral decisions) เปนการตัดสินใจที่เกิดจาก
การอภิปราย เจรจาตอรอง และตกลงตัดสินใจรวมกันระหวางรัฐมนตรีประจํากระทรวงของสองกระทรวง 
การตัดสินใจแบบน้ีมักจะเกิดขึ้นในประเด็นที่เกี่ยวของกับเรื่องทางการเงิน คือ ระหวางกระทรวงการคลัง
ผูกุมงบประมาณกับกระทรวงตาง ๆ ที่ใชจายเงิน การเชื่อมโยงแบบทวิภาคีที่สําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือการ
เชื่อมโยงระหวางนายกรัฐมนตรีกับกลุมรัฐมนตรีที่มีบทบาทสําคัญบางคน เชน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง หรือกลุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงทางเศรษฐกิจ เปนตน ในกรณีอังกฤษ 
นายกรัฐมนตรีจะมีความเกี่ยวของสัมพันธเปนพิเศษอยางมากกับรัฐมนตรีผู ดูแลดานการเงิน  
(the Chancellor of the Exchequer) โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาษี 
ในแตละป นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีมักจะมีการปรึกษาหารืออยางใกลชิดกับรัฐมนตรีวาการกระทรวง
กิจการการตางประเทศ (Foreign Affairs) อยางมากโดยไมจําเปนตองหารือรวมกับกระทรวงอื่น ๆ 

• การตัดสินใจแบบพหุภาคี (Multilateral decisions) เปนการตัดสินใจที่เกิดจาก
การอภิปราย เจรจาตอรอง และตกลงตัดสินใจรวมกันระหวางกลุมของรัฐมนตรีวาการกระทรวงจํานวน
หน่ึง เปนการประชุมอยางไมเปนทางการที่อยูภายนอกกรอบของคณะรัฐมนตรีที่เปนทางการ ดังน้ัน 
ลักษณะเดนของกระบวนการตัดสินใจแบบนี้คือมีความ “ไมเปนทางการ” สูง มีเพียงบางกลุมประเทศที่ใช
รูปแบบการทํางานเชนนี้อยางจริงจัง เชน นอรเวย สวีเดน ไอรแลนด ประเทศเหลานี้มักจะเปนระบบ
คณะรัฐมนตรีที่ไมมีคณะกรรมการคณะรัฐมนตรี (Cabinet committees) หรือมีคณะกรรมการเพียงนอยชุด 
ดังนั้น จึงใชวิธีการปรึกษาหารือ อภิปราย ตอรอง ตกลงและตัดสินใจแบบไมเปนทางการระหวางกลุม
รัฐมนตรีที่เกี่ยวของโดยอาจจะมีหรือไมมีขาราชการระดับสูงของกระทรวงนั้นรวมประชุมดวยก็ได ทั้งน้ี 
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ก็เพ่ือใหบรรลุถึงขอตกลงและการตัดสินใจโดยไมจําเปนตองไปใชเวลาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
ชุดเต็ม อยางไรก็ตาม ในบางประเทศที่มีระบบคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีที่เขมแข็ง เชน อังกฤษ หรือ 
ออสเตรเลีย ก็มีการทํางานอยางไมเปนทางการแบบพหุภาคีในลักษณะเชนน้ีสูงเชนเดียวกัน เชน  
มีเครือขายที่ซับซอนของคณะกรรมการระหวางกระทรวง/กรม (Interdepartmental committees) ซ่ึงอยู
ภายนอกโครงสรางของกรรมการคณะรัฐมนตรี สมาชิกของคณะกรรมการเหลานี้มักจะเปนขาราชการ
มากกวารัฐมนตรี 

• การตัดสินใจแบบคณะกรรมการคณะรัฐมนตรี (Cabinet committee 
decisions) เปนการตัดสินใจที่ผลการตัดสินใจไดเกิดขึ้นกอนแลวในระดับของคณะกรรมการ 
(Committee) มากกวาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแบบเต็มคณะ อันเน่ืองมาจากกลไกการประสานงานและ
กระบวนการตัดสินใจแบบเดิมไมสามารถชวยลดภาระของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (Full cabinet) ได 
ดังนั้น จึงตองมีการออกแบบระบบ “คณะกรรมการคณะรัฐมนตรี” (Cabinet committees) อยางเปน
ทางการขึ้นมา ในกรณีของอังกฤษ คณะกรรมการคณะรัฐมนตรีแสดงบทบาทสําคัญในการเปนผูกําหนด
ประเด็นและเสนอทางเลือกในการตัดสินใจใหกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวของตอง
ศึกษา พัฒนา และนําเสนอประเด็นเหลานี้ ใหกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงแมคณะกรรมการ
คณะรัฐมนตรีจะไดมีการตกลงตัดสินใจไปกอนแลว แตที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะตองเปนผูพิจารณา
ตัดสินใจในทายที่สุด อยางไรก็ตาม เปนการยากที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะสามารถพิจารณา 
ในรายละเอียดในทุกประเด็น เน่ืองจากมีประเด็นตางๆที่ถูกนําเสนอเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเปน
จํานวนมาก ดังนั้น แมในทางหลักการ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะตองทบทวนเพื่อตัดสินใจประเด็นที่
คณะกรรมการคณะรัฐมนตรีชุดตาง ๆ เสนอเขามา แตในทางปฏิบัติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมักจะอนุมัติ
เห็นชอบ (Nodded through) ตามขอเสนอของคณะกรรมการคณะรัฐมนตรี ในกรณีของประเทศ
ออสเตรเลีย มีขอมูลที่นาสนใจคือ ชวงระหวางป 1972-1975 ขอเสนอที่ผานการตัดสินใจของ
คณะกรรมการคณะรัฐมนตรีของออสเตรเลียและถูกนํามาพิจารณาทบทวนอีกครั้งโดยที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีชุดเต็มคณะ กวารอยละ 80 ไดรับการรับรองโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และหลังจาก 
ป 1975 คณะรัฐมนตรีจึงปรับระบบใหถือเอาการตัดสินใจของคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ
เทียบเทาไดกับการตัดสินใจของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดเต็มเลยทีเดียว (Yeend, 1979) ระบบเชนนี้
ตอมาไดถือปฏิบัติกันในประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ นิวซีแลนด และแคนาดา คือใหบทบาทที่สําคัญ
อยางยิ่งแกคณะกรรมการคณะรัฐมนตรี ใหถือเอาการตัดสินใจของคณะกรรมการเหลานี้เปนที่สิ้นสุดโดย
ไมตองอางอิงถึงคณะรัฐมนตรีและการตัดสินใจของคณะกรรมการเหลานี้มีอํานาจเทียบเทากับการ
ตัดสินใจของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดเต็ม ยกเวนแตมีเรื่องใดที่ไมสามารถตกลงกันไดก็ใหนําเขาสูการ
อภิปรายในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี บทบาทการทํางานของคณะกรรมการคณะรัฐมนตรี สวนหนึ่ง 
จะขึ้นอยูกับระดับความขัดแยง ความไมเห็นพองตองกันของระหวางกระทรวง/กรมและพรรคการเมืองที่
อยูรวมภายในรัฐบาล และกระบวนการทํางานที่ไมเปนทางการ รวมทั้ง กฎหมายก็มักจะมีการบัญญัติไว
ถึงบทบาท อํานาจหนาที่และความสัมพันธระหวางคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีกับคณะรัฐมนตรี (Full 
cabinet) อยางไรก็ตาม แมโดยทั่วไปแลวกฎหมายจะบัญญัติไววาคณะรัฐมนตรีคือหนวยสูงสุดที่ทํา
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หนาที่ในการตัดสินใจรวมกันในฐานะของผูบริหารประเทศ แตในอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และ
แคนาดา กลับมีกฎที่ยึดถือกันในทางปฏิบัติ (Operating rules) วาคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีคือ 
ผูมีอํานาจเชนนั้นในทางความเปนจริง (de facto) 

• การตัดสินใจแบบของคณะรัฐมนตรี (Cabinet decisions) เปนการตัดสินใจที่ 
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดเต็มคณะ (Full cabinet) ทําหนาที่ในการตัดสินใจประเด็นตาง ๆ ที่เสนอ 
ในที่ประชุมโดยตรง โดยอาจมีการเตรียมประเด็นที่มีการพิจารณากลั่นกรองมาจากคณะกรรมการ
คณะรัฐมนตรีมากอนแลว แลวที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทําหนาที่ในการตัดสินใจขั้นสุดทาย บทบาท 
ที่สําคัญของคณะรัฐมนตรีชุดเต็มคณะคือการจัดวางแนวทางเชิงกลยุทธ (Strategic guidelines) เพ่ือชี้นํา
แนวการทํางานของคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแตละคน ในทางหลักการแลว คณะรัฐมนตรี
คือที่รวมของผูบริหารระดับสูงที่ใสใจมุงม่ันกับดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรโดยรวมของรัฐบาล  
แตในความเปนจริงคณะรัฐมนตรีคือที่รวมของรัฐมนตรีของแตละกระทรวง และรัฐมนตรีเหลานี้ก็มักจะให
ความใสใจกับการตอสูเพ่ือผลประโยชนของกระทรวงที่ตนเองดูแลเปนหลักมากกวาจะเห็นแกประโยชน
โดยสวนรวมของรัฐบาล  บทบาทที่สําคัญอีกประการของคณะรัฐมนตรีคือการพิจารณาทบทวนการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการคณะรัฐมนตรี ซ่ึงในทางปฏิบัติสวนใหญมักจะปรากฏออกมาในรูปของการที่
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบการตัดสินของคณะกรรมการคณะรัฐมนตรี บางกรณี เชน 
ประเทศแคนาดาและนิวซีแลนด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสามารถแสดงบทบาทเสมือนเปน “ศาลอุทธรณ” 
(Court-of-appeal) กลาวคือเปนชองทางใหที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนประเด็นที่
คณะกรรมการคณะรัฐมนตรีตัดสินใจไปแลว ชองทางนี้จึงเปนเหมือน “ทอระบาย” (Safety valve) ที่ชวย
ใหกระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีไมหยุดชะงักดวยความตีบตัน บทบาท 
อีกประการหนึ่งของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคือเปน “ผูไขปญหาประเด็นที่มีความขัดแยง” (Resolver of 
controversial) ซ่ึงคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีไมสามารถที่จะคลี่คลายปมปญหานั้นได ที่นาสนใจคือ
ประเด็นปญหาเหลานี้มักจะเปนประเด็น “ทางการเมือง” โดยเฉพาะในประเทศที่มีหลายพรรครวมรัฐบาล 
ดังน้ันจึงอาจตองอาศัยกลไกขามพรรคการเมือง (Inter-party) มาจัดการกับปญหาเหลานี้ บทบาท 
ที่สําคัญประการสุดทายของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคือ “บทบาทการสรางความชอบธรรม” (Legitimating 
role) กลาวคือ แมจะเปนที่ยอมรับวาคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีมีอํานาจในการตัดสินใจเทียบเทากับ
การตัดสินใจที่เกิดขึ้นในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี แตในฐานะที่เปนองคประชุมของผูบริหารสูงสุดของ
ประเทศ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงเปนเสมือนสัญลักษณของความชอบธรรมในการตัดสินใจ Vinde and 
Petri (1980) กลาวถึงความสําคัญของการประชุมอยางเปนทางการประจําสัปดาหของคณะรัฐมนตรี
ประเทศสวีเดนไวอยางนาสนใจวา แมจะใชเวลาไมถึงครึ่งชั่วโมง แตก็เปนเสมือน “การสําแดงใหเห็นถึง
ความรับผิดชอบรวมกันสําหรับทุกการตัดสินใจของรัฐบาล” (an expression of the Government’s 
collective responsibility for all decisions) 

• การตัดสินใจของพรรคการเมือง (Party decisions) เปนการตัดสินใจที่ผลการ
ตัดสินใจ เปนผลมาจากการเจรจาตอรองและตกลงกันมากอนภายใน (หรือขาม) พรรคการเมือง 
ยกตัวอยางเชน ในคณะรัฐบาลรวมแบบผสมหลายพรรค มักจะมีการตัดสินใจรวมกันในกลุม
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คณะรัฐมนตรีที่มาจากพรรคการเมืองเดียวกัน มากกวาจะเปนการตัดสินใจในฐานะรัฐมนตรีประจํา
กระทรวงหรือในฐานะของรัฐบาล ดังนั้น ในประเทศที่มีรัฐบาลผสมหลายพรรคมักจะมีการออกแบบ
กระบวนการในการแกปญหาความขัดแยงพิพาทระหวางพรรคการเมือง ซ่ึงขอพิพาทขัดแยงระหวาง
พรรคการเมืองอาจจะใชระบบคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีเปนเวทีรองรับจัดการความขัดแยงนี้เสียกอน 
กอนที่มันจะถูกสงตรงไปยังบรรดาผูนําพรรคการเมือง เชน ในประเทศเดนมารก หรือนอรเวยที่มีการตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะกิจ (Ad hoc) เพ่ือรองรับการทํางานของรัฐบาลผสม หรือในกรณีของประเทศ
เยอรมันและออสเตรียที่มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการพรรครวมรัฐบาล” (Coalition committee) เพ่ือให
แกนนําของพรรครวมรัฐบาลไดประชุมหารือเพ่ือหาขอตกลงรวมกันกอนที่จะสงเรื่องใหคณะรัฐมนตรีได
ตัดสินใจไดอยางราบรื่น กรณีของออสเตรีย สมาชิกของคณะกรรมการพรรครวมรัฐบาลนี้ไมจํากัดเฉพาะ
ผูมีตําแหนงเปนรัฐมนตรี แตยังรวมถึงเลขาธิการพรรค ผูนําของกลุมพรรคการเมืองในรัฐสภา และกลุม
ผลประโยชนหลักที่เชื่อมโยงกับพรรคการเมือง ดังน้ัน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงเปนเพียงตรายางสําหรับ
การตัดสินใจที่เสร็จสิ้นมาตั้งแตระดับคณะกรรมการแลว รัฐบาลรวมหลายพรรคยังอาจจะสรางเครื่องมือ
สําหรับการตรวจสอบตรวจตรากิจกรรมของรัฐมนตรีแตละคนโดยพรรคการเมืองรวมรัฐบาล เชน  
ในประเทศออสเตรียและอิตาลี มักนิยมใหมีการแตงตั้งรัฐมนตรีชวยที่มาจากคนละพรรคการเมืองกับ
รัฐมนตรีวาการกระทรวง ฯลฯ  ในประเทศที่มีรัฐบาลแบบพรรคการเมืองพรรคเดียว (หรือแมแตประเทศ
ที่มีรัฐบาลรวมหลายพรรค) มักมีกลไกการเจรจาตอรองภายในพรรค (Intra-party negotiations) 
 โดยภาพรวมแลว พบวามีแนวโนมที่ประเทศตาง ๆ จะมีการใชระบบการตัดสินใจแบบ
คณะกรรมการคณะรัฐมนตรี (Cabinet committees) เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมประเทศใน
แถบทวีปยุโรปที่มีจํานวนคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีเพ่ิมขึ้นอยางมากในชวงทศวรรษที่ผานมา  
โดยพื้นฐานแลว คณะกรรมการคณะรัฐมนตรีจะทําหนาที่ในการรวบรวมบรรดาทัศนะความคิดเห็น
รวมถึงผลประโยชนที่ขัดแยงกัน แลวจึงพยายามแกไขปญหาเหลานั้นกอนที่จะนําเขาสูกระบวนการ
ตัดสินใจที่เปนทางการ ในหลักการ พบวาประเด็นตาง ๆ มักจะแกไขตกไปไดอยางรวดเร็วในที่ ๆ เปน 
วงเล็กและลับ ขอดีอีกประการของคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีก็คือชวยใหคณะรัฐมนตรีไมตองยุงเหยิง
วุนวายไปกับเรื่องที่เล็ก ๆ และที่เปนปญหาเฉพาะหนา แตชวยใหคณะรัฐมนตรีมีความเปนอิสระที่จะ
จัดการกับประเด็นในระยะยาว จากการศึกษาพบวารูปแบบของคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีในประเทศ
ตาง ๆ อาจจะปรากฏในหลายรูปแบบ เชน รูปแบบแนวจารีต (Traditional form) ดังกรณีของ
คณะกรรมการการเงินของเดนมารก (Danish Finance Committee) ที่ทําหนาที่เอาเรื่องที่เกี่ยวของกับ
การเงินทั้งหมดมาเวียนและทําความเขาใจรวมกันทั้งหมดกอนที่จะนําเขาสูการอภิปรายเต็มรูปแบบในที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือในกรณีของประเทศแคนาดาที่มีคณะกรรมการชุด Priorities Committee ทํา
หนาที่ตรวจสอบขอเสนอของรัฐมนตรีแตละคนอยางละเอียดรอบคอบเชิงวิพากษกอนที่จะนําเขาที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ คณะกรรมการคณะรัฐมนตรีอาจจะยังแสดงบทบาทเปนเสมือน  
“ผูแผวทาง” หรือ “จุดประเด็น” เพ่ือใหเกิดการอภิปรายกันอยางเปนทางการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
ดังนั้น ในบางกรณี บางประเทศก็จัดใหมีการประชุมอยางไมเปนทางการของบรรดารัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
เพ่ือถกกันในประเด็นทางนโยบายบางดานกอนที่จะนําเขาไปสูที่ประชุมที่เปนทางการ 
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  รูปแบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 
  ความเห็นของนายวิษณุ  เครืองาม เห็นวา สําหรับประเทศไทยนั้นมีการใชรูปแบบใน
ทํานองเดียวกัน แตอาจจัดกลุมเสียใหมโดยรวมรูปแบบที่คลายคลึงกันเขาไวดวยกันดังน้ี คือ 

• การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีโดยมอบอํานาจใหมีผูตัดสินใจแทน 
• การตัดสินในของคณะรัฐมนตรีโดยผานคณะกรรมการรัฐมนตรี 
• การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีเต็มคณะ36 

  2.5.1.1 การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีโดยมอบอํานาจใหมีผูตัดสินใจแทน 
   ในประเทศไทย เ ร่ืองที่จะตองเสนอคณะรัฐมนตรีมีปริมาณเปนอันมาก  
ถาพิจารณาเพียงเฉพาะเทาที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศกําหนดใหตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพียงอยางเดียวก็มีจํานวนมหาศาลเสียแลว ปกติแลว กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ หรือประกาศดังกลาวจะใชคําวา “โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี” “โดยอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี” “คณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้ง” “ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี” แตการที่คณะรัฐมนตรีมีโอกาส
ประชุมปรึกษาเรื่องตาง ๆ เพียงสัปดาหละ 1 ครั้ง ทําใหระยะเวลาที่มีอยูไมเพียงพอที่คณะรัฐมนตรีจะ
พิจารณาใหความเห็นชอบ หรืออนุญาต อนุมัติทุกเรื่องได แมแตจะทําไดก็คงไมถี่ถวน ประกอบกับการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีมี “ธรรมชาติของการเมือง” อยูดวย เชน ในระบบรัฐบาลผสม ควรตองรับฟง
ความเห็นจากทุกพรรค จึงอาจตองเฉลี่ยแบงปนเวลาใหรัฐมนตรีจากทุกพรรคมีโอกาสแสดงความเห็น 
ไมวาในเรื่องที่กําลังตองพิจารณาเฉพาะหนาอยูในขณะนั้น หรือประเด็นอ่ืนที่พรรคการเมืองรวมรัฐบาล
ควรตองหารือรวมกัน นอกจากนั้นบางเรื่องก็มีความละเอียดออน หากนํามาพิจารณารวมกันอาจมี
ผลกระทบทางการเมืองตอพรรครวมรัฐบาลเกิดขึ้นได ปจจัยเหลานี้ยิ่งทําใหเวลาในการประชุม
คณะรัฐมนตรีไมไดสัดสวนกับปริมาณเรื่องเสนอ บางครั้งการที่เร่ืองซึ่งเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมี
ความยุงยากซับซอนเกินไป เชน ลงลึกในแงมุมทางเศรษฐกิจหรือเทคนิคมากเกินไป หรือมิฉะน้ันหากมี
ความงายและธรรมดาเกินไป ไมใชผลประโยชนแหงชาติ ก็อาจทําใหรูสึกไดวาการนําเรื่องเหลานี้เสนอ
ตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเปนเรื่องเสียเวลา จึงเกิดความคิดขึ้นวา การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 
ในบางเรื่องนาจะมอบอํานาจใหมีผูตัดสินใจแทนคณะรัฐมนตรีไปได 
   ผูมีอํานาจตัดสินใจแทนอาจเปนบุคคลเพียงคนเดียว เชน นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง หรืออาจเปนคณะบุคคล เชน คณะกรรมการชุดใดชุดหนึ่ง องคกรใดองคกรหนึ่ง 
ที่มีความรูความเขาใจปญหานั้น ๆ ไดดี 
   ประโยชนหรือความมุงหมายของการมอบอํานาจ คือ  
 (1)  เพ่ือประหยัดเวลาการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และ 
 (2) เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาอ่ืน ๆ เชน  
  - การนําเรื่องเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหญอาจเกิดผลกระทบ
ทางการเมืองตอสถานะของรัฐบาลโดยเฉพาะในกรณีรัฐมนตรีผสม 

                                                 
 36 เร่ืองเดียวกัน, หนา 29. 
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  - เร่ืองนั้น ๆ มีความละเอียดออนกระทบตอสถาบันพระมหากษัตริย 
ความมั่นคงของประเทศหรือความสัมพันธระหวางประเทศ 
  - เรื่องน้ัน ๆ มีความยุงยากเกินความเขาใจของรัฐมนตรีได เชน  
ควรเลือกซื้อเครื่องบินยี่หอใดของบริษัทใดเพราะเหตุใด หรือควรเลือกใชระบบไฟฟาใดในจํานวน 
สามระบบที่เสนอ 
  - เรื่องน้ัน ๆ เปนเรื่องปกติธรรมดา มีระเบียบปฏิบัติอยูแลว และไมมี
ผูใดเห็นขัดแยงกัน แตถาเสนอเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหญ อาจมีการอภิปรายยืดยาวออกไปอีก 
ก็ไดในทํานองถาไมเห็นเรื่องน้ันก็ไมมีผูใดอภิปราย แตถาเห็นก็จะมีการพูดจาวากลาวกันยาวทั้งที่บางที
อาจเปนการอภิปรายในเชิงสนับสนุนทั้งหมด ดังที่ปรากฏใหเห็นจากการประชุมสภาผูแทนราษฎร 
  - เรื่องน้ัน ๆ ควรไดรับการพิจารณาโดยเร็วเพ่ือใหทันกับความ
เปลี่ยนแปลงเฉพาะหนา เชน การตองไปเจรจาโตตอบทางการทูต การตองการไปลงนามในเอกสาร
สัญญา การพิจารณาใหทันตอความผันผวนทางเศรษฐกิจ ราคาขึ้นลงของน้ํามันในตลาดโลก อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา ขอเรียกรองของผูชุมนุม หรือการกอความไมสงบที่กําลังคุกรุนอยูในขณะนั้น 
 อยางไรก็ตาม ในการที่คณะรัฐมนตรีจะมอบอํานาจใหผูใดหรือองคกรใดใช
อํานาจแทน แมจะมีประโยชนเปนอันมากดังกลาวก็ตาม มีขอที่ควรคํานึงอยูสามประการ คือ  
 (1) ลักษณะของระบบรัฐสภา ในระบบนี้ คณะรัฐมนตรีเปนผูบริหารราชการ
แผนดิน และตองมีความรับผิดชอบรวมกัน การมอบอํานาจใหผูอ่ืนหรือองคกรอ่ืนตัดสินใจแทนจึงอาจ
เทากับการมอบใหผูอ่ืนบริหารราชการแผนดินอันจะขัดตอระบบรัฐสภาได 
 (2) ขอจํากัดของกฎหมาย การที่ตองนําเรื่องใดเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเพราะเหตุมีกฎหมายกําหนดไวเชนนั้น ดังนั้น การมอบอํานาจใหผูอ่ืนหรือองคกรอ่ืนพิจารณา
เร่ืองนี้แทนคณะรัฐมนตรีอาจขัดตอกฎหมายได กรณีน้ีอาจแตกตางออกไปถาเปนเรื่องที่ตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพราะนายกรัฐมนตรีเคยสั่งการไวหรือเคยมีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไว เน่ืองจาก
คณะรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีอาจมีมติมอบอํานาจใหผูอ่ืนหรือองคกรอ่ืนพิจารณา
แทนได 
 (3) ผลกระทบทางการเมือง การมอบอํานาจใหผูอ่ืนหรือองคกรอ่ืนพิจารณา
เรื่องแทนคณะรัฐมนตรี แมจะทําไดโดยชอบดวยกฎหมายก็อาจมีปญหาในแงการยอมรับจากสาธารณชน 
และอาจมีปญหาอ่ืนตามมาไดอีกดวย เชน รัฐมนตรีบางคนอาจไมพอใจที่ไมนําเรื่องน้ันมาพิจารณาใน 
ที่ประชุมชุดใหญ เพราะเมื่อมอบอํานาจไปแลวหากมีความเสียหายเกิดขึ้น คณะรัฐมนตรีทั้งคณะก็จะตอง
รับผิดชอบอยูดี 
 ดวยขอจํากัดเหลานี้เอง การจะมอบอํานาจใหผูใดหรือองคกรใดตัดสินใจแทน
คณะรัฐมนตรีจึงมิใชเรื่องที่กระทําไดโดยงาย37 
 เม่ือการมอบอํานาจการตัดสินใจใหผูอ่ืนมีปญหาขอกฎหมายเกิดขึ้น สิ่งที่ตอง
คิดกันใหมก็คือ ทําอยางไรจะใหมีการพิจารณาแทนคณะรัฐมนตรีไดโดยชอบดวยกฎหมาย ในที่สุดก็
                                                 
 37 เร่ืองเดียวกัน, หนา 29-31. 
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พบวา ประเด็นสําคัญของเร่ืองน้ีอยูที่วา เม่ือการพิจารณาตัดสินใจเปนอํานาจของคณะรัฐมนตรีแลว 
บุคคลอื่นจะใชอํานาจนี้แทนมิได แตทั้งน้ีไมตัดอํานาจที่คณะรัฐมนตรีจะมอบใหผูอ่ืนหรือองคกรอ่ืนเปน 
ผูพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ ออกความเห็น หรือแมแตตัดสินใจมากอนในเบื้องตน แลวให
คณะรัฐมนตรีเขาใชอํานาจวินิจฉัยสั่งการหรือตัดสินใจอีกครั้งเปนขั้นตอนสุดทาย ขอน้ีหมายความวา  
ผูที่ไดรับมอบหมายใหไปดําเนินการแทนคณะรัฐมนตรียังตองรายงานคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหน่ึง และ
คณะรัฐมนตรีมีโอกาสจะทักทวง ตั้งขอสังเกต หรือพิจารณาสั่งการเปนอยางอ่ืนได เพียงแตวาหาก
คณะรัฐมนตรีพิจารณาจากเอกสารที่ผูดําเนินการไดรายงานมาแลวไมมีขอทักทวงอยางใด ก็จะมีมติ 
“รับทราบ” แลวดําเนินการตามนั้นตอไปได ซ่ึงจะเปนการประหยัดเวลาพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและ
ลดผลกระทบอื่น ๆ ไปไดมาก คําวา “รับทราบ” ในที่น้ีมีลักษณะเปนการอนุมัติหรือรับรองไมใชรับรูแต
เพียงอยางเดียว แตถารัฐมนตรีคนใดไมเห็นชอบกับการดําเนินการที่กระทํามากอนหนานั้น ก็จะ 
“ทักทวง” ไดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องที่ควรจะรับทราบแลวผานไปไดโดยงายก็จะแปรสภาพเปน
เรื่องเพ่ือพิจารณา และผลในที่สุดก็จะตองเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหมในวันนั้น 
 จากหลักขอน้ี ทําใหสรุปไดวา 
 (1) ถาเรื่องใดเปนอํานาจของคณะรัฐมนตรีที่กําหนดขึ้นเอง มิใชอํานาจ
อนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบตามกฎหมาย คณะรัฐมนตรีอาจมีมติมอบอํานาจนั้นใหผูใดหรือ
องคกรใดเปนผูตัดสินใจแทนไดโดยเด็ดขาด เชน คณะรัฐมนตรีอาจมอบอํานาจใหสํานักงาน ก.พ. สํานัก
งบประมาณ หรือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี วินิจฉัยสั่งการแทนคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ๆ  
ที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติใหเสนอเรื่องน้ัน ๆ มาใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ได ขอน้ีเทากับวาเปนการสละ
อํานาจที่กําหนดขึ้นเองนั้น เพราะเดิมทีถาคณะรัฐมนตรีไมกําหนดขึ้นวาใหสงเรื่องดังกลาวมาให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาก็จะไมมีการเสนอเรื่องนั้นไปยังคณะรัฐมนตรีอยูแลว 
 (2) ถาเรื่องใดเปนอํานาจของคณะรัฐมนตรีตามกฎหมาย คณะรัฐมนตรีจะ
มอบอํานาจนั้นใหผูอ่ืนตัดสินใจแทนมิได แตจะมอบใหผูใดหรือองคกรใดสั่งการไปกอนแลวจึงเสนอให
คณะรัฐมนตรีรับทราบอีกครั้งก็ได วันมีผลของเรื่องน้ันคือวันที่คณะรัฐมนตรีรับทราบ มิใชวันที่สั่งการนั้น
ไปพลางกอนแลว 
  ตัวอยาง  

• มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 กรกฎาคม 2520  
   อนุมัติใหรัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณาอนุมัติใหขาราชการที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหเดินทางไปปฏิบัติงานในตางประเทศเลื่อนกําหนดการไปปฏิบัติงานออกไป
โดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก  

• มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 
   มอบอํานาจใหกระทรวงการคลังเปนผูพิจารณาปรับปรุงแกไข
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง โดยมิตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
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• มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 2 มกราคม 2522 
   อนุมัติใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูสั่งใหขาราชการซึ่งไดรับอันตราย
หรือเจ็บปวย หรือถูกประทุษราย เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่จนตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ 
อันเปนเหตุจะตองออกจากราชการตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับที่ใชอยูไปปฏิบัติหนาที่ราชการ
อ่ืนใดที่เหมาะสมได ตามความในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติสงเคราะหขาราชการฯ พ.ศ. 2498 ได 
แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ 

• มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 ธันวาคม 2533 
 มอบอํานาจใหนายกรัฐมนตรีเปนผูพิจารณาอนุมัติการแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือน ระดับ 10 – 11 รองผูอํานวยการ ผูอํานวยการ รองผูวาการและผูวาการรัฐวิสาหกิจ
แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ 
  การมอบอํานาจที่สําคัญที่สุดของคณะรัฐมนตรีคือ การมอบอํานาจ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2520 ซ่ึงเรียกกันในวงการบริหารราชการแผนดิน วา  
“มติ 13 ธ.ค. 20” มติน้ีสืบเนื่องจากขอเท็จจริงวา ในขณะนี้ มีเรื่องเสนอเขาสูการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีเปนอันมาก เรื่องบางเรื่องมิไดมีสาระแกนสารเปนผลประโยชนแหงชาติ แตเน่ืองจากเปน
เรื่องที่อยูในความรูของรัฐมนตรีหลายทาน ซ่ึงทุกทานอยากแสดงความคิดเห็นบาง บางเรื่องเปนเรื่อง 
ที่เสนอมาเปนปกติและหนวยงานที่เกี่ยวของใหความเห็นสอดคลองตองกันมาแลว แตกระทบสวนไดเสีย
ของบางคน จึงมีผูมาวิ่งเตนบาง นายกรัฐมนตรี (พลเอก เกรียงศักดิ์  ชมะนันท) และรองนายกรัฐมนตรี  
(นายสมภพ  โหตระกิตย) พิจารณาเห็นวา เพ่ือเปนการประหยัดเวลาการประชุมคณะรัฐมนตรี นาจะมี 
การมอบหมายใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนผูตัดสินใจแทนคณะรัฐมนตรีไปกอนได แต
เพ่ือมิใหขัดกฎหมายก็ใหนําผลการตัดสินใจมาแจงคณะรัฐมนตรีทราบอีกครั้งหน่ึง หากคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบก็สามารถผานเรื่องน้ันไปไดโดยเร็ว แตถาทักทวงก็จะไดเปลี่ยนจากวาระเพื่อทราบเปนวาระ
เพ่ือพิจารณา 
 คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาพิจารณาประเด็นการมอบอํานาจนี้แลว จึงมีมติ
เห็นชอบใหมอบอํานาจไดเม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2520 จึงเปนที่มาของคําวา “มติ 13 ธ.ค. 20” อันเปน
มติคณะรัฐมนตรีที่มีการอางอิงถึงบอยครั้งที่สุดในขณะนี้ 
 สาระสําคัญของมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 ธันวาคม 2520 มีวา 
 “เรื่องที่ไมใชนโยบายหรือไมใชเร่ืองสําคัญ และมีระเบียบปฏิบัติปกติอยูแลว ให
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงไดรับมอบหมายใหสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
พิจารณาใหความเห็นชอบ หรืออนุมัติไปได แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ”38  
 ตัวอยางคําวิ นิจฉัยศาลปกครองสูงสุดที่มี ในลักษณะรับรองการ
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2520 วามีผลตามกฎหมาย 
 ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําวินิจฉัยตามคําสั่งที่ 518/2550 วันที่ 6 สิงหาคม 2550 
คดีระหวาง พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ ผูฟองคดี และนายกรัฐมนตรี ผูถูกฟองคดี เร่ือง คดีพิพาท
                                                 
 38 เร่ืองเดียวกัน, หนา 36-38. 
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เกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คํารองอุทธรณ คําสั่งทุเลา การบังคับ
ตามคําสั่งทางปกครอง และคําขอใหระงับคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่สั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งทาง
ปกครองไวเปนการชั่วคราวกอนการวินิจฉัยอุทธรณ) ซ่ึงไดกลาวถึงการใชอํานาจตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2520 ไวในลักษณะเปนการรับรองการใชอํานาจตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว 
โดยมีเน้ือหาบางสวน ดังน้ี 
 “เน้ือหาของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2520 มีใจความวา เร่ือง
ตาง ๆ ที่เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณามีเปนจํานวนมาก บางเรื่องไมใชนโยบาย หรือเรื่องสําคัญและ
บางเรื่องเปนเรื่องปฏิบัติตามปกติ ซ่ึงมีระเบียบปฏิบัติแนนอนอยูแลว ไม จําเปนตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเปนการเสียเวลา สมควรมอบใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีพิจารณาให
ความเห็นชอบหรืออนุมัติไปไดจึงมีมติวา เรื่องที่ไมใชนโยบายหรือไมใชเร่ืองสําคัญ และมีระเบียบปฏิบัติ
ปกติอยูแลวใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงไดรับมอบหมายใหสั่งหรือปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติไปไดแลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ประกอบกับ
เอกสารแนบทายมติเม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2520 ขอ 4.2 ไดระบุเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมอบให
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีดําเนินการไดตามมติดังกลาว ไดแก กรณีการแตงตั้งขาราชการ
ฝายตาง ๆ ในระดับชั้นที่กฎหมายกําหนดเปนอํานาจของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงรายละเอียดของกฎหมาย 
ที่คณะรัฐมนตรีมอบอํานาจใหแตงตั้ง ไดแก การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 การแตงตั้งขาราชการกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 และการแตงตั้งขาราชการตํารวจตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการตํารวจ พ.ศ. 2521 

ฯลฯ 
   พิเคราะหแลวเห็นวา ตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง (5) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ผูถูกฟองคดีจะแตงตั้งผูฟองคดี ซ่ึงเปนขาราชการตํารวจ 
สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา ระดับ 11 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี  
ไดตอเม่ือไดรับอนุมัติหรืออีกนัยหนึ่งก็คือความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวเทานั้น เม่ือขอเท็จจริง
ปรากฏวาผูถูกฟองคดีไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 122/2550 ลงวันที่ 22 เมษายน 2550 แตงตั้งให
ผูฟองคดีเปนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา ระดับ 11 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
สํานักนายกรัฐมนตรี โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2550 เปนตนไป โดยมิไดรับอนุมัติหรือความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน กรณีจึงเปนการกระทําโดยไมถูกตองตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเปน
สาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับการกระทํานั้นตามนัยมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แตเน่ืองจากการใชอํานาจของ
ผูถูกฟองคดีที่แตงตั้งผูฟองคดีกอนแลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบในภายหลังเปนการใชอํานาจตาม
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2520 และเม่ือวันที่ 17 ตุลาคม 2549 ประกอบกับมาตรา 41 
วรรคหนึ่ง (4) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดกําหนดในเรื่องน้ีไววา 



รายงานการศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี (Cabinet Law) ฉบับสมบูรณ 

คณะบุคคลศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี 

98

การออกคําสั่งทางปกครองที่ตองใหเจาหนาที่อ่ืนใหความเห็นชอบ หรืออีกนัยหน่ึงก็คืออนุมัติกอนโดย
เจาหนาที่น้ัน ยังไมไดใหความเห็นชอบหรืออนุมัติ ถาเจาหนาที่น้ันไดใหความเห็นชอบ หรืออนุมัติใน
ภายหลังแลวไมเปนเหตุใหคําสั่งน้ันไมชอบดวยกฎหมายหรือไมสมบูรณอีกตอไป 
   ขอเท็จจริงปรากฏวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบกรณีผูถูกฟองคดีมีคําสั่งที่ 
122/2550 ลงวันที่ 22 เมษายน 2550 แตงตั้งใหผูฟองคดีเปนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการ
ประจํา ระดับ 11 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 22 
เมษายน 2550 เปนตนไปแลว เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2550 กอนวันที่ผูฟองคดีมีหนังสือรองทุกขโตแยง
คําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) กรณีจึงไมอาจถือไดวาคําสั่งแตงตั้งผูฟองคดี
ดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือนาจะไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากออกโดย
ไมถูกตองตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดไวไดอีกตอไป” 
  2.5.1.2 การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีโดยผานคณะกรรมการรัฐมนตรี 
 การมีคณะกรรมการรัฐมนตรี (cabinet committee) ยอมเปนประโยชนตอ
คณะรัฐมนตรี เพราะคณะกรรมการมิใชผูตัดสินใจแทนคณะรัฐมนตรี จึงไมมีปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่ แตสามารถพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ในทางที่ลึกและละเอียดรอบคอบได
มากกวาคณะรัฐมนตรี เพราะมีเวลาในการพิจารณามาก ผูพิจารณามีจํานวนนอยคน และอาจใช
กระบวนการที่ปกติไมอาจทําในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได เชน การรับฟงความเห็นจากประชาชน 
ผูมีสวนไดเสีย การรับฟงความเห็นจากวงวิชาการที่เปนกลาง 
 ในตางประเทศจะมีคณะกรรมการรัฐมนตรีเสมอ เพียงแตวาองคประกอบของ
คณะกรรมการและอํานาจหนาที่ตลอดจนกระบวนการในการพิจารณาอาจแตกตางกันออกไปตาม
กฎหมายและระบบการเมืองของแตละประเทศ อยางไรก็ตามในอังกฤษ คณะกรรมการรัฐมนตรีจะมี
อํานาจมากกวาคณะกรรมการรัฐมนตรีโดยทั่วไป เพราะมติของคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายตาง ๆ อาจ
ถือเปนมติคณะรัฐมนตรีได ไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหญอีก เวนแตเปนเรื่องสําคัญที่นายกรัฐมนตรี
เห็นวาควรฟงความเห็นจากรัฐมนตรีอ่ืน ๆ ก็อาจรอผลบังคับใชไวกอนจนกวาคณะรัฐมนตรีชุดใหญจะให
ความเห็นชอบแลว คณะกรรมการรัฐมนตรีในลักษณะนี้เปนเหมือนคณะรัฐมนตรีวงใน (inner cabinet) 
ของรัฐบาล 
 ในประเทศอื่น ๆ คณะกรรมการรัฐมนตรีจะมีลักษณะเปนคณะกรรมการ
กลั่นกรอง ในนิวซีแลนด คูมือสํานักคณะรัฐมนตรี (Cabinet office Manual) ระบุวา คณะกรรมการ
รัฐมนตรีเปนเหมือนคณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของสภา และมีอํานาจเทาที่ไดรับมอบหมายมาจาก
คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ จะปฏิบัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีไมไดจนกวามติน้ัน
จะไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีชุดใหญแลว เวนแตเปนกิจการเล็กนอยบางเรื่องที่คณะรัฐมนตรี
ไดมอบอํานาจใหไวกอนแลวโดยไมขัดตอกฎหมาย สวนใหญมักเปนเรื่องเล็กนอย ไมใชเร่ืองนโยบาย
หรือฉะน้ันก็มีระเบียบปฏิบัติชัดเจนอยูแลว การเสนอคณะรัฐมนตรีเปนเพียงเร่ืองของขั้นตอนตามพิธีการ
มากกวาตองการจะใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจริงจัง ถาเปนเรื่องตามหลักเกณฑน้ีก็ให เสนอ
คณะกรรมการรัฐมนตรีสั่งการไปได (ทํานองเดียวกับมติวันที่ 13 ธันวาคม 2520 ของไทย)  
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 คณะกรรมการรัฐมนตรีของนิวซีแลนดแบงออกเปนคณะตาง ๆ ดังน้ี 
 (1) คณะกรรมการรัฐมนตรีฝายการศึกษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 (2) คณะกรรมการรัฐมนตรีฝายวิสาหกิจและการจางงาน 
 (3) คณะกรรมการรัฐมนตรีฝายสิ่งแวดลอม 
 (4) คณะกรรมการรัฐมนตรีฝายการควบคุมงบประมาณรายจาย 
 (5) คณะกรรมการรัฐมนตรีฝายความสัมพันธระหวางประเทศ การปองกัน
ประเทศและความมั่นคง 
 (6) คณะกรรมการรัฐมนตรีฝายการบังคับการใหเปนไปตามกระบวนการใน
การปฏิรูประบบสังคมสงเคราะห  
 (7) คณะกรรมการรัฐมนตรีฝายกฎหมาย 
 (8) คณะกรรมการรัฐมนตรีฝายนโยบายสังคมและครอบครัว 
 (9) คณะกรรมการรัฐมนตรีฝายองคกรของรัฐ 
 (10) คณะกรรมการรัฐมนตรีฝายกิจการของรัฐ (พิจารณาเรื่องเงินเดือนใน
ทํานองเดียวกับคณะกรรมการเงินเดือนแหงชาติ) 
 (11) คณะกรรมการรัฐมนตรีฝายยุทธศาสตร 
 (12) คณะกรรมการรัฐมนตรีฝายสนธิสัญญาไวทังกิ 
 คณะกรรมการรัฐมนตรีแตละฝายประกอบดวย รัฐมนตรีจากกระทรวง 
ที่เกี่ยวของและเจาหนาที่ของรัฐตําแหนงอ่ืน ๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ นายกรัฐมนตรีจะเปนกรรมการ
ทุกคณะโดยตําแหนง แตจะเขาประชุมหรือไมก็ได เม่ือคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องใดแลวก็จะ
เสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง มติคณะรัฐมนตรีชุดใหญมักอยูในรูปของการ “รับทราบ”  
มติคณะกรรมการรัฐมนตรีโดยไมมีการทักทวง 
 ในออสเตรเลีย คณะกรรมการรัฐมนตรีจะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  
 (1) คณะกรรมการที่ ตั้ ง ขึ้ น เ พ่ื อปร ะสานงาน  ( coordinating cabinet 
committee) ไดแก  
  - คณะกรรมการกิจการสภา 
  - คณะกรรมการกิจการงบประมาณ 
  - คณะกรรมการนิติบัญญัติ 
 (2)  คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเพ่ือกระทําภารกิจเฉพาะ (functional cabinet 
committee) ไดแก  
  - คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ 
  - คณะกรรมการอุตสาหกรรม 
  - คณะกรรมการโครงสรางพื้นฐาน 
  - คณะกรรมการนโยบายสังคม 
  - คณะกรรมการกฎหมายและการบริหาร 
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  - คณะกรรมการกลาโหมและความสัมพันธระหวางประเทศ 
  - คณะกรรมการความมั่นคงแหงชาติและกิจการระหวางประเทศ 
 มติคณะกรรมการเหลานี้ตองเสนอตอคณะรัฐมนตรีชุดใหญเชนเดียวกับกรณี
ของนิวซีแลนด (ยกเวนมติคณะกรรมการนิติบัญญัติที่ใหดําเนินการไปไดเลย) แตโดยปกติแลว
คณะรัฐมนตรีชุดใหญจะเห็นชอบตามที่คณะกรรมการรัฐมนตรีเสนอ เวนแตมีกรณีพิเศษจึงจะมีผูทักทวง
ในคณะรัฐมนตรีชุดใหญเพ่ือขอใหพิจารณาใหม 
 ในมาเลเซีย คณะกรรมการรัฐมนตรีจะมี 3 คณะ คือ 
 (1) คณะกรรมการรัฐมนตรีฝายประสานงานโครงการตาง ๆ  
 (2) คณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ 
 (3) คณะกรรมการรัฐมนตรีฝายความมั่นคง 
 สวนในสิงคโปรน้ัน โดยที่ประเทศมีขนาดเล็กและจํานวนรัฐมนตรีมีไมมากนัก 
การกลั่นกรองจึงมีในรูปของคณะกรรมการระดับกระทรวง โดยปลัดกระทรวงเจาของเรื่องจะเชิญ
หนวยงานที่เกี่ยวของมาหารือกันเองกอน ถามีประเด็นเรื่องการเงินก็จะเชิญผูแทนกระทรวงการคลัง
มารวมหารือดวย ถามีประเด็นทางกฎหมายก็จะเชิญผูแทนอธิบดีอัยการมารวมพิจารณา แลวจึงสรุป
เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี ในกรณีไดขอยุติรวมกันแลวก็จะเปนการเสนอเพื่อทราบ แตหากยังมีความ
ขัดแยงกันอยูก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
 สําหรับประเทศไทย ไดมีการศึกษารูปแบบของคณะกรรมการรัฐมนตรีใน
ประเทศอ่ืน ๆ มาโดยตลอด แตไดพิจารณาเห็นวารูปแบบในตางประเทศเหลานั้นอาจไมเหมาะสมกับ
ประเทศไทย ดังเชน กรณีคณะกรรมการรัฐมนตรีวงในของอังกฤษ หรือคณะกรรมการรัฐมนตรีของ
ประเทศตาง ๆ ที่มีอํานาจเด็ดขาดในตัวเองนั้น หากนํามาใชในประเทศไทย นาจะมีปญหาดังน้ี 
 (1) ตามรัฐธรรมนูญไทย  รัฐมนตรี มี จํานวนเทาใดยอมเปนไปตามที่
รัฐธรรมนูญกําหนด เชน รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2534 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2538 กําหนดวา คณะรัฐมนตรี 
ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีอ่ืนอีกไมเกิน 48 คน ทุกคนทุกตําแหนงมีสถานะเปน
รัฐมนตรี ซ่ึงรัฐธรรมนูญกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบไวรวมกัน ดังที่บัญญัติวา  
  “พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง และรัฐมนตรีอ่ืนอีก 
ไมเกินสี่สิบแปดคนประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาที่บริหารราชการแผนดิน” 
  “ในการบริหารราชการแผนดิน รัฐมนตรี... ตองรับผิดชอบรวมกันตอ
รัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี” 
  ขอน้ีเทากับวาเม่ือผูใดเปนรัฐมนตรี ผู น้ันยอมเปนสมาชิกผูหน่ึงใน
คณะรัฐมนตรีและในฐานะสมาชิกในคณะรัฐมนตรียอมมีหนาที่บริหารราชการแผนดินรวมกัน ทั้งจะตอง
รับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี โดยไมมีขอยกเวนวาผูใดเปน
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือทบวง รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงหรือทบวง 
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  เม่ือเปนเชนนี้ การตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายตาง ๆ โดยที่แตละฝาย
ประกอบดวยรัฐมนตรีบางคนจากบางกระทรวง แลวถือวามติคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายนั้น ๆ เปนมติ
คณะรัฐมนตรีผูกพันรัฐมนตรีอ่ืน ๆ ทั้งหมดยอมไมอาจทําได ยิ่งถาพิจารณาจากคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาในกรณีปญหามอบอํานาจดังกลาวขางตน จะยิ่งเห็นวาการใหคณะกรรมการ
รัฐมนตรีตัดสินใจเด็ดขาดแทนคณะรัฐมนตรีชุดใหญเทากับการมอบอํานาจเด็ดขาดนั่นเอง ซ่ึงไมอาจ 
ทําได 
 (2) ในทางการเมือง การจัดตั้งรัฐบาลสวนใหญมีลักษณะเปนรัฐบาลผสม 
ประกอบดวยเสียงสนับสนุนจากพรรคการเมืองหลายพรรค การใหรัฐมนตรีบางคนจากบางกระทรวง 
ซ่ึงก็เทากับวาจากบางพรรคประกอบกันขึ้นเปนคณะกรรมการรัฐมนตรี เปนผูพิจารณาและตัดสินใจ 
ในปญหาหนึ่งปญหาใดแลวถือวาสําเร็จเด็ดขาดไปทันที โดยที่ไมมีรัฐมนตรีบางคนจากบางกระทรวงหรือ
จากบางพรรครวมตัดสินใจดวย ยอมกอใหเกิดปญหาการเมืองในรัฐบาลได โดยอางวาในที่สุดทุกคน 
จะตองรับผิดชอบรวมกัน 
 ปจจัยเหลานี้เปนเหตุใหคณะกรรมการรัฐมนตรีของไทยตองอยูในรูปของ
คณะกรรมการกลั่นกรอง (screening committee) มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีชุดใหญเทานั้น ประโยชนที่ไดจากการนี้คือยังคงเปนการประหยัดเวลาของคณะรัฐมนตรี 
ชุดใหญ และการตรวจสอบกลั่นกรองสามารถทําไดละเอียดลึกซึ้ง เชน ใชเวลา 2 – 3 ชั่วโมง ในการ
พิจารณาเรื่องจํานวน 4 – 5 เร่ือง คณะผูพิจารณาก็มีเพียงประมาณ 10 คน ทําใหสามารถซักถาม
เจาของเร่ืองหรือผูเสนอความเห็นประกอบไดมาก ในขณะที่คณะรัฐมนตรีชุดใหญประกอบดวย 
ผูพิจารณาถึง 49 คน ใชเวลาประชุม 2 – 3 ชั่วโมงเทากัน แตมีเรื่องใหพิจารณาถึง 40 – 50 เรื่อง 
  2.5.1.3 การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีเต็มคณะ 
   การตัดสินใจเชนน้ีเปนผลมาจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเต็มคณะ โดย
รัฐมนตรีทุกคนมีโอกาสเขาประชุม ในหลายประเทศการประชุมเชนน้ีจะมีไมบอยคร้ังนัก เชน  
ในอินโดนีเซียอาจมีการประชุมนาน ๆ ครั้ง ยิ่งในระบบประธานาธิบดี จะมีการเรียกประชุมรัฐมนตรีเพียง
บางคนเทานั้น สุดแตอัธยาศัยของประธานาธิบดีและความจําเปน ในระบบรัฐสภา เชน ในอังกฤษ  
การเรียกประชุมเต็มคณะยอมมีความจําเปนมากกวาในสหรัฐอเมริกา แตกฎหมายรัฐธรรมนูญของ
อังกฤษมิไดระบุวาคณะรัฐมนตรีมีกี่คน ตรงกันขามกลับมีธรรมเนียมปฏิบัติทางการเมืองวา เม่ือแตงตั้ง
นายกรัฐมนตรีแลว นายกรัฐมนตรีจะกราบบังคมทูลถวายรายชื่อบุคคลที่จะกอบกันขึ้นเปนคณะรัฐบาล  
มีจํานวนประมาณ 80 – 100 คน (บางสมัยเคยมากถึงหลายรอยคน) คณะรัฐมนตรีน้ียังมิใชคณะรัฐมนตรี 
แตจะประกอบดวยรัฐมนตรีหัวหนากระทรวง (Minister) และรัฐมนตรีหัวหนาสํานักงาน (Secretary of 
State) กระทรวงที่จัดตั้งขึ้นในสมัยกอนเรียกวาสํานักงาน (Office) หัวหนากระทรวงประเภทนี้เรียกวา
รัฐมนตรีหัวหนาสํานักงาน สวนกระทรวงที่จัดตั้งในสมัยหลังเรียกวา กระทรวง (Ministry) หัวหนา
กระทรวงประเภทหลังจึงเรียกวา รัฐมนตรีหัวหนากระทรวง เม่ือมีการประชุมรัฐมนตรีทุกประเภททุกคน
จะเรียกวาการประชุม Council of Ministers แตนายกรัฐมนตรีจะกราบบังคมทูลอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือทรง
แตงตั้ง Minister และ Secretary of State บางคนจากบางกระทรวงใหประกอบกันขึ้นเปนคณะรัฐมนตรี
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โดยแท เรียกวา Cabinet ซ่ึงปกติจะมีจํานวนประมาณ 18 – 20 คน บางครั้งอาจมากถึง 30 คน ดังน้ัน 
คําวา การประชุมคณะรัฐมนตรีเต็มคณะในอังกฤษจึงมีความหมายพิเศษและตองระบุใหชัดวาตองการ
หมายถึงการประชุม Council of Ministers หรือการประชุม Cabinet และแมจะเปนการประชุม Cabinet 
ก็อาจมีการประชุมรัฐมนตรีบางคนจํากัดวงแคบลงมาอีก เชน การประชุมวงใน (inner cabinet) 
   สวนในประเทศไทยนั้น อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรีผูหน่ึงไดเคยสรุปไววา 
   “สําหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีประกอบดวย นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคน 
ไมวาจะมีชื่อเรียกวารองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง รัฐมนตรี
สั่งราชการหรือรัฐมนตรี ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 
อาศัยเสียงสวนขางมากเปนมติของที่ประชุม รัฐมนตรีทุกคนตางมีคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียงเทากันทุกคน 
มติของที่ประชุมมีผลผูกพันรัฐมนตรีทุกคน” 
   ดังนั้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรีจะจํากัดจํานวนรัฐมนตรีที่เขาประชุมมิได 
เคยมีความคิดกันวา โดยเหตุที่ในแตละกระทรวง รัฐมนตรีวาการกระทรวงยอมมีฐานะเปนเจาของ
กระทรวงอยูแลว สวนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเปนแตเพียงผูไดรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทานั้น จึงควรจํากัดการประชุมคณะรัฐมนตรีเพียงแคนายกรัฐมนตรี  
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือทบวงเทานั้น  
แมความคิดนี้จะดีในแงของการบริหาร แตในแงกฎหมายและการเมืองแลวเปนไปไดยาก ในแงกฎหมาย
ยอมมีขอจํากัดดังไดกลาวมาแลวขางตน ในแงการเมืองของรัฐบาลผสมจะเกิดปญหาไดหากรัฐมนตรี 
ชวยวาการกระทรวงเปนหัวหนาหรือผูมีตําแหนงสําคัญในพรรคการเมืองรวมรัฐบาลผสม ซ่ึงบังเอิญเปน
พรรคเล็กจึงมิไดรับตําแหนงระดับรัฐมนตรีวาการกระทรวง ยิ่งเม่ือมีการแบงงานและหนาที่รับผิดชอบ 
ในกระทรวงออกไปเปนกรมกองตาง ๆ ใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงแตละคนกํากับดูแลราชการของ
แตละกรมแยกกันไป หากใหเฉพาะรัฐมนตรีวาการกระทรวงเขาประชุมและมีราชการของกรมที่อยูใน
ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเสนอเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ก็จะเกิดปญหาอื่น
ตามมาไดงาย ปญหาในแงการเมืองอาจไมเปนประเด็นสําคัญนัก หากเปนการจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียว
หรือสองพรรค แตในกรณีรัฐบาลผสมหลายพรรคจะเปนปญหาไดงาย 
   ในแงกฎหมายปญหาน้ีอาจหมดไป หากมีการบัญญัติกฎหมายรองรับวิธีการ
เชนนี้ไว เม่ือมีการยกรางรัฐธรรมนูญโดยสภารางรัฐธรรมนูญ ใน พ.ศ. 2539 – 2540 คณะกรรมมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญคงจะคํานึงถึงปญหาเดียวกันน้ี จึงไดบัญญัติไวในรางครั้งแรกวา 
   “มาตรา 201 พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง และรัฐมนตรี
อ่ืนไมเกินสี่สิบคน 

ฯลฯ 
   มาตรา 202 คณะรัฐมนตรีประกอบดวย นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอ่ืนตาม
มาตรา 201 วรรคหนึ่ง ที่นายกรัฐมนตรีกําหนดจํานวนไมเกินยี่สิบเกาคน มีหนาที่กําหนดและดําเนิน
นโยบายบริหารราชการแผนดิน” 
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   ความมุงหมายในเรื่องน้ีคงจะเทียบเคียงมาจากความคิดเรื่อง Council of 
Ministers และ Cabinet ของอังกฤษ คือเร่ิมตนนายกรัฐมนตรีจะเสนอแตงตั้งรัฐมนตรีไมเกิน 40 คน 
(รวมกับนายกรัฐมนตรีดวยจะมีไมเกิน 41 คน) ทุกคนเปนรัฐมนตรี สวนจะเรียกชื่อวารองนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือทบวง หรือรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงหรือทบวงก็สุดแตจะแตงตั้งตอไป แตทั้งหมดนี้ไมใชคณะรัฐมนตรี เม่ือใดที่รัฐธรรมนูญกลาวถึง 
“รัฐมนตรี” ยอมหมายถึงบุคคลเหลานี้ แตเม่ือใดที่กลาวถึง “คณะรัฐมนตรี” จะมิไดหมายถึงบุคคลเหลานี้ 
หากแตไดแกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกไมเกิน 29 คน (รวมกับนายกรัฐมนตรีดวยจะไมเกิน 30 คน) 
ตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนดขึ้นภายหลัง ซ่ึงในจํานวนนี้อาจกําหนดใหประกอบดวยรองนายกรัฐมนตรี
ทุกคนและรัฐมนตรีวาการกระทรวง ตลอดจนรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบางคนก็ได
คณะรัฐมนตรีเหลานี้เองที่มีหนาที่กําหนดและดําเนินนโยบายบริหารราชการแผนดิน 
   การบัญญัติเชนนี้ดูจะแกขอขัดของทางกฎหมายไปไดบาง แตรางมาตรา 212 
ยังคงกําหนดใหรัฐมนตรีที่แมมิไดเปนสมาชิกในคณะรัฐมนตรียังคง “ตองรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาใน
นโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี” ซ่ึงตนมิไดมีสวนกําหนดและเขาประชุมปรึกษาพิจารณาดวย จึงยังเปน
ปญหาอยูบาง ในขณะที่ประเด็นปญหาการเมืองของรัฐบาลผสมก็ยังมิไดแกใหตกวาจะทําอยางไร  
ดวยเหตุน้ี เม่ือมีการพิจารณารางรัฐธรรมนูญดังกลาวในวาระที่สองคณะกรรมาธิการพิจารณาราง
รัฐธรรมนูญจึงไดตัดหลักการเหลานี้ออก ยังคงเปนวาคณะรัฐมนตรีประกอบดวยนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง
และรัฐมนตรีอ่ืนอีกไมเกินสามสิบหาคน (รวมเปนไมเกิน 36 คน) รัฐมนตรีทุกคนเปนสมาชิกใน
คณะรัฐมนตรี และเปนผูใชอํานาจในฐานะองคกรตัดสินใจสูงสุดโดยเทาเทียมกัน39 
 2.5.2 กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 
  ดังไดกลาวแลวในตอนตนวา เม่ือกลาวถึงกระบวนการตัดสินใจจะไดแกขั้นตอนตาง ๆ 
อันเกี่ยวของและนํามาสูการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี นับตั้งแตวันเวลาประชุม การจัดระเบียบวาระการ
ประชุม การบริหารการประชุม องคกรที่ชวยในการตัดสินใจ ตลอดจนขอบังคับตาง ๆ ที่มีผลตอการ
ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี  
  ขอเท็จจริงประการหนึ่งที่สมควรนํามากลาวไวเพ่ือใหเห็นภาพของเรื่องที่ เขาสู
กระบวนการตัดสินใจที่วานี้ก็คือ เรื่องที่เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีมีมากมายหลายประเภทและ
หลายลักษณะจนยากแกการจัดกลุมหรือระบุได ใน พ.ศ. 2527 อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรีผูหน่ึงสรุป
ไดวา หากพิจารณาแตเฉพาะเทาที่ มีกฎหมายกําหนดใหตองเสนอเร่ืองตามกฎหมายเหลานั้น  
ใหคณะรัฐมนตรีทราบหรือพิจารณาก็มีจํานวนมากถึง 76 ฉบับ อันที่จริงความพยายามที่จะจํากัดวงเรื่อง
ที่จะตองเสนอคณะรัฐมนตรีมีมาโดยตลอดและไดผลบางเปนครั้งคราว เชน เม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2502 
คณะรัฐมนตรีมีมติวา เรื่องที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีไดแกเรื่องดังตอไปน้ี 

(1) รางพระราชบัญญัติ  รางพระราชกฤษฎีกา รางพระราชกําหนด และราง
กฎกระทรวง (สําหรับรางกฎกระทรวงยุติธรรมที่มีกฎหมายบังคับใหเสนอ ก.ต. น้ัน ใหเสนอ ก.ต. กอน
เสนอคณะรัฐมนตรี) 

                                                 
 39 เร่ืองเดียวกัน, หนา 52-54.  
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(2) ระเบียบการและขอบังคับที่ใหใชบังคับเปนสวนรวม หรือตอองคการของรัฐ 
(3) เรื่องที่กฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรี 
(4) เรื่องที่ขอปฏิบัติเปนกรณีพิเศษ นอกเหนือระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี 
(5) การตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่จะใหถือเปนหลักการปฏิบัติเปนสวนรวม 
(6) โครงการหรือกิจการที่กระทบถึงนโยบายบริหารราชการ 
(7) เรื่องที่เสนอสภานิติบัญญัติ 
(8) เรื่องที่จะเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ (เชน การยกฐานะสถานทูต การ

รับรองการแตงตั้งทูตและกงสุลของตางประเทศ การแตงตั้ง ยาย ถอดถอนทูต กงสุล ซ่ึงจะไปประจําใน
ตางประเทศ การทําสนธิสัญญาระหวางประเทศ การเขาเปนภาคีในสัญญาความตกลงระหวางประเทศ 
การตั้งผูแทนไปรวมประชุมระหวางประเทศ หรือประชุมองคการชํานัญพิเศษตาง ๆ ซ่ึงไมใชกรณีปกติ 
การรับ การเยี่ยมเยียนจากประมุข หัวหนารัฐบาล ทูตสันถวไมตรี และผูแทนของตางประเทศ เปนแขก
ของรัฐบาล การชวยเหลือและการรับความชวยเหลือระหวางประเทศ หรือระหวางประเทศไทยกับ
สถาบันตาง ๆ) 

(9) เรื่องที่จะเปนผลใหกระทบถึงงบประมาณแผนดินนอกเหนือจากที่ไดรับอนุมัติ 
ไวแลวตามกฎหมายวาดวยงบประมาณ 

(10) การค้ําประกันของกระทรวงการคลัง 
(11) การแตงตั้งขาราชการเนื่องในการโอน หรือเลื่อนขั้น ซ่ึงจะตองนําความกราบบังคมทูล 

และการใหขาราชการออกจากตําแหนงซ่ึงจะตองนําความกราบบังคมทูลใหทรงถอดถอน 
(12) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
(13) การขอพระราชทานยศตั้งแตชั้นนายพลขึ้นไป 
(14) การเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการผูที่ประสบอันตรายในการ

ปฏิบัติหนาที่ 
(15) เรื่องที่นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
(16) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีเองมีมติใหเสนอคณะรัฐมนตรี 

 สําหรับกรณีสุดทายนี้ มิใช เ ร่ืองที่ มีกฎหมายหรือระเบียบกําหนดวาตองเสนอ
คณะรัฐมนตรี แตเน่ืองจากลักษณะของเรื่องมีความสําคัญและคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นวามีผลกระทบ
ตอผลประโยชนแหงชาติ จึงมีความสนใจเปนพิเศษและมีมติใหเสนอคณะรัฐมนตรีกอนเสมอ เชน  

(1) เรื่องบริษัทและองคการรัฐบาลตองเสนอบัญชีงบดุลไปใหคณะรัฐมนตรีทราบทุกป 
(มติ 20 สิงหาคม 2494)  

(2) เร่ืองการกูยืมเงินและการใหกูยืมเงินของโรงงานหรือองคการรัฐบาล (มติ 28 
มกราคม 2496) 

(3) เรื่องการแตงตั้งขาราชการระดับผูวาราชการจังหวัด (มติ 12 เมษายน 2497) 
(4) เรื่องการจําหนายทรัพยสินของรัฐบาลที่เสื่อมเสียหรือสูญหายออกจากบัญชีเปนสูญ 

(มติ 17 สิงหาคม 2498) 
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(5) เรื่องการอนุมัติสัมปทานเหมืองแร (มติ 9 พฤษภาคม 2499)  
(6) เรื่องการแตงตั้งผูแทนรัฐบาลไปรวมการประชุมระหวางประเทศ (มติ 26 กันยายน 

2500 มติ 9 ตุลาคม 2500 และมติ 15 มกราคม 2501) สาระสําคัญของมติคือ การอนุมัติตัวบุคคลใหผูใด
ไปประชุมตางประเทศในฐานะผูแทนรัฐบาลไทยตองเสนอคณะรัฐมนตรีและเม่ือประชุมไดผลสรุปอยางใด
ใหเสนอรายงานพรอมความเห็นใหคณะรัฐมนตรีทราบ  

(7) เรื่องการสงขาราชการไปฝกงานและดูงานในตางประเทศ (มติ 26 ธันวาคม 2494 
และมติ 17 ตุลาคม 2494) สาระสําคัญคือ ขาราชการที่ไปดูงานหรือฝกงานในตางประเทศตองเสนอ
รายงานยอใหคณะรัฐมนตรีทราบ หากสมควรก็อาจชี้แจงดวยวาจาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือบรรยาย
ใหประชาชนทราบดวยก็ได ขอน้ีแสดงวา การที่ขาราชการจะเดินทางไปฝกงานและดูงานในตางประเทศ
เปนโอกาสที่มีไมมากนักและจํานวนคงจะนอย เม่ือไปดูงานมาไดผลอยางไร คณะรัฐมนตรีก็ประสงคจะ
ทราบเพื่อนําผลมาเปนแนวทางปรับปรุงในประเทศไทย โดยถือวาเปนเรื่องสําคัญและเปนผลประโยชน
แหงชาติ บางครั้งก็มีการบรรยายสรุปชี้แจงประเด็นสําคัญในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซ่ึงรัฐมนตรีในระยะนั้น
หลายทานยอมรับวาเปนประโยชนมาก เพราะมีขอเสนอแนะดี ๆ ควรรับมาดําเนินการได เชน การ
บรรยายสรุปวาประเทศไทยควรมีกฎหมายพรรคการเมือง ควรมีการเปดโอกาสใหผูสมัครรับเลือกตั้ง 
หาเสียงดวยวิธีการเปดปราศรัยตอสาธารณชน ณ ที่ที่ทางราชการจัดใหเปนการเฉพาะ ไดนําไปสูการทํา
กฎหมายพรรคการเมืองและการอนุญาตใหเปดปราศรัยหาเสียงที่ทองสนามหลวงในเวลาตอมา ขอเสนอ
หลายอยางในขณะนั้น เชน กรุงเทพมหานครควรมีรถใตดิน ควรมีทางดวน สะพานลอย อุโมงคลอดใต
แมนํ้าเจาพระยา หรือการสงวนรักษาพื้นที่ชั้นในเปนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร ก็ไดมีการถกแถลงมาแลว
ตามผลการดูงานของขาราชการในขณะนั้น ซ่ึงบางเรื่องมีการสานตอจนเปนรูปธรรมหรือสําเร็จเปนจริงได
ในเวลาตอมา 

(8) เรื่องการเรงรัดชดใชคาเวนคืนที่ดินแกราษฎร (มติ 9 ตุลาคม 2500)  
(9) เรื่องการลงทุนของการรถไฟแหงประเทศไทย (มติ 16 กุมภาพันธ 2498)  
(10) เร่ืองการที่กระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ จะทําสัญญาจางชาวตางประเทศเปน

ขาราชการวิสามัญชาวตางประเทศ 
(11) เร่ืองการกูเงินมาดําเนินงานตามนโยบายหรือโครงการตาง ๆ (มติ 10 สิงหาคม 2502) 
(12) เรื่องการกอหน้ีผูกพันหนี้ตางประเทศ (มติ 5 สิงหาคม 2502)  
(13) เรื่องการที่สวนราชการ เทศบาล องคการ บริษัทของรัฐบาลกูเงินจากธนาคารออมสิน 

(มติ 13 ธันวาคม 2503) 
(14) เรื่องการปฏิบัติงานตามโครงการที่ไดรับความชวยเหลือจาก ไอ.ซี.เอ. (มติ 18 

กรกฎาคม 2504)  
(15) เร่ืองรายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและแผนการศึกษา

แหงชาติ (มติ 14 พฤศจิกายน 2504) 
(16) เรื่องการอนุมัติใหกระทรวง ทบวง กรม มีหรือใชเครื่องวิทยุโทรคมนาคม (มติ 23 

พฤษภาคม 2504)  
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(17) เร่ืองการพิจารณากําหนดอัตรากําลังของสวนราชการตาง ๆ (มติ 28 เมษายน 2507)  
(18) เรื่องการจางผูมีอายุเกิน 60 ปบริบูรณใหรับราชการตอไป (มติ 29 ธันวาคม 2507)  
(19) เร่ืองการจางบุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปบริบูรณขององคการรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

(มติ 11 พฤษภาคม 2508) 
 เรื่องที่คณะรัฐมนตรีใหความสําคัญและระบุใหเสนอคณะรัฐมนตรีกอนเหลานี้ เม่ือมีการ
ปรับกฎหมายที่เกี่ยวของก็ไดนําเอามติดังกลาวไปบัญญัติรับรองไวในรูปของบทบัญญัติตามกฎหมาย 
เชน งบทําการของรัฐวิสาหกิจตองเสนอใหคณะรัฐมนตรีทราบ สวนงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจตองเสนอให
คณะรัฐมนตรีพิจารณา กรณีการแตงตั้งผูวาราชการจังหวัดก็ไดนําไปบัญญัติไวในกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนวา การแตงตั้งขาราชการพลเรือนตั้งแตระดับ 10 ขึ้นไป ตองเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 ตอมาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ในสมัยรัฐบาลพลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ 
ไดมีการประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี นับเปนการจัด
ระเบียบวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีอยางเปนระเบียบแบบแผนเปนครั้งแรก 
 ระเบียบดังกลาว มี 27 ขอ แบงออกเปน 4 หมวด ดังน้ี 
 หมวดที่ 1 วาดวยประเภทของเรื่องที่เสนอตอคณะรัฐมนตรี ไมวาเพื่อทราบหรือเพ่ือ

พิจารณา 
 หมวดที่ 2 วาดวยขั้นตอนและวิธีการสงเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี ตอมามีการขอแกไข

ระเบียบดังกลาวในสวนที่เกี่ยวกับการเสนอรางกฎหมายเมื่อ พ.ศ. 2535 
 หมวดที่ 3 วาดวยระยะเวลาในการสงเรื่อง และระยะเวลาในการพิจารณาใหความเห็น

ของหนวยงานตาง ๆ  
 หมวดที่ 4 วาดวยขั้นตอนการนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
 สําหรับประเภทของเรื่องที่จะตองเสนอตอคณะรัฐมนตรี มี 11 ประเภท ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2502 ดังน้ี 

(1) เร่ืองที่กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ กําหนดใหเปนอํานาจของ
คณะรัฐมนตรี หรือกําหนดใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี 

(2) รางพระราชบัญญัติ รางพระราชกําหนด รางพระราชกฤษฎีกา รางกฎกระทรวง 
(3) รางระเบียบ รางขอบังคับ หรือรางประกาศที่ใหใชบังคับตอสวนราชการเปน

สวนรวม 
(4) เรื่องที่ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี หรือขอปฏิบัติเปนกรณีพิเศษ นอกเหนือมติ

คณะรัฐมนตรี หรือระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศตาม (1) หรือระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศที่ให 
ใชบังคับตอสวนราชการเปนสวนรวมตาม (3) 

(5) ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีลักษณะเปนระเบียบปฏิบัติราชการ
ทั่วไป หรือจะมีผลเปนแนวบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ 
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(6) โครงการ แผนงาน หรือกิจการที่มีผลกระทบตอนโยบายการบริหารราชการ
แผนดิน 

(7) เรื่องที่เสนอรัฐสภา 
(8) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ 
(9) เร่ืองที่กระทบตองบประมาณแผนดินนอกเหนือจากที่ไดรับอนุมัติไวแลวตาม

กฎหมายวาดวยงบประมาณ 
(10) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหเสนอคณะรัฐมนตรี 
(11) เร่ืองที่นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงไดรับมอบหมายใหสั่งและปฏิบัติ

ราชการแทนนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
 ในจํานวนเรื่องเหลานี้ บางเรื่องอาจมีลักษณะเปนปญหาเกี่ยวกับผลประโยชนแหงชาติ
ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมืองการปกครอง แตบางเรื่องอาจไมเกี่ยวกับผลประโยชนแหงชาติ 
 เม่ือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดรับเรื่องเหลานี้จากกระทรวง ทบวง หรือกรม
เจาของเรื่องแลว ก็จะดําเนินการตรวจสอบความเปนมาของเรื่อง เร่ืองเดิมที่เคยเสนอมายังคณะรัฐมนตรี 
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ความเปนไปไดของเรื่อง ผลกระทบ และอ่ืน ๆ  
 หากจําเปนก็จะขอความเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของกอนที่จะสรุปและทําบันทึกเสนอ
รองนายกรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีตอไป ในบันทึกจะมีขอเสนอขอคําวินิจฉัยวาควรนําเรื่องน้ัน ๆ 
เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบหรือเพ่ือพิจารณา ปจจัยสําคัญในการเสนอขอคําวินิจฉัยวาควรนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบหรือเพ่ือพิจารณาก็คือผลประโยชนแหงชาติอันอาจไดรับผลกระทบ ซ่ึงตาม 
ขอ 11 (3) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว กําหนดวา ในการที่หนวยงานตาง ๆ เสนอเรื่องไปนั้น 
ตองวิเคราะหไปดวยวาเรื่องนั้น ๆ มีผลกระทบอยางไรในเรื่องตอไปน้ี 

(1) ผลกระทบตอนโยบายของรัฐบาล 
(2) ผลกระทบตอความรับผิดชอบรวมกันของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ 
(3) ผลกระทบตอเศรษฐกิจในภาพรวมหรือเฉพาะทองถิ่น 
(4) ผลกระทบตอการเงินและงบประมาณ 
(5) ผลกระทบทางสังคมและการเมืองตอบุคคลกลุมตาง ๆ ที่มีประโยชนเกี่ยวของ 
(6) ผลกระทบทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะเหตุผลในการเลือกเทคโนโลยีดังกลาว 

ตลอดจนความเปนไปไดในการใหมีการโอนเทคโนโลยีดังกลาวมาสูคนไทย 
 ผลกระทบเหลานี้จะเปนเคร่ืองชี้วัดผลประโยชนแหงชาติ และเปนปจจัยประกอบการ
พิจารณาวา จะสมควรนําคําขอของกระทรวง ทบวง กรม เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบหรือเพ่ือ
พิจารณา และควรเสนอเมื่อใดกอนหลังเรื่องใดหรือไม40  
  อยางไรก็ตาม  ปจจุบันระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2531 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ไดยกเลิกไปแลว โดยไดมีการ
ประกาศใชกฎหมายและระเบียบใหมแทน ไดแก พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม

                                                 
 40 เร่ืองเดียวกัน, หนา 55-60.  
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คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  
พ.ศ. 2548 
  หากพิจารณาผลทางกฎหมายอันเนื่องมาจากการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 รวมทั้งเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับน้ี  
ที่ปรากฏในเอกสารแนวทางการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องฯ และระเบียบวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องฯ จะเห็นไดวาสะทอนนัยสําคัญหลายประการ ซ่ึงสวนใหญมาจากปญหา
ที่เกิดขึ้นในอดีต 

• ผลทางกฎหมายอันเน่ืองมาจากการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวย 
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548  
 หลายประเทศกําหนดเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีเปนพระราชบัญญัติ เชน 
ประเทศญี่ปุน เหตุที่ตองกําหนดไวเปนกฎหมายเพราะคณะรัฐมนตรีเปนองคกรสําคัญที่ตัดสินใจแทนรัฐและ
ประชาชนในรัฐทุกคน กระบวนการขั้นตอนการดําเนินการหรือการปฏิบัติตาง ๆ สมควรที่จะไดมีการ
กําหนดไวใหชัดเจนแนนอนเพ่ือที่จะไมขึ้นอยูกับความพอใจของนักการเมืองที่ไดรับเลือกเขามาเปน
คณะรัฐมนตรี และควรจะมีบางสิ่งบางอยางที่จะคุมครองการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีซ่ึงถือเปน
ความลับดวย เพราะการพิจารณาตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในบางเรื่องหากเปดเผยออกไปจะกระทบตอ
ประเทศชาติได เหตุผลความจําเปนขางตนน้ีจึงเปนที่มาของการดําริใหมีการออกกฎหมายวาดวยเรื่อง
ดังกลาวขึ้นในประเทศไทยดวย และนอกจากนี้ ดังที่กลาวมาแลววา เดิมการประชุมคณะรัฐมนตรีไทย
ดําเนินไปตามแบบแผนธรรมเนียมตั้งแตป 2475 จนถึงป 2531 จึงไดมีการประกาศใชระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2531 ซ่ึงก็เปนหลักเกณฑแนวทางในระดับ 
“ระเบียบ” เทานั้น ประกอบกับเม่ือพิจารณาเรื่องที่เขาสูกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี มีทั้งเรื่อง 
ที่สําคัญระดับชาติจนถึงเรื่องราชการประจําที่หลายเรื่องไมสําคัญในระดับที่จะตองใชองคกรคณะรัฐมนตรี
ตัดสินใจ จึงควรที่จะไดนําหลักการตามมาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  
มาใชในกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีดวย 
 เม่ือหลักเกณฑแนวทางในการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีไดกําหนดขึ้น
เปนพระราชกฤษฎีกาเพื่อใชแทนระเบียบฉบับเดิม ยอมมีผลในทางกฎหมาย 2 ประการ คือ 
 1) สวนราชการและผูที่เกี่ยวของจะตองปฏิบัติตาม แมแตนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีอ่ืน ๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากพระราชกฤษฎีกาถือเปนกฎหมาย การจะใชมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือยกเวน
การปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ โดยพระราชกฤษฎีกาไมไดใหอํานาจไวเหมือนเชนที่ผานมาในอดีตไมสามารถ
ดําเนินการได ตอไปน้ีหากจะยกเวนการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีในมาตราใดเรื่องใด จะตอง
ตราเปนพระราชกฤษฎีกาแกไขเพ่ิมเติม ทั้งน้ี เปนไปตามหลักการของกฎหมายมหาชนที่วา เม่ือเร่ืองใด
สถาปนาขึ้นเปนกฎ มีศักดิ์ระดับใดแลว จะไมใชหรือจะเปลี่ยนแปลงแกไข ตองออกเปนกฎที่มีศักดิ์ใน
ระดับเดียวกันหรือสูงกวา 
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  ผลทางกฎหมายในขอน้ี สวนราชการตาง ๆ และผูที่เกี่ยวของจําเปนที่จะตองให
ความสําคัญเปนพิเศษ เน่ืองจากจะกระทบกับแนวทางหรือวิธีปฏิบัติเดิม ๆ ที่สวนราชการมักจะ
ดําเนินการเปนประจํา โดยเฉพาะอยางยิ่งการเสนอเรื่องที่เรงดวนที่มักจะสงมาโดยไมสอดคลองกับ
แนวทางปฏิบัติที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี และไดอาศัยการตีความวา 
เน่ืองจากระเบียบดังกลาวออกโดยคณะรัฐมนตรี ดังน้ัน คณะรัฐมนตรีก็อาจจะมีมติหรือยกเวนสิ่งที่         
เคยกําหนดไวเองเสียก็ได ซ่ึงโดยหลักการแลวสามารถกระทําเชนที่วาได และไดกระทํามาโดยตลอด 
ในหลาย ๆ เร่ือง แตบัดนี้เม่ือหลักเกณฑตาง ๆ ไดกําหนดเปนพระราชกฤษฎีกาแลวมีผลบังคับเปน
กฎหมาย ทําใหคณะรัฐมนตรีไมสามารถที่จะออกมติหรือกระทําการใดอันเปนการยกเวนได ดังน้ัน  
จึงเปนความจําเปนที่จะตองทําความเขาใจแกผูที่เกี่ยวของตั้งแตเบื้องตนวา หากเรื่องใดที่สงมา            
ไมสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีความ
จําเปนที่จะตองสงเรื่องดังกลาวคืนหนวยงานนั้น ๆ เพ่ือกลับไปดําเนินการใหม 
 2) พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีมีบทกําหนดที่จะขจัดขอสงสัยหรือประเด็นที่ไมชัดเจนใน
หลาย ๆ เร่ืองที่ผานมาและเคยมีปญหาตีความ เชน ในเรื่องขององคประชุมคณะรัฐมนตรีวามีหรือไม  
ซ่ึงประเด็นนี้มีหลายแนวคิด แตในทางปฏิบัติที่ผานมาของการประชุมคณะรัฐมนตรีไทยไมมีการนับ 
องคประชุม จึงไดมีการกําหนดเรื่องนี้ไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 เพ่ือใหเกิดความชัดเจน 

• เจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
  หลักการตามมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และ
หลักการตามหมวด 4 ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ดังที่กลาวมาขางตนแลว น้ัน จึงเปนตัวกําหนดเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาวาดวย 
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ที่สําคัญ ๆ 6 ประการ ดังน้ี 
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o ปองกันปญหาในอนาคต 
   การเปลี่ยนแปลงหลายดานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในชวงที่ผานมา โดยเฉพาะการ
พัฒนาทางการเมืองภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540           
การพัฒนาระบบราชการภายใตแนวทางการปฏิรูประบบราชการครั้งสําคัญในป 2545 เปนตนมา รวมทั้ง
สถานการณอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ลวนมีผลกระทบตอระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีทั้งสิ้น ระบบการ
ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีที่เคยมีแนวทางตามที่ถือปฏิบัติสืบตอ ๆ กันมาจนกลายเปนธรรมเนียมตอไป
อาจจะเกิดปญหาในแงของความชอบธรรมไดหากไมมีกฎหมายรองรับ ดังน้ัน เจตนารมณขอแรกของ
การตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ก็เพ่ือปองกัน
ปญหาในลักษณะดังกลาวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังเชนปญหาเกี่ยวกับองคประชุมของคณะรัฐมนตรีที่
ไดยกตัวอยางมาแลวขางตน นอกจากนี้อาจจะมีปญหาวา กระบวนการขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
ในบางเรื่องอาจไมสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปมากและรวดเร็ว ไมวาจะในเรื่องของ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี การบริหารราชการแผนดินแนวใหมที่เนนการบูรณาการ การสงเสริม
สนับสนุนการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ หรือแมแตการที่การบริหารประเทศจะตองถูกตรวจสอบ
โดยองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญก็ตาม 

o ลดข้ันตอน 
   เจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาฯ ในเร่ืองของการลดขั้นตอนนี้หมายถึง 
การลดขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติราชการ และใหคณะรัฐมนตรีสามารถใชเวลาในการตัดสินใจ            
เชิงนโยบายอยางแทจริง เน่ืองจากในอดีตที่ผานมา คณะรัฐมนตรีไทยตองตัดสินใจตั้งแตเร่ืองในระดับ 
ที่เปนผลประโยชนแหงชาติซ่ึงสําคัญมากลงมาจนกระทั่งถึงเรื่องที่เปนราชการประจําหรือเร่ืองเล็กนอย 
นอกจากนี้ขั้นตอนการนําเรื่องเขาสูการพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมาก ตองใชระยะเวลา  
ในแตละขั้นตอน แมวาตลอดทุกสมัยที่ผานมาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในฐานะที่เปนหนวยงาน 
ที่ทําหนาที่เลขานุการของคณะรัฐมนตรีไดพยายามเรงรัดดําเนินการ แตก็ยังพบวามีขั้นตอนปฏิบัติ 
บางประการที่เปนอุปสรรค ไมมีมาตรการบังคับใหหนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการเรงดําเนินการ 
เชน ในการพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เปนตน ในพระราชกฤษฎีกาฯ 
ฉบับน้ีจะกําหนดประเภทเรื่องที่จะตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี และประเภทเรื่องที่สามารถดําเนินการ 
ไปไดเม่ือผูมีอํานาจไดสั่งการแลวโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีก เชน กระทูถาม กฎกระทรวง 
ที่ไมสําคัญบางเรื่อง 

o กระจายอํานาจ 
    การกระจายอํานาจโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการตัดสินใจของผูที่เกี่ยวของ
ในระดับตาง ๆ ตองเปนไปตามหลักการของมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. 2545 ทั้งน้ี เพ่ือใหเรื่องที่สวนราชการตาง ๆ เสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาผานกระบวนการตาง ๆ 
เร็วขึ้น หรือขั้นตอนใดที่มีผูรับผิดชอบตองใชอํานาจตัดสินใจก็จะตองตัดสินใจในขั้นตอนนั้น ๆ 
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o ใหมีผูรับผิดชอบในผลของงาน 
    ที่ผานมาพบวาหลายเรื่องที่เปนอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน 
ที่จะตองตัดสินใจ แตหนวยงานมักนําเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหคณะรัฐมนตรี
ตัดสินใจเทากับเปนการผลักภาระในการตัดสินใจใหแกคณะรัฐมนตรี ซ่ึงหมายถึงคณะรัฐมนตรีตองรวม
รับผิดชอบดวย และบางกรณีเปนการใหคณะรัฐมนตรีเขามารับผิดชอบในเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่
โดยตรงของหนวยงานนั้น ๆ ดวย ซ่ึงถือเปนการไมสมควร เพราะโดยหลักการแลวเรื่องที่อยูในอํานาจ
หนาที่ของหนวยงานใด หนวยงานนั้นควรตัดสินใจและรับผิดชอบ เวนแตมีกฎหมายกําหนดไวใหตองขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน เจตนารมณในขอน้ีสะทอนใหเห็นไดจากบทบัญญัติในหลาย ๆ 
มาตราในพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับน้ี 

o ใหเกิดความโปรงใส 
    ในอดีตเปนที่รับรูกันโดยทั่วไปวา การจะนําเรื่องใดเสนอคณะรัฐมนตรีเม่ือใด 
ถือเปนเรื่องที่ไมพึงเปดเผย เพราะอาจมีผลกระทบตอการใชดุลยพินิจของคณะรัฐมนตรีได กระบวนการ
ขั้นตอนในการดําเนินการตอเรื่องที่หนวยงานสงมาเพื่อเสนอเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถือเปนความลับ
จะไดรับทราบกันก็เฉพาะคณะรัฐมนตรีและเจาหนาที่ที่มีหนาที่เกี่ยวของโดยตรงเทานั้น แนวทางปฏิบัติ
ตาง ๆ ที่เกิดจากการมีแนวคิดขางตนมาถึงปจจุบันดูเหมือนจะไมสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความคาดหวังของประชาชนหรือสังคมที่ตองการเห็นการปฏิบัติงาน
ของระบบราชการเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได ความคาดหวังในลักษณะนี้ไมไดยกเวนใหกับ
กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี จะเห็นไดจากความสนใจของสื่อมวลชนที่พยายามจะนําขอมูล
เกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีมาเสนอตอสาธารณชน เปนตน นอกจากนี้ จากแนวคิดในการบริหาร
ราชการแผนดินแนวใหมที่เนนการบูรณาการ ก็เปนความจําเปนที่จะตองใหความสําคัญกับการให
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดมีสวนรับรูขอมูลไดทั่วถึงดวย บทบัญญัติในหลายมาตราของพระราชกฤษฎีกา
วาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี  พ .ศ .  2548 รวมถึงระเบียบที่ออกตาม 
พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี อันไดแก ระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  
พ.ศ. 2548 จึงไดกําหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติไวหลายประการเพื่อใหเกิดความโปรงใสมากขึ้นใน
ระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 

o ใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
   จํานวนมติคณะรัฐมนตรีตั้งแตป พ.ศ. 2475 เปนตนมาจนถึงปจจุบันมีมากกวา 
หน่ึงแสนมติ หลายมติไมสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปแลวอยางมาก จําเปนตองยกเลิก
เน่ืองจากปฏิบัติตามไมไดก็มี จําเปนตองปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงก็มี 
ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 จึงไดกําหนดใหเปน
หนาที่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวา เม่ือมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะตอง
สํารวจมติคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งของนายกรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีชุดเดิมที่เกี่ยวกับการบริหาร
ราชการหรือขาราชการที่ออกโดยมิไดอาศัยอํานาจตามกฎหมายใด เสนอนายกรัฐมนตรีคนใหมวาจะให
คงคําสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ันตอไปหรือไมเพียงใด หรือควรปรับปรุง
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อยางไร น่ันก็คือพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับน้ีไดกําหนดเร่ืองน้ีไวเพราะมีเจตนารมณที่จะใหมีการพัฒนา
อยางตอเน่ืองอยางนอยใน 3 เรื่อง คือ การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี การบริหารราชการแผนดิน และ
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับขาราชการ41 
  สาระสําคัญหรือหัวขอเรื่องที่ปรากฏในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องฯ และ
ระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องฯ ไดแก 

• พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องฯ 
  (1) ชื่อ วันใชบังคบั และคําจํากดัความ  
   (2) การกําหนดประเภทเรื่องที่สามารถเสนอคณะรัฐมนตรีได 
   (3) การใหมีคณะบุคคลทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องกอนเสนอคณะรัฐมนตรี 
   (4) การกําหนดผูมีอํานาจในการลงนามเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 
   (5) การมอบหมายเปนการทั่วไปใหนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี เปนผูอนุมัติ 
ใหความเห็นชอบ หรือมีคําสั่งแทนคณะรัฐมนตรี 
   (6) การกําหนดองคประชุมของการประชุมคณะรัฐมนตรีและวิธีการประชุม
คณะรัฐมนตรี 
   (7) การจัดสงวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  (8) ผลผูกพันของมติคณะรัฐมนตรี 
 (9) การติดตามและการรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและการ
ทบทวนมติของคณะรัฐมนตรี 
  (10) การใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกระเบียบเพ่ือกําหนดหลักเกณฑและแนว
ทางการเสนอเรื่อง 
  (11) การทบทวนมติของคณะรัฐมนตรีหรือคําสั่งของนายกรัฐมนตรีชุดเดิมเม่ือมีการ
เปลี่ยนคณะรัฐมนตรีชุดใหม 
   (12) การทบทวนคําสั่งนายกรัฐมนตรีและมติของคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหสอดคลองกับ
แนวทางตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

• ระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องฯ  
   (1) ชื่อ วันบังคับใช และคําจํากัดความ 
  (2)  การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ 
  (3)  การสงเรื่อง 
     (3.1) การกําหนดวิธีการสงเรื่องเพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตร ี
     (3.2) การขอถอนเรื่องที่นําเสนอคณะรัฐมนตรีคนื 
   (4)   การขอความเห็น 

                                                 
 41 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, แนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 
2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพคณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา, พฤศจิกายน 2549), หนา 18-21. 
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     (4.1) การใหหนวยงานของรัฐเจาของเรื่องเปนผูขอความเห็นชอบจาก
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 
    (4.2) การขอความเห็นและการแจงประมาณการในการนําเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี และการตอบความเห็น 
    (4.3) การดําเนินการเพื่อใหไดขอยุติในความเห็นหรือขอเสนอแนะที่แตกตาง
หรือขัดแยงกัน 
    (4.4) การขอความเห็นชอบหรืออนุมัติและการขอความเห็นที่ตองสอดคลอง
กับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
   (5) การเสนอเรื่องทั่วไป 
   (6) การเสนอรางกฎหมาย 
   (6.1) การจัดทําหนังสือนําสงเรื่องที่เปนรางกฎหมาย 
    (6.2) การเสนอใหมีกฎหมายขึ้นใหมหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใชบังคับ
อยูในปจจุบัน 
   (6.3) การตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติโดยสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
   (7) การนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตร ี
    (7.1) การตรวจสอบเรื่องที่สงมาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตร ี
    (7.2) การจัดทําบันทึกสรุปเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการให
นําเสนอคณะรัฐมนตรี 
   (7.3) การดําเนินการตอเร่ืองที่มีคําสั่งใหเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
   (8) มติคณะรัฐมนตร ี
   (8.1) การแจงยืนยันมติคณะรัฐมนตรีและการเปดเผยมติคณะรัฐมนตรีตอ
ประชาชน 
   (8.2) การจัดทําสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
    (9) การรายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 
 
2.6 ปญหาของระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีไทย 
 แมวาที่ผานมาจะไดมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีไทย
มาโดยตลอด ตั้งแตการยกรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  
พ.ศ. 2531 และปรับปรุงในป พ.ศ. 2535 จนกระทั่งการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ . 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 แตในทางปฏิบัติพบวายังมีปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นในระบบการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรีไทยในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี 
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 2.6.1 การนําเรื่องเขาสูระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 
  2.6.1.1 ดังที่ไดกลาวมาแลวถึงระดับชั้นการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีซ่ึงประกอบดวย
รัฐมนตรีแตละคน หรืออีกนัยหน่ึงในการตัดสินใจของรัฐมนตรีแตละคน รัฐมนตรีสามารถดําเนินการได
สองระดับ คือ การตัดสินใจของรัฐมนตรีแตละคนโดยลําพังตนเอง และการตัดสินใจรวมกันของรัฐมนตรี
ในฐานะสมาชิกในคณะรัฐมนตรี ในทางปฏิบัติมักจะมีปญหาอยูมากพอสมควรวาเรื่องที่นําเขาสูการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยสั่งการนั้น เปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีที่จะตองเปนผูตัดสินใจ สวนหนึ่งอาจเปนเพราะโดยลักษณะของอํานาจหนาที่ของ
คณะรัฐมนตรีเองกฎหมายก็กําหนดไววาใหมีอยูอยางกวางขวาง สวนอํานาจของรัฐมนตรีน้ันแมจะ
ชัดเจนตามที่กฎหมายกําหนดไวเชนกัน แตเสนแบงระหวางเรื่องที่เปนนโยบายของรัฐบาลกับนโยบาย
ของกระทรวงที่รัฐมนตรีเจากระทรวงมีอํานาจกําหนดขึ้นเองภายใตกรอบนโยบายของรัฐบาลในหลาย ๆ 
เรื่องก็ไมมีความชัดเจน และบางครั้งบางสมัยก็อาจนําไปสูการใชชองทางที่ไมชัดเจนนี้เพ่ือการผลักความ
รับผิดชอบที่รัฐมนตรีพึงจะมีตอการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหน่ึงใหกลายเปนคณะรัฐมนตรีตองรับผิดชอบใน
เรื่องนั้น ๆ โดยการนําเรื่องเหลานั้นเขาสูกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 
  2.6.1.2 ความพยายามที่จะจํากัดวงเรื่องที่เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีน้ันมี 
มาโดยตลอด จะเห็นไดจากการที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติตั้งแตเม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2502 กําหนดประเภท
เร่ืองที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรีไว 16 ประเภท แตก็มี 2 ประเภทสุดทายที่ทําใหการจํากัดวงมีชองให
ขยายออกไปอีก น่ันก็คือ การกําหนดวาเรื่องที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีนอกจากที่เขาขาย 14 ประเภท
ขางตนแลว ยังอาจเสนอเรื่องอ่ืน ๆ นอกจากนั้นไดถานายกรัฐมนตรีเห็นสมควรใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
หรือเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเองมีมติใหเสนอคณะรัฐมนตรี 
   ในป 2531 สมัยรัฐบาล พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ไดมีการประกาศใชระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี นับเปนการจัดระเบียบวิธีการเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรีอยางเปนระเบียบแบบแผนเปนครั้งแรก ซ่ึงก็ไดกําหนดเปาหมายเรื่องที่ตองเสนอ
คณะรัฐมนตรีทิ้งไว 11 ประเภทตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2502 
   อยางไรก็ตาม การกําหนดประเภทเรื่องที่สามารถเสนอคณะรัฐมนตรีไดตาม
ระเบียบดังกลาว ดูเหมือนวัตถุประสงคในขณะนั้นตองการที่จะจํากัดหรือลดจํานวนเรื่องที่เขาสู
กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีไดมีเวลาที่จะพิจารณาเรื่องที่สําคัญจริง ๆ 
ในเชิงนโยบายมากขึ้น แทนที่จะมีเรื่องที่เปนราชการประจําแทรกเขามาใหตองใชเวลาพิจารณาตัดสินใจ
ซ่ึงในแตละครั้งการประชุมก็มีจํานวนไมนอย ประเด็นที่วาเรื่องที่เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแต
ละครั้งจะเปนเรื่องที่อยูในอํานาจของคณะรัฐมนตรีโดยแทหรือเปนเรื่องที่เกิดจากรัฐมนตรีผลักภาระการ
ตัดสินใจรวมถึงความรับผิดชอบใหคณะรัฐมนตรีน้ันยังไมเดนชัดนักวาจะไดรับความสนใจอยางจริงจัง 
แตมาในระยะหลังเม่ือมีกรณีที่คณะรัฐมนตรีถูกฟองรองมากขึ้น ประเด็นน้ีจึงนําไปสูการเห็นความจําเปน
ที่จะตองทําใหเกิดความชัดเจน ดังนั้น ในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตเดือนมีนาคม 2548 เปนตนมานั้น จึงไดแสดง
เจตนารมณสําคัญประการหนึ่งของการใหมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี น่ันคือ การใหมี
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ผูรับผิดชอบในผลของงาน เน่ืองจากที่ผานมาพบวาหลายเรื่องที่เปนอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของ
หนวยงานที่จะตองตัดสินใจ แตหนวยงานมักนําเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพ่ือให
คณะรัฐมนตรีตัดสินใจ เทากับเปนการผลักภาระในการตัดสินใจใหแกคณะรัฐมนตรี ซ่ึงหมายถึง
คณะรัฐมนตรีตองรวมรับผิดชอบดวย และบางกรณีเปนการใหคณะรัฐมนตรีเขามารับผิดชอบในเรื่องทีอ่ยู
ในอํานาจหนาที่โดยตรงของหนวยงานนั้น ๆ ดวย ซ่ึงถือเปนการไมสมควร เพราะโดยหลักการแลวเรื่อง
ที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานใด หนวยงานนั้นควรตัดสินใจและรับผิดชอบ เวนแตมีกฎหมาย
กําหนดไวใหตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน42  
   นอกจากความพยายามอยางเปนรูปธรรมที่จะจํากัดวงเรื่องที่สามารถเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือใหดําเนินไปตามหลักของความรับผิดชอบแลวน้ัน ในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวยังได
สําทับดวยบทบัญญัติเพ่ือใหการใชอํานาจในการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีมีความชัดเจนมากขึ้น จะเห็น
ไดจากขอความในมาตรา 10 ซ่ึงไดกลาวถึงผลผูกพันของมติคณะรัฐมนตรีไววา 
   “มาตรา 10 ในการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงเปน
เจาของเรื่องกําหนดประเด็นที่ประสงคจะใหคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ใหความเห็นชอบ หรือมีมติในเรื่องใด
ใหชัดเจน ถาคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ใหความเห็นชอบ หรือมีมติในเรื่องที่เสนอ ใหถือวามติของ
คณะรัฐมนตรีมีผลผูกพันเฉพาะหลักการแหงประเด็นที่เสนอ เวนแตมติของคณะรัฐมนตรีจะระบุไว
ชัดเจนถึงรายละเอียดที่อนุมัติ เห็นชอบ หรือมีมติ 
  การที่คณะรัฐมนตรีมีมติในเร่ืองใดตามขอเสนอของหนวยงานของรัฐใด ไมเปน
เหตุใหผูเสนอเร่ืองและหนวยงานของรัฐไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑหรือวิธีการใด
ที่ตองปฏิบัติตามปกติ เวนแตคณะรัฐมนตรีจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืนโดยชัดแจง” 
  ปญหาในสวนของการนําเรื่องเขาสูระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีน้ัน 
สามารถสรุปไดเปน 2 ประการหลักที่เชื่อมโยงกัน คือ (1) การนําเรื่องที่อยูภายใตอํานาจหนาที่ของ
รัฐมนตรีมาเสนอตอคณะรัฐมนตรี และ (2) เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีจํานวนมากขึ้น ซ่ึงที่ผานมาแมวา
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 จะไดกําหนดขอปฏิบัติ
เพ่ือแกปญหาทั้ง 2 ประการขางตนโดยกําหนดประเภทเรื่องที่สามารถเสนอคณะรัฐมนตรี ซ่ึงหมายถึง
การกําหนดขอบเขตอํานาจของคณะรัฐมนตรีวาสามารถตัดสินใจในเรื่องประเภทใด ๆ ไวแลวก็ตาม แต
จากขอเท็จจริงที่ผานมาก็ยังพบวาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรียังมีจํานวนมากอยู รวมทั้งมีกรณีที่เร่ืองที่อยู
ในอํานาจการตัดสินใจของรัฐมนตรีไดเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังน้ัน การสรางความ
ชัดเจนในขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะปองกันไมใหเกิด
ปญหาดังกลาวขางตน โดยแนวทางแกไขปญหาดังกลาวจึงนาจะกระทําไดใน 2 ระดับคือ ในระดับ
หลักการ คือการทําใหขอบเขตหรือเสนแบงอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น โดยการสรางความตระหนักและความเขาใจในหลักการแบงอํานาจหนาที่ระหวาง
คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีใหรัฐมนตรีและผูที่เกี่ยวของโดยตรง และในระดับปฏิบัติ คือ สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะตองมีความเขมงวดมากขึ้นในการพิจารณาวาเรื่องที่สวนราชการเสนอมานั้นเปนอํานาจ

                                                 
 42 เร่ืองเดียวกัน, หนา 20-21. 
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ของคณะรัฐมนตรีหรือไม หากไมใชแลวจะตองสงเรื่องน้ันคืนสวนราชการโดยอธิบายเปนลายลักษณ
อักษรใหชัดเจนเพื่อสวนราชการจะไดเขาใจและนําไปปฏิบัติได 
 2.6.2 รูปแบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 
  ปจจุบันรูปแบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีไทยเปนที่ยอมรับวามีอยูดวยกัน  
3 รูปแบบคือ การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีโดยมอบอํานาจใหมีผูตัดสินใจแทน การตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรีโดยผานคณะกรรมการรัฐมนตรี และการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรี 
เต็มคณะ ทั้งน้ี ในแตละรูปแบบของการตัดสินใจเหลานี้มีขอสังเกตในแนวทางปฏิบัติบางประการ 
กลาวคือ  
  2.6.2.1 การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีโดยมอบอํานาจใหมีผูตัดสินใจแทน 
   การมอบอํานาจการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีใหผูอ่ืนตัดสินใจแทน จะตอง
คํานึงถึงขอกฎหมายดวย วาจะกระทําไดหรือไม เพียงใด ซ่ึงก็ไดขอสรุปเปนที่ยอมรับกันวา ถาเรื่องใด
เปนอํานาจของคณะรัฐมนตรีตามกฎหมาย คณะรัฐมนตรีจะมอบอํานาจนั้นใหผูอ่ืนตัดสินใจแทนมิได  
แตจะมอบใหผูใดหรือองคกรใดสั่งการไปกอนแลวจึงเสนอใหคณะรัฐมนตรีรับทราบอีกครั้งก็ได วันที่มีผล
ของเรื่องนั้นคือวันที่คณะรัฐมนตรีรับทราบ มิใชวันที่สั่งการนั้นไปพลางกอนแลว ซ่ึงการมอบอํานาจที่
สําคัญที่สุดของคณะรัฐมนตรี คือ การมอบอํานาจตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2520 ซ่ึงมี
สาระสําคัญของมติวา “เรื่องที่มิใชนโยบายหรือไมใชเร่ืองสําคัญ และมีระเบียบปฏิบัติปกติอยูแลว  
ใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซ่ึงไดรับมอบหมายใหสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบ หรืออนุมัติไปได แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ”  
   เรื่องทั้งหลายที่เขาขายจะใชมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2520 ไดน้ี 
ในทางปฏิบัติเม่ือมีการจัดเขาระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีจะจัดไวในแฟมที่ เสนอให
คณะรัฐมนตรีรับทราบและอาจทักทวงไดหากไมเห็นดวย ถาไมทักทวงก็ถือวาคณะรัฐมนตรีทั้งคณะเห็น
ดวยกับการใหความเห็นชอบ หรืออนุมัติน้ัน แตหากไมเห็นดวย และมีรัฐมนตรีทานใดทานหนึ่งหรือ
หลายทานหยิบยกขึ้นมาเปนประเด็นใหมีการอภิปราย เร่ืองน้ันก็จะปรับเปนวาระเพื่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณา และคณะรัฐมนตรีจะมีมติใหมเปนอยางอ่ืนก็ได มีขอเท็จจริงประการหนึ่งวา แฟมน้ีมักไมไดรับ
การสนใจเทาใดนัก เน่ืองจากเรื่องสวนใหญจะเปนเรื่องราชการประจํา ไมใชเร่ืองสําคัญ ไมใชเร่ือง
นโยบาย มีระเบียบปฏิบัติขั้นตอนอยูแลวตามเงื่อนไขของการจะใชมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 13 
ธันวาคม 2520 แตก็มีบางเรื่องที่สาธารณชนเขาใจหรือตีความวาเปนเรื่องเชิงนโยบายหรือมีความสําคัญ
ที่ควรเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเปนวาระพิจารณามากกวาจะเปนวาระเพื่อทราบ ผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นกรณีเรื่องประเภทนี้มีปญหาขึ้นมาใหเกิดการฟองรองคณะรัฐมนตรี โดยหลักที่คณะรัฐมนตรีเอง
ก็ตองรับผิดชอบรวมกันอยูแลว โดยเฉพาะหลักความรับผิดชอบรวมกันที่มีตอรัฐสภาตามที่รัฐธรรมนูญ
กําหนด แตก็มีประเด็นที่นาคิดวาความรับผิดชอบตอสภาที่อาจจะถูกตั้งกระทูถามหรือจะนําไปสูการเปด
อภิปรายไมไววางใจก็ตามจนกระทั่งอาจมีผลใหรัฐมนตรีบางคนตองลาออก หรือคณะรัฐมนตรีตอง
ลาออกทั้งคณะก็ตาม ความรับผิดชอบในลักษณะนี้จะสามารถลบลางในกรณีที่การตัดสินใจในเรื่องน้ันได
กอใหเกิดความเสียหายตอประเทศชาติบานเมืองไปแลวหรือไม เพียงใด 



รายงานการศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี (Cabinet Law) ฉบับสมบูรณ 
 

คณะบุคคลศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี 

117

  2.6.2.2 การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีโดยผานคณะกรรมการรัฐมนตรี 
   การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีไทยโดยผานรูปแบบของคณะกรรมการรัฐมนตรีน้ี 
โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยที่ผานมา (แมแตฉบับปจจุบัน) กําหนดใหในการบริหารราชการ
แผนดินรัฐมนตรีตองรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี ประกอบกับ
คณะรัฐมนตรีไทยสวนใหญเปนรัฐบาลผสม คณะรัฐมนตรีประกอบดวยรัฐมนตรีที่มาจากหลายพรรค
การเมือง ดังน้ันการที่จะใหมีคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายตาง ๆ โดยแตละฝายประกอบดวยรัฐมนตรีจาก
บางกระทรวงเปนผูพิจารณาและตัดสินใจในปญหาใด ๆ แลวถือวาไดขอยุติเด็ดขาดไปเลยนั้น  
ยอมอาจจะกอใหเกิดปญหาการเมืองในรัฐบาลได ในที่สุดคณะกรรมการรัฐมนตรีของไทยจึงตองกําหนด
ในรูปแบบของคณะกรรมการกลั่นกรอง มติคณะกรรมการกลั่นกรองนี้จะมีผลเปนมติคณะรัฐมนตรีก็
ตอเม่ือไดนําเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือรับทราบหรือพิจารณาแลวแตกรณีอีกครั้งหน่ึงแลว 
   การใชกลไกของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องตาง ๆ กอนเสนอคณะรัฐมนตรี
น้ันมีขึ้นครั้งแรกในสมัยรัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท และตอมาในสมัยรัฐบาลชุดตอ ๆ มาก็มีมา
โดยตลอด จากอดีตซึ่งเคยมีเฉพาะคณะกรรมการกลั่นกรองฝายเศรษฐกิจ ก็ไดเพ่ิมฝายสังคม ฝายความมั่นคง 
จนกระทั่งในที่สุดในสมัยรัฐบาล พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร มีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง 
ในจํานวนที่เทากับจํานวนรองนายกรัฐมนตรี โดยไดมีการมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีแตละคน 
ทําหนาที่เปนประธานคณะกรรมการกลั่นกรองแตละคณะ จํานวนที่มากสุดคือมีถึง 8 คณะ 
   ปญหาที่เกิดขึ้นจากการที่มีคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
หลายคณะนั้น จะเห็นไดจากผลการประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เม่ือ 
ป 2544 น่ันคือ การกําหนดเวลาประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ที่ทับซอนกัน กรรมการบางทาน
ที่เปนกรรมการอยูในหลายคณะ (โดยเฉพาะกรรมการที่เปนรัฐมนตรี) ไมสามารถที่จะใชเวลาในการ
ประชุมในคณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะใดคณะหนึ่งไดอยางเต็มที่43 ตอมาคณะรัฐมนตรีในสมัยน้ันจึง
ไดมีมติเม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2544 กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพ่ิมอีก  
3 ประการ คือ  

• คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ทั้ง 5 คณะ ไมควรนัดประชุมซอนกัน หรือ
ใกลเคียงกัน เพ่ือใหรัฐมนตรีหรือหัวหนาสวนราชการซึ่งเปนกรรมการอยูในคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
หลายคณะสามารถเขารวมประชุมไดครบทุกคณะ 

• ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีวาการทบวง ซ่ึงเปนกรรมการ
ในคณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะใดคณะหนึ่งติดภารกิจจําเปนไมสามารถไปรวมประชุมได สมควร
มอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงไปรวมประชุมแทนเปนลําดับแรก และหากจําเปนใหพิจารณา
มอบหมายใหผูบังคับบัญชาระดับสูงซ่ึงเปนผูรับผิดชอบและรูขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่คณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ จะพิจารณาเปนอยางดีเปนผูเขารวมประชุมแทน 

                                                 
 43 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี รัฐบาล พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร รอบ 6 เดือน (26 
กุมภาพันธ – 26 สิงหาคม 2544) (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2544), หนา 23. (อานรายละเอียดเพิ่มเติม) 
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• ในกรณีที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง ซ่ึงเปนกรรมการในคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ คณะใดคณะหนึ่ง ติดภารกิจจําเปนไมสามารถไปรวมประชุมได สมควรมอบหมายให 
รองปลัดกระทรวง รองปลัดทบวง เปนผูเขาประชุมแทน44 
   ลักษณะของปญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจนคณะรัฐมนตรีตองมีมติเพ่ิมเติม
แนวทางการทํางานใหแกคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีดังที่กลาวมาขางตนนี้ ในมุม
หน่ึงอาจเขาใจไดวาเปนการกําหนดมาตรการที่ตองการใหการทํางานของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น กระนั้นก็ตาม มีบางประเด็นในการปฏิบัติที่เกิดขึ้นซึ่งเห็นควรตั้งเปนขอสังเกตให
พิจารณา ดังน้ี 
 (1) แมจะได มีการแก ไขปญหาเพื่ อ ให รั ฐมนต รีที่ เปนกรรมการใน
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ สามารถเขารวมประชุมไดก็ตาม พบวารัฐมนตรีบางสวนและสวนใหญสําหรับ
บางคณะมักจะไมเขารวมประชุมดวยตนเอง แตไดมอบใหขาราชการประจํา โดยเฉพาะปลัดกระทรวง 
ซ่ึงเปนกรรมการอยูดวยนั้นทําหนาที่แทนตนไปดวยอีกตําแหนงหนึ่ง ซ่ึงในระดับปลัดกระทรวงบอยคร้ัง 
ก็จะมอบใหขาราชการระดับรองลงมาเขารวมประชุมแทนเชนกัน ลักษณะการมอบหมายตอ ๆ กันเชนนี้
มีสวนทําใหการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ที่ควรมีระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวของรวมกลั่นกรอง 
อยางแทจริง กลายเปนการประชุมขาราชการระดับสูงที่มีรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงเปนขาราชการการเมือง
เปนประธาน การพิจารณาเรื่องตาง ๆ ของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ จึงมีโอกาสเปนอยางสูงที่จะถูก 
โนมนาวชักจูงใหเห็นคลอยตามไปตามความเห็นของประธานในที่ประชุม เร่ืองที่เปนประเด็นสําคัญ 
ที่ตองการกลั่นกรองอยางรอบคอบเปนพิเศษทั้งในแงของกฎหมายหรือผลกระทบอันไมพึงประสงค 
ก็อาจจะไมไดมีการอภิปรายเทาที่ควร โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากจะพิจารณาวาคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
มีบทบาทสูง การใชอํานาจหนาที่ตาง ๆ แมจะไมถึงที่สุดเพราะตองเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหน่ึง แต
สวนใหญคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติตามที่ไดพิจารณากันมาแลว ทั้งนี้เพราะรัฐมนตรีที่พิจารณาในฐานะ
กรรมการรัฐมนตรีมีจํานวนมากและเปนผูครองตําแหนงสําคัญ เชน เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง  
มีบทบาทสูงในพรรคการเมืองหรือในคณะรัฐมนตรี มีรองนายกรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีเปนประธาน
ในที่ประชุมและมีโอกาสหรือเวลาพิจารณาไดละเอียดลึกซึ้งกวาคณะรัฐมนตรี เม่ือเปนเชนนี้การประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ จึงมีความสําคัญไมแพการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหญ ดังนั้นการตัดสินใจ 
ใด ๆ ของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ในปญหาอันเปนผลประโยชนแหงชาติจึงตองอยูบนพ้ืนฐานขอมูล 
ที่ถูกตองและครบถวนไมตางจากในเวลาที่มีการเสนอเรื่องใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา45 
 (2) เม่ือมีการกําหนดใหมีตําแหนงกรรมการผูชวยรัฐมนตรีในสมัยของ
รัฐบาล พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร เม่ือป 2546 รองรับโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
คณะกรรมการผูชวยรัฐมนตรี พ.ศ. 2546 มิติหน่ึงของอํานาจหนาที่ของผูชวยรัฐมนตรีคือการเปนผูแทน
ของรัฐมนตรี และสามารถรับฟง เขาประชุมแทน หรือเขาประชุมรวมกับรัฐมนตรีในการประชุมตาง ๆ 

                                                 
 44 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี รอบ 6 เดือน รัฐบาลพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เลมท่ี 2 
(26 สิงหาคม – 26 กุมภาพันธ 2545) (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2545), หนา 26. 
 45 วิษณุ เครืองาม, “การพัฒนาระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในปญหาผลประโยชนแหงชาติ,” หนา 51-52. 
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ของฝายบริหารได โดยไดรับอนุญาตจากประธานในที่ประชุมหรือที่ประชุมน้ันแลวแตกรณี โดย 
ไมนับเปนองคประชุม และอาจเสนอความเห็นตอที่ประชุมไดหากไดรับอนุญาตจากประธานในที่ประชุม
หรือที่ประชุม โดยไมมีสิทธิออกเสียงลงมติ ซ่ึงจะเห็นวามีหลายกระทรวงที่รัฐมนตรีไดมอบหมายให
ผูชวยรัฐมนตรีของตนเขารวมประชุมแทน และในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เอง ประธาน
กรรมการก็อนุญาตใหผูชวยรัฐมนตรีเขารวมประชุมดวย และสามารถเสนอหรือแสดงความเห็นได แต 
ไมมีสิทธิออกเสียงลงมติ แตกระน้ันก็ตามการเสนอเรื่องหรือแสดงความเห็นของผูชวยรัฐมนตรีบางทาน
และบอยครั้งก็อาจมีสวนโนมนาวการพิจารณาเรื่องตาง ๆ ของคณะกรรมการกลั่นกรองไดไมมากก็นอย 
ขึ้นอยูกับวา ผูชวยรัฐมนตรีทานนั้นมีสถานภาพทางการเมืองที่เกี่ยวเนื่องกับพรรคการเมืองที่รวมรัฐบาล
น้ันอยางไร เร่ืองน้ีในทางปฏิบัติซ่ึงอาจมองไดวามีผลดี หากความเห็นหรือขอเสนอแนะเหลานั้นเปน
ประโยชนตอการพิจารณาเรื่องน้ัน ๆ อยางแทจริง แตในทางกลับกันก็อาจสงผลกระทบตอความเปน
อิสระของกรรมการอื่น ๆ ที่เปนขาราชการประจําในการที่จะแสดงความเห็นของตนได 
 (3) การกลั่นกรองฯ ควรเปนเรื่องของการตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องสําคัญ
และเปนผลประโยชนแหงชาติ มิใชเร่ืองเบ็ดเตล็ดปลีกยอยที่เสนอมาตามปกติ ดังน้ันควรถือเปนหลัก
กลับกันวาถาเปนเรื่องสําคัญและเปนผลประโยชนแหงชาติ ควรมีการตรวจสอบกลั่นกรองเสียกอนทุกครั้ง 
แตในทางปฏิบัติบางครั้งอาจตรงกันขาม เชน เรื่องเบ็ดเตล็ดปลีกยอยจะนําเขาคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
พิจารณา สวนเร่ืองสําคัญและเปนผลประโยชนแหงชาติกลับมีการเสนอตรงไปยังคณะรัฐมนตรี เพราะ
ตองการความรวดเร็วและการรับฟงความเห็นจากทุกฝาย ในทางปฏิบัติ เรื่องที่เปนผลประโยชนแหงชาติ
ยุงยากมากหรือตองการความรวดเร็วก็มักมีการเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีโดยตรง ผูมีอํานาจสั่งการวา
เรื่องใดควรนําเขาคณะกรรมการกลั่นกรองฯ หรือไม และใหนําเสนอตอคณะใด หรือควรเสนอ
คณะรัฐมนตรีโดยตรง คือ นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลกระทรวงตามสายงาน 
ที่มอบหมายไว ในกรณีที่บุคคลเดียวกันเปนทั้งรัฐมนตรีวาการกระทรวงและรองนายกรัฐมนตรี โอกาสที่
เม่ือลงนามในเอกสารในฐานะรัฐมนตรีเสนอเรื่องไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีขออนุมัติวาจะดําเนินการตอไปอยางไร รัฐมนตรีทานนั้นในฐานะรองนายกรัฐมนตรี 
จะสั่งการใหนําเขาคณะรัฐมนตรีเลยจะมีความเปนไปไดมาก 46  
  2.6.2.3 การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีเต็มคณะ 
   การตัดสินใจลักษณะนี้เปนผลมาจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเต็มคณะโดย
รัฐมนตรีทุกคนมีโอกาสเขารวมประชุม มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานที่ประชุม อาศัยเสียงสวนขางมาก
เปนมติของที่ประชุม รัฐมนตรีแตละคนจะมีคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียงเทากันทุกคน และมติของที่
ประชุมมีผลผูกพันรัฐมนตรีแตละคนดวย 
   ดังที่ ไดกลาวแลววา ในทางปฏิบัติ เ ร่ืองที่ เสนอเขาสูการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีถาเปนเรื่องที่ยุงยากมากหรือตองการความรวดเร็วมักจะไมถูกสั่งการใหผานคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีกอน แตจะถูกสั่งการใหเสนอเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยตรง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่มีรัฐบาลที่มาจากพรรคการเมืองหลายพรรค ซ่ึงก็อาจเขาใจไดวาเปนความจําเปน

                                                 
 46 เร่ืองเดียวกัน, หนา 50. 
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ทางการเมืองเนื่องจากบางเรื่องหากเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ซ่ึงมีรัฐมนตรีที่เปน
กรรมการซึ่งไมไดมาจากทุกพรรคการเมืองที่รวมรัฐบาล การมีมติออกมาอยางใดอยางหน่ึงแลว
คณะรัฐมนตรีเต็มคณะมีมติเห็นดวยไปตามนั้น ก็อาจนําไปสูความแตกแยกหรือกระทบตอเสถียรภาพ
โดยรวมระหวางพรรครวมรัฐบาลไดหากประเด็นนั้นพรรคการเมืองที่รวมรัฐบาลไมไดมีตัวแทนเปน
รัฐมนตรีเขารวมเปนกรรมการพิจารณาดวย 
   อยางไรก็ตาม ในชวงรัฐบาลที่มาจากพรรคการเมืองเดียว ดังเชนในสมัยรัฐบาล 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร สมัยที่สอง (หรืออาจกลาวไดวาตั้งแตปลายสมัยที่หน่ึง) ลักษณะการ 
นําเรื่องเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังคงเปนเชนที่วาอยูเชนกัน จะพบวาเรื่องที่เปนเชิงนโยบาย เรื่อง
สําคัญ และเรื่องที่ตองการความรวดเร็วมักจะถูกสั่งการใหเสนอคณะรัฐมนตรีโดยตรง แตเหตุผลที่มีการ
ปฏิบัติลักษณะนี้นาจะแตกตางจากที่กลาวมาแลว สวนหนึ่งเกิดจากวิธีการหรือแนวทางในการบริหาร
ราชการแผนดินของรัฐบาลชุดดังกลาวที่แตกตางจากคณะรัฐมนตรีชุดนั้น ๆ ที่ผานมา น่ันคือ 
คณะรัฐมนตรีชุดนี้ไดใชวิธีการประชุมหาขอยุตินอกรอบ หรือที่เรียกวา การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(workshop) ในเรื่องสําคัญ ๆ ตาง ๆ กอนที่นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซ่ึงการประชุมนอกรอบที่วานี้
จะมีหนวยงานที่เกี่ยวของ บางครั้งก็จะมีภาคสวนอ่ืน ๆ เขามารวมเสนอแนะความเห็นระดมสมองหา 
ขอยุติดวย การเสนอเรื่องที่ไดขอยุติเบื้องตนแลวเหลานี้ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบอีกครั้ง 
บางครั้งจึงมองไดวาไมจําเปนที่จะตองใหผานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ แลวเน่ืองจากองคประกอบของ
การประชุมเชิงปฏิบัติการนั้นมีความหลากหลายกวาองคประกอบของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เร่ือง
เหลานั้นจึงสามารถที่จะเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยตรง อาจกลาวไดวาประเด็นหลักการใหญ ๆ 
จะไดขอยุติมาแลว สวนที่เหลือใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็จะเปนประเด็นรายละเอียดปลีกยอยหรือ
วิธีดําเนินการที่ตองขอความรวมมือจากกระทรวงตาง ๆ ผานการประชุมคณะรัฐมนตรี ประเด็นที่อาจจะ
เปนปญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีเชนนี้ก็คือ การที่หนวยงานที่เกี่ยวของจะเสนอมุมมองในดานกฎหมาย 
ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนาจะกระทําไดนอย หรือกระทําไมไดมากเทาที่ควรหากไมมีความกลาหาญ
พอที่จะทักทวงในเรื่องที่ไดขอยุติมาแลวกอนที่เรื่องนั้นจะเขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 โดยสรุปปญหาที่เกิดขึ้นในสวนของรูปแบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี นาจะมีแนว
ทางการแกไขดังน้ี 
 (1)  การมอบอํานาจการตัดสินใจแทนคณะรัฐมนตรีโดยมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 
ธันวาคม 2520 เปนแนวปฏิบัติที่ใชมาตอเน่ืองเปนระยะเวลานานกวา 30 ป จึงควรที่จะไดกําหนดเปน
หลักการไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 หรือ
กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหแนวปฏิบัติน้ีมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  
 (2) การประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีที่มีจํานวนหลายคณะจนกรรมการไมสามารถ
มารวมประชุมดวยตนเองและสงผูแทนมาประชุม ทําใหการตัดสินใจไมสะทอนความเห็นที่หลากหลาย
ตามเจตนารมณของการตั้งคณะกรรมการนั้น ๆ หรือผลการตัดสินใจไมเปนที่สิ้นสุด ตองนําไปพิจารณา
อีกครั้งในการประชุมคณะรัฐมนตรี เสมือนวาการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีไมไดเปนการแบงเบา
ภาระการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีน้ัน เน่ืองจากคณะกรรมการรัฐมนตรีเปนกลไกที่คณะรัฐมนตรีทุก
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คณะนับแตรัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท เปนตนมาใชมาโดยตลอด ประกอบกับคณะรัฐมนตรีใน
สากลประเทศก็มีกลไกในลักษณะนี้เชนกัน จึงควรที่จะไดมีการกําหนดแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ทั้งในเรื่อง
ขอบเขตอํานาจหนาที่และองคประกอบ ตลอดจนอํานาจของผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ ใหมีความ
ชัดเจนในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 หรือกฎหมาย
วาดวยคณะรัฐมนตรีหากมีขึ้น 
 2.6.3 กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 
  เม่ือกลาวถึงกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีจะเห็นวาประกอบดวยหลายขั้นตอน
ดังไดกลาวมาแลว แตที่จะนําเสนอตอไปน้ีจะขอหยิบยกเฉพาะประเด็นที่เห็นวามีปญหา คือ  
  2.6.3.1 การสงเรื่องไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรี 
   แมจะไดมีแนวทางปฏิบัติกําหนดไวชัดเจนวาเรื่องประเภทใดจะตองสงไปยัง
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลวงหนากี่วันบนหลักการที่ตองการใหมีเวลาที่จะศึกษาวิเคราะหเร่ือง 
อยางรอบคอบ แตในทางปฏิบัติปรากฏวาหนวยงานตาง ๆ ที่ประสงคจะเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี
บางสวนยังคงสงไปถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอยางกระชั้นชิดกับวันประชุมคณะรัฐมนตรีหรือวันที่
ครบกําหนดเง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรีจะตองพิจารณาตัดสินใจ ทําใหมีปญหาอยางมากทั้งแกสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการศึกษาวิเคราะหเร่ืองและหนวยงานอื่น ๆ ที่จะตองเสนอความเห็น
ประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 
   ปญหาที่เกิดกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคือการไมมีเวลาเพียงพอตอการ 
ที่จะศึกษาวิเคราะหเรื่องน้ัน ๆ อยางรอบคอบ ไมรวมถึงการไมมีเวลาที่จะรวบรวมประมวลขอมูลตาง ๆ 
ที่อาจจะเปนประโยชนตอการใชประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี แมแตการจะศึกษาเรื่องเดิมหรือ
มติคณะรัฐมนตรีเดิม ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นก็ตองกระทําภายใตขอจํากัดของเวลาอยางยิ่งและการ
เสนอขอมูลสําคัญประการหนึ่งก็คือ ขอกฎหมายก็ตองกระทําภายใตขอจํากัดของเวลาเชนกัน ทําใหมี
ความเสี่ยงที่คณะรัฐมนตรีอาจมีมติที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ หลายเรื่องที่สงมาในเวลากระชั้นชิดกับ 
วันประชุมคณะรัฐมนตรีเปนสวนใหญ มีขอมูลประกอบมาก ทําใหมีปญหาในการตรวจสอบขอมูลในเอกสาร
วาสวนใดควรนําเสนอ สวนใดไมควรนําเสนอ 
   สวนปญหาที่เกิดกับหนวยงานอื่น ๆ ที่จะตองเสนอความเห็นประกอบการ
ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีน้ัน จะเปนปญหาในเรื่องของการไมมีเวลาเพียงพอที่จะพิจารณาและให
ความเห็นที่รอบคอบรอบดานเชนกัน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนอกจากในเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีที่อาจจะ
ออกมาโดยไมถูกตองแลว ยังอาจหมายรวมถึงมติคณะรัฐมนตรีน้ันเม่ือออกมาแลวหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไมสามารถนําไปปฏิบัติตามไดเน่ืองจากไมไดมีการพิจารณาอยางรอบคอบมากอน รวมทั้งอาจจะไมได
คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้นดวย 
   อน่ึง หลายเรื่องที่เสนอมาอยางกระชั้นชิดเปนเรื่องที่จําเปน มีเหตุผลที่สามารถ
อธิบายตอสาธารณชนได เชน การแกไขปญหาหรือใหความชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย การแกไข
ปญหาสถานการณรุนแรงที่กระทบตอชีวิตทรัพยสินของประชาชน เปนตน แตบรรดาเรื่องประเภทที่เปน
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โครงการสําคัญ โครงการใหญใชงบประมาณจํานวนมากหรือเกี่ยวของกับหลายหนวยงานก็อาจจะหมิ่นเหม
ตอการถูกถามถึงความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องที่คอนขางหวังผลทางดานจิตวิทยาการเมือง 
  2.6.3.2 การเสนอเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเปนวาระจร 
   การประชุมโดยทั่วไป การเสนอเรื่องเขาสูที่ประชุมเปนวาระจรถือเปนเรื่องปกติ 
เน่ืองจากมีเร่ืองบางเรื่องหรือบางประเภทมีลักษณะเปนเรื่องเรงดวนหรือตองการมิใหมีการเปดเผย
สาระสําคัญของเรื่อง หรือแมแตชื่อเรื่องใหทราบกันโดยทั่วไปกอนที่จะมีการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ  
   ในการประชุมคณะรัฐมนตรี การเสนอเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
เปนวาระจร บางเรื่องก็มีเหตุผลความจําเปนดังกลาวขางตนที่อาจจะอธิบายตอสาธารณชนได แตโดย
เหตุที่การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีสวนหนึ่งเปนการตัดสินใจที่เปนผลประโยชนสําคัญของชาติ ที่ผานมา
จึงมีหลายครั้งหลายวาระที่มีการตั้งขอสังเกตจากสาธารณชนหรือองคกรที่มีหนาที่ตรวจสอบการทํางาน
ของฝายบริหารอันไดแกคณะรัฐมนตรี วาบางเรื่องที่วานั้นมีความจําเปนอยางไรจึงตองนําเสนอเปน 
วาระจร 
   จํานวนเรื่องที่เสนอเขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรีเปนวาระจร (ยอนหลัง 12 ป 
ตั้งแตป 2538 – 2549)  

ป วาระเพื่อพิจารณาจร วาระทราบจร รวม 
2538 55 520 575 
2539 61 677 738 
2540 153 753 906 
2541 139 716 855 
2542 118 618 736 
2543 104 612 716 
2544 163 467 630 
2545 98 449 547 
2546 94 623 717 
2547 108 828 936 
2548 116 650 766 
2549 117 391 508 

รวมท้ังสิ้น 1,326 7,304 8,630 
ท่ีมา : สํานักบริหารงานสารสนเทศ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
   อยางไรก็ตาม เม่ือมีการเสนอเรื่องเปนวาระจรมีความจําเปนอยูโดยขอเท็จจริง 
และหลีกเลี่ยงไมได การพิจารณาในเรื่องนี้จึงขอกลาวเปน 3 ประเด็นหลัก ๆ ไดแก 

• ความจําเปนที่จะตองเสนอเรื่องเขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรีเปนวาระจร 
• ปญหาที่เกิดขึ้นจากการนําเรื่องเขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรีเปนวาระจร 
• การแกไขปญหาการนําเรื่องเสนอเขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรีเปนวาระจร

ที่ผานมา 
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 (1) ความจําเปนที่จะตองเสนอเร่ืองเขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรีเปน
วาระจร 
  การกลาวถึงประเด็นนี้เพ่ือใหเห็นภาพชัดเจนจะแยกเปน 2 กรณี ไดแก 
ประการที่หน่ึง ความจําเปนที่เปนเหตุผลอันเนื่องมาจากสภาพหรือลักษณะของเรื่องน้ัน ๆ และ 
ประการที่สอง ความจําเปนที่เปนเหตุผลทางการเมือง 
  (1.1) ความจําเปนที่เปนเหตุผลอันเน่ืองมาจากสภาพหรือลักษณะ
ของเร่ืองน้ัน ๆ  
   (1.1.1) เรื่องที่เก่ียวกับการแกไขปญหาหรือสถานการณ
เฉพาะหนา 

o สาธารณภัย 
 ตัวอยางเรื่องประเภทนี้ ไดแก กรณีที่เกิดสาธารณภัย

ตาง ๆ และจําเปนที่สวนราชการ อันไดแก กระทรวง กรม ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตองเขาไปกอบกูหรือ
แกไขปญหาใหแกประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน สวนหนึ่งสวนราชการตาง ๆ เหลานั้นสามารถ
ดําเนินการไดภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ของตนที่มีอยู แตในหลาย ๆ เร่ือง เชน การกําหนดมาตรการ
เฉพาะหนาที่ตองการการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี หรือการของบประมาณจากงบกลางจํานวนมาก 
ที่เปนอํานาจของคณะรัฐมนตรีที่จะอนุมัติจําเปนที่จะตองเรงเสนอเรื่องนั้นเพ่ือใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
หากไมสามารถจัดทําเรื่องหรือ “ตั้งเรื่อง” ไดทันในวันที่ออกระเบียบวาระการประชุม จึงจําเปนอยูดี 
ที่จะตองนําเสนอในวันประชุมคณะรัฐมนตรีเปนกรณีเรงดวน 

o ความสัมพันธระหวางประเทศ 
    เร่ืองประเภทนี้ ไดแก เร่ืองที่จะตองมีการลงนาม 
ในความตกลง บันทึกความเขาใจ ฯลฯ ระหวางไทยกับตางประเทศ จึงมีเง่ือนไขในเรื่องของวันลงนาม 
เม่ือเปนเรื่องที่เรงดวนและไมสามารถบรรจุในวาระการประชุมปกติไดทัน ก็จําเปนที่จะตองเสนอเปน
วาระจร 
 (1.1.2) เร่ืองที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ 
     ดังไดกลาวแลววา การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีสวนหนึ่ง
ซ่ึงเปนสวนใหญของเรื่องทั้งหมดที่เขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีจะเกี่ยวพันกับผลประโยชนสําคัญ
ของชาติ นอกจากจะตองพิจารณาอยางรอบคอบและตัดสินใจบนฐานของขอมูลขอเท็จจริงที่ครบถวน
สมบูรณแลว ยังตองใหความสําคัญในแงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่ตัดสินใจทางใดทาง
หน่ึงแลวดวย ผลกระทบที่กลาวนั้น อาจจะมีระดับไมมาก (แตรัฐบาลก็ตองพึงระวัง) ไปจนถึงระดับที่
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ อาจจะเปนความมั่นคงของชาติในดานการตางประเทศ การทหาร 
เศรษฐกิจ สังคม ตัวอยางของเรื่องลักษณะนี้ ไดแก 
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o ผลกระทบตอความมั่นคงระหวางประเทศ 
 เชน เร่ืองการใหความรวมมือกับคณะมนตรีความ

ม่ันคงแหงสหประชาชาติในการคว่ําบาตรบางประเทศที่ละเมิดขอตกลงระหวางประเทศ หรือการรวบรวม
ชื่อผูกอการรายสากล 

o ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ 
 เชน การลดภาษีหรือขึ้นภาษีบางประเภทที่หาก

เปดเผยออกสูสาธารณชนกอนที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาตัดสินใจก็อาจจะกอใหเกิดความระส่ําระสาย 
ในหมูผูที่เกี่ยวของ เชน กลุมผูประกอบการสินคาที่จะมีการลดหรือเพ่ิมภาษี และอาจนําไปสูความ 
ไมเปนธรรมระหวางผูที่มีสวนไดเสียในเรื่องนั้น ๆ ดวย 

o ผลกระทบทางดานสังคม 
 เชน การแกไขปญหาการชุมนุมประทวงรองเรียน

ของประชาชนกลุมตาง ๆ ที่ตองการใหรัฐแกไขปญหาใหโดยเร็ว 
  (1.2) ความจําเปนที่เปนเหตุผลทางการเมือง 
    ความจําเปนในลักษณะนี้โดยเนื้อแทของสาระของเรื่องอาจจะ 
ไมชัดเจนเหมือนกับกรณีแรกตามขอ (1.1) แตในฐานะที่คณะรัฐมนตรีเปนองคกรทางการเมือง 
ฝายบริหาร การที่จะตองคํานึงหรือใหความสําคัญแกประเด็นผลกระทบทางดานการเมือง จึงมี 
ความจําเปนอยางหลีกเลี่ยงไมได แตจะกระทําไปบนฐานของความชอบธรรมหรือไมก็เปนอีกปญหาหนึ่ง 
    เง่ือนไขทางการเมืองที่เปนเหตุผลความจําเปนที่จะตองนําเรื่อง
บางเรื่องซ่ึงไมไดเขาขายกรณีตามขอ (1.1) เสนอเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเปนวาระจรนั้น อาจแยก
กลาวไดเปน 2 ประเด็นใหญ ๆ  
    (1.2.1) ความจําเปนทางการเมืองในสถานการณที่รัฐบาลหรือ
คณะรัฐมนตรีมาจากพรรคการเมืองหลายพรรค ซ่ึงหากการรวมตัวกันของพรรคเหลานั้นในฐานะที่รวม
รัฐบาลเดียวกันไมไดดําเนินไปอยางมีเอกภาพ นายกรัฐมนตรีไมมีภาวะผูนํามากพอ การตอรองหรือ 
การชิงความไดเปรียบในการสรางความนิยมใหแกพรรคของตนก็มักจะเกิดขึ้นเปนปกติ บอยคร้ังและ
หลายเรื่องที่เกิดขอกังขาตอสาธารณชนวา การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในบางยุคบางสมัยในบางเรื่อง
ตั้งอยูบนแนวคิดของการจัดสรรผลประโยชนระหวางกลุมคนในชาติ หรือเปนการจัดสรรผลประโยชน
ระหวางพรรคการเมืองที่รวมรัฐบาล 
      การตอรองหรือการชิงความไดเปรียบทางการเมือง 
สวนหนึ่งเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะการ 
นําเรื่องตาง ๆ เสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา แมมติคณะรัฐมนตรีที่ เปนผลการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรีทุกเรื่อง รัฐมนตรีทุกคนตองรับผิดชอบรวมกัน แตมักเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวานโยบาย
ใดที่คณะรัฐมนตรีตัดสินใจแลวมาจากความคิดริเริ่มหรือแนวคิดของพรรคใด และในทางกลับกันเรื่องใด 
ที่เสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแลวไมผานก็ยอมมีผลตอพรรคการเมืองเจาของนโยบายนั้น
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เชนกัน ดังน้ัน จังหวะหรือหวงเวลาในการนําเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรีจึงมีนัยสําคัญซ่ึงพรรคการเมือง
รวมรัฐบาลจะตองคํานึงถึงดวย 
      การเสนอเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเปน
วาระจรหลายเร่ืองปฏิเสธไมไดวานาจะเปนไปตามนัยขางตน หากพิจารณาจากมุมมองของผูเสนอจะ 
เห็นวามีขอดีอยูหลายประการ เชน เร่ืองนั้นไมถูกวิพากษวิจารณจากผูที่ไมเห็นดวยกอนที่จะเสนอให
คณะรัฐมนตรีไดเห็นเรื่อง การประชุมพิจารณาเรื่องในวาระจรหลายเรื่องและสวนใหญมักจะเปนเรื่องที่ 
ถูกจัดไวลําดับทาย ๆ ของการพิจารณาคือหลังจากที่มีการพิจารณาเรื่องในวาระปกติและวาระเพิ่มเติม
ซ่ึงไดแยกเปนเอกสารไปแลว โดยธรรมชาติของการพิจารณาเรื่องที่อยูในลําดับทาย ๆ จึงมักจะรวบรัด 
และรัฐมนตรีอาจไมไดใหความใสใจที่จะพิจารณาอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นเทาที่ควร อาจมองขาม
ประเด็นที่เปนปญหาไปไดงาย ๆ หรือการที่รัฐมนตรีแตละทานไมรูหรือไมไดเห็นเรื่องมากอน หากไมมี
ความรูหรือประสบการณเฉพาะตัว ก็ทําใหยากแกการที่จะโตแยงโดยมีขอมูลที่ครบถวนสมบูรณมากกวา 
ทั้งน้ีไมรวมถึงกรณีที่ชวงทาย ๆ ของการประชุมอาจมีรัฐมนตรีบางทานที่เห็นวาไมมีเร่ืองของตนคาง 
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก็อาจออกจากที่ประชุมไปกอนก็ไดเหลานี้เปนตน 
      อยางไรก็ตาม ถาพิจารณาจากสถิติการนําเสนอเรื่องเปน
วาระจรตามที่ไดนําเสนอขางตน จะเห็นวาการเสนอเรื่องเปนวาระจรในชวงสมัยที่มีรัฐบาลผสมที่มี 
พรรคการเมืองหลายพรรครวมในคณะรัฐมนตรีกับชวงที่มีรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีมาจากพรรคการเมือง
พรรคเดียวแทบจะไมมีจํานวนที่ตางกัน  
    (1.2.2) การหวั งผล ในทางการ เมื อ งห รือมวลชนในบาง
สถานการณ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนยอมใหความสําคัญแกมวลชนเปนธรรมดา และ
มักจะคํานึงเปนชวงเวลาหรือจังหวะเวลาที่จะสรางคะแนนนิยมกับประชาชนโดยเฉพาะมวลชนที่เปน 
ฐานเสียงของตน ขอน้ีจึงอาจเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหตัวเลขของจํานวนเรื่องที่เสนอเปนวาระจรในสมัยที่มี
รัฐบาลผสมจากพรรคการเมืองหลายพรรคกับสมัยที่รัฐบาลมาจากพรรคการเมืองเดียวจึงไมมีความ
แตกตางกันดังที่กลาว 
 (2) ปญหาที่เกิดข้ึนจากการนําเรื่องเขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรีเปน
วาระจร 
 ปญหาในเรื่องน้ี ในสวนที่กลาวมาขางตนอาจทําใหเห็นภาพบาง  
อยางไรก็ตาม เพ่ือความชัดเจน จะขอสรุปเฉพาะประเด็นที่สําคัญ ดังน้ี 
 (2.1) การไมมีขอมูลครบถวนเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
  เรื่องที่เสนอเปนวาระจรสวนใหญคณะรัฐมนตรีจะไมเห็นเอกสาร
กอนการประชุม เวนแตหากมีการประสานจากกระทรวงเจาของเรื่องเปนการภายในวาคาดวาจะนําเสนอ
เร่ืองนั้นเปนวาระจรใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะแจงขอ
ความเห็นไปยังกระทรวงและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเตรียมขอมูลเสนอความเห็น แตหากไมมีการ
ประสานใหทราบลวงหนา คณะรัฐมนตรีก็จะเห็นเอกสารนั้นในระหวางที่มีการประชุม และไมเพียงแต
คณะรัฐมนตรีเทานั้นที่ไมไดเตรียมขอมูลในสวนที่เกี่ยวของเพ่ือนํามาเสนอความเห็น แมแตหนวยงาน
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กลางที่ทําหนาที่ เปนเสนาธิการใหแกคณะรัฐมนตรี เชน สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานัก
งบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. เปนตน ก็จะไดเห็นเรื่องนั้นในวันประชุมเชนกัน ขอมูลตาง ๆ 
ที่พึงจะเสนอใหคณะรัฐมนตรีเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ ในแตละดานจึงไมอาจกระทําได 
หรือจะทําไดก็ไมใชขอมูลที่สมบูรณหรือผานการกลั่นกรองมาอยางรอบคอบแลว 
 (2.2) การเสี่ยงตอการตัดสินใจมีมติที่ขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือ
มติคณะรัฐมนตรีเดิม 
  ปญหานี้สืบเนื่องจากปญหาในขอแรกที่กลาวมาแลว หากเปนการ
ขาดขอมูลทั่วไป ความเสียหายอาจไมมากเทากับการขาดขอมูลในดานกฎหมาย เชน เร่ืองน้ัน ๆ เปน
อํานาจของคณะรัฐมนตรีหรือไม หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาขัดแยงกับมติคณะรัฐมนตรีเดิมที่มีอยู
กอนแลวซ่ึงปกติหากเรื่องที่สงมาถามขั้นตอนกระบวนการปกติ ประเด็นเหลานี้จะตองตรวจสอบ 
อยางเขมงวดทั้งจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่ผานมามีตัวอยาง 
มติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาถูกศาลปกครองพิพากษาวาผิดกฎหมาย (ตัวอยาง) 
 (3) การแกไขปญหาการนําเรื่องเสนอเขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรี
เปนวาระจรที่ผานมา 
 ความพยายามที่จะแกไขปญหาการนําเรื่องเสนอเปนวาระจรมีมานาน 
เทาที่ปรากฏหลักฐานเปนมติคณะรัฐมนตรีทําขึ้นมิใหนําเรื่องเสนอเปนวาระจรมีมาตั้งแตป 2532 ไดแก  
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2532 ที่ไดกําชับวาเรื่องที่สําคัญซ่ึงมีขอมูลและเอกสารจํานวนมาก 
หรือตองใชงบประมาณจํานวนมาก ขอใหกระทรวง ทบวง จัดสงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกอนลวงหนา
เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวาระปกติ และไมควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีเปนวาระจร 
 เปนที่นาสังเกตวา มติคณะรัฐมนตรีมีออกมาภายหลังที่มีการประกาศใช
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2531 ระเบียบดังกลาวถือไดวา
เปนการจัดระเบียบแบบแผนการนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้งแรกที่กําหนดไวเปนลายลักษณ
อักษรโดยมีวัตถุประสงคที่จะกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนใหกระทรวง ทบวง กรม ถือปฏิบัติในการ
เสนอเรื่องใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซ่ึงแมจะมีระเบียบดังกลาวกําหนดขั้นตอน ระยะเวลาในการสงเรื่อง
เพ่ือใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี ปญหาการนําเรื่องเสนอเปนวาระจรก็ยังคงมีอยู จะเห็นไดจากยังมี 
มติคณะรัฐมนตรีทําขึ้นในเรื่องดังกลาวออกมาเปนระยะ ๆ และหากพิจารณาสาระสําคัญของการทําขึ้นจะ 
ทําใหเห็นภาพปญหาที่เกิดขึ้น 

วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ สาระสําคัญของมติ 
1. เรื่อง การเสนอเรื่องที่มีขอมูลและเอกสาร

จํานวนมาก หรือตองใชงบประมาณ
จํานวนมากใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา  
(มติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2532 
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ที่ นร 0202/ว 29 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2532) 

เรื่องที่สําคัญซึ่งมีขอมูลและเอกสารจํานวนมากหรือตองใชงบประมาณ
จํานวนมากขอใหกระทรวง ทบวง จัดสงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กอนลวงหนา เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวาระปกติและ 
ไมควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีเปนวาระจร 



รายงานการศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี (Cabinet Law) ฉบับสมบูรณ 
 

คณะบุคคลศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี 

127

วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ สาระสําคัญของมติ 
2. เรื่อง การเสนอเรื่องเพ่ือคณะรัฐมนตรี

พิจารณาเปนวาระจร (มติเมื่อวันที่ 6 
มีนาคม 2533 หนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว(ร) 38  
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2533) 

เรื่องที่สําคัญและเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินไมใหเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเปนวาระจร เวนแตเรื่องที่จะกอใหเกิดความเสียหาย 
ตอประเทศชาติอยางรายแรงในขณะนั้น 

3. เรื่อง การนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
(มติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2533  
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ที่ นร 0202/ว 156  
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2533) 

คณะรัฐมนตรีรับทราบหลักเกณฑการนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
ใหถือปฏิบัติโดยเครงครัด ดังนี้ 
1. การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2531 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

2. เรื่องใดหรือเอกสารใดที่ไมใชเรื่องที่จะตองเสนอคณะรัฐมนตรี  
ไมควรนําเสนอคณะรัฐมนตรี 

3. เรื่องที่จะเสนอตอคณะรัฐมนตรีทั้งวาระเพื่อทราบหรือเพ่ือพิจารณา
ใหหลีกเล่ียงการเสนอเปนวาระจร ถาจะเสนอเปนวาระจร 
ใหดําเนินการ ดังนี้ 

 3.1 เสนอวาระจรทราบเฉพาะเรื่องที่ไมใชเรื่องที่มีขอเท็จจริง หรือ
รายละเอียดมาก และเปนเรื่องเพ่ือทราบอยางแทจริง 

 3.2 หากมิใชกรณีตามขอ 3.1 ใหสวนราชการเจาของเรื่อง 
ขออนุมัติจากนายกรัฐมนตรีเปนลายลักษณอักษรกอนทุกครั้ง
แลวจึงจัดเปนวาระเพื่อทราบหรือเพ่ือพิจารณา แลวแตกรณี 

4.  แมจะมีการสั่งการในเรื่องใดไวแลว กอนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
กอนนําเสนอทุกครั้ง หากพิจารณาวาขอเท็จจริงยังไมเพียงพอ 
ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการตามขอเท็จจริงเพ่ิมเติม 
แลวจึงนําเสนอคณะรัฐมนตรี 

5. เพ่ือใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ตามขอ 1 - 4 ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเวียนแจง 
ใหกระทรวง ทบวง กรมเตรียมเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีในเวลา 
อันสมควร โดยเฉพาะใหเนนใหสวนราชการเจาของเรื่อง 
ถามความเห็นของสวนราชการที่เกี่ยวของ กอนเสนอเรื่อง 
ตอคณะรัฐมนตรีทุกครั้ง 

6. ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดทําสถิติเรื่องที่สวนราชการ
เจาของเรื่องเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี โดยมิไดปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2531 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 แลวสรุป
เสนอคณะรัฐมนตรีทราบทุก 3 เดือน 
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วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ สาระสําคัญของมติ 
4. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพ่ือ

คณะรัฐมนตรีพิจารณา (มติเมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม 2533 หนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว(ร) 302  
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2533) 

ใหถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีลําดับที่ 1 - ลําดับที่ 3 

5. เรื่อง การนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
(มติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2534 หนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 
0202/ว 176 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2534) 

ใหกระทรวง ทบวง กรม หลีกเล่ียงการเสนอเรื่องเปนวาระจร หาก
กระทรวง ทบวง กรมใดประสงคจะเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว 
ก็ใหเตรียมเสนอเรื่องในเวลาอันควร โดยระบุเหตุผลและความจําเปน
พรอมทั้งกําหนดวันที่เห็นควรเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหชัดเจน 

6. เรื่อง การเสนอเรื่องเพ่ือคณะรัฐมนตรี
พิจารณา (มติเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2535 
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ที่ นร 0202/ว 187  
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2535) 

เรื่องที่เกี่ยวของกับการเงินหรือเปนเรื่องที่มีขอมูลและเอกสารจํานวน
มาก หรือตองใชงบประมาณจํานวนมากหรือเรื่องที่มีขอเท็จจริง
ซับซอนหรือมีรายละเอียดมากหรือเรื่องที่มีขอเท็จจริงหรือมีขอมูล
รายละเอียดยังไมเพียงพอ หลีกเล่ียงการเสนอเรื่องเปนวาระจร  
ถาไมจําเปนหรือไมเรงดวน หรือไมกอใหเกิดความเสียหายตอประเทศชาติ
อยางรายแรงแลว ขอใหสงเรื่องไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ในเวลาอันสมควร เพ่ือใหสามารถบรรจุในวาระเพื่อพิจารณาตามปกติ
ได ยกเวนกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนจริง ๆ เทานั้น 

7. เรื่อง การเสนอเรื่องเพ่ือคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเปนวาระจร (มติเมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม 2538 หนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0216/ว 136 ลงวันที่ 
31 ตุลาคม 2538) 

เรื่องที่สําคัญและเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินไมใหเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเปนวาระจร เวนแตเรื่องที่จะกอใหเกิดความเสียหาย 
ตอประเทศชาติอยางรายแรงในขณะนั้น 

8. เรื่อง การนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
(มติเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2538 
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ดวนที่สุด ที่ นร 0216/ว 137  
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2538) 

ใหถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีลําดับที่ 3 

9. เรื่อง การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี เปน
วาระจร (มติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2538 
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ดวนที่สุด ที่ นร 0215/ว 270  
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2538) 

ใหถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีลําดับที่ 1 - ลําดับที่ 3 และลําดับที่ 7 

 
 ในป 2548 ไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่อง 
ตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 แทนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2531 และฉบับแกไข พ.ศ. 2535 เทากับเปนการยกระดับความสําคัญของแนวทางและวิธีการ 
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ที่เกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีใหสูงขึ้นจากเดิมที่กําหนดไวเปนเพียงระดับ 
“ระเบียบ” ยกขึ้นเปนระดับ “พระราชกฤษฎีกา” และระเบียบเพ่ิมเติมวิธีปฏิบัติในรายละเอียด เจตนารมณ
ของการกําหนดพระราชกฤษฎีกาและระเบียบดังกลาวก็เพ่ือใหหลักเกณฑและแนวทางการเสนอเรื่อง 
ตอคณะรัฐมนตรีตลอดจนการประชุมคณะรัฐมนตรีสอดคลองกับหลักการตามมาตรา 3/1 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และหลักการตามหมวด 4 ของพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (กลาวคือ การปองกันปญหาในอนาคต 
การลดขั้นตอน การกระจายอํานาจ การใหมีผูรับผิดชอบในผลของงาน การใหเกิดความโปรงใส และการ
ใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง) โดยเฉพาะประเด็นความโปรงใส ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับประเด็นการเสนอเร่ือง
เปนวาระจรที่อาจนําไปสูขอครหาจากสาธารณชนไดวา มีความโปรงใสมากนอยเพียงใด ซ่ึงในมาตรา 9 
ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ไดมีบทบัญญัติ 
ที่เกี่ยวของกับแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเปนวาระจรไวดวย โดยกําหนดไวดังน้ี 
 “มาตรา 9 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในกรณีปกติตามมาตรา 8 วรรคหนึง่ 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตองจัดสงวาระการประชุมพรอมดวยเอกสารที่เกี่ยวของใหคณะรัฐมนตรี
ทราบลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งวันกอนการประชุมคณะรัฐมนตรี เวนแตกรณีมีความจําเปนเรงดวน 
นายกรัฐมนตรีจะอนุมัติใหเสนอโดยไมตองสงวาระการประชุมลวงหนาก็ได แตในกรณีที่เปนเรื่องที่มีผล
ใหมีการอนุมัติงบประมาณ นายกรัฐมนตรีจะอนุมัติดังกลาวไดตอเม่ือเปนกรณีฉุกเฉินและมีความจําเปน
เพ่ือรักษาประโยชนสําคัญของประเทศหรือประชาชน 
 การสงวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวของ จะสงโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสก็ได” 
 จากบทบัญญัติขางตนจะเห็นไดวายังมีประเด็นที่จะตองใชดุลยพินิจหรือ
ตีความอยูกรณีเสนอเรื่องที่มีผลใหมีการอนุมัติงบประมาณไดก็ตอเม่ือเปนกรณีฉุกเฉินและมีความจําเปน
เพ่ือรักษาประโยชนสําคัญของประเทศหรือประชาชน ซ่ึงไมไดมีการใหคํานิยามหรือคําจํากัดความ 
ที่ชัดเจนวามีขอบเขตเพียงใด จึงอาจเปนชองทางที่ทําใหสามารถนําเสนอเรื่องเปนวาระจรไดโดย 
ไมสมควรหรือไมสมเหตุสมผลเทาที่ควร ในกรณีเชนน้ันผูที่จะตองรับผิดชอบคือนายกรัฐมนตรี 
ผูมีอํานาจอนุมัติ 
 อน่ึง เม่ือมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและ 
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มติคณะรัฐมนตรีทั้ง 9 มติที่ทําขึ้นในเรื่องของการเสนอเรื่องเปน
วาระจรก็ไดยกเลิกไปแลวโดยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ 2550   
  2.6.3.3 การจัดทําเรื่องเขาสูการประชุมคณะรัฐมนตรี 
   ในเรื่องของการจัดทําเรื่องเขาสูการพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีน้ันอาจ
กลาวไดวามีฝายที่เกี่ยวของหลักอยู 2 ฝาย ไดแก สวนราชการเจาของเรื่องและสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 
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 (1) สวนราชการเจาของเร่ือง 
  การจัดทําเรื่องเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีของสวนราชการเจาของเรื่องเปน
องคประกอบสําคัญ จะเห็นวาในระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  
พ.ศ. 2548 ไดกําหนดแนวทางการจัดทําเรื่องไวในหมวด 3 การเสนอเรื่องทั่วไป และหมวด 4 การเสนอ
รางกฎหมาย โดยในขอ 13 ไดกําหนดหัวขอสาระสําคัญที่จะตองปรากฏในหนังสือนําสงเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีไว 9 หัวขอ 
 ขอ 13 ในหนังสือนําสงเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีใหหนวยงานของรัฐเจาของเรื่องสรุปเรื่องใหชัดเจนและ
ครบถวน โดยอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังนี้ 
 (1) เรื่องเดิม (ถามี) 
 (2) เหตุผลความจําเปนที่ตองเสนอคณะรัฐมนตรี 
 (3) ความเรงดวนของเรื่อง (ถามี) โดยระบุวันสุดทายที่จะตองดําเนินการเรื่องนั้นไวดวย 
 (4) สาระสําคัญของเรื่องหรือขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
 (5) ประเด็นของปญหาที่ตองการใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
 (6) ความเห็นชอบหรือการอนุมัติของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ (ถามี) 
 (7) ในกรณีที่มีกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคําส่ังใด ๆ กําหนดใหตองมีการวิเคราะหหรือศึกษาในเรื่องนั้น
กอนดําเนินการใหเสนอรายงานการวิเคราะหหรือการศึกษา พรอมทั้งจัดทําผลสรุปเสนอมาดวย 
 (8) คาใชจายที่ตองใชในการดําเนินการ และท่ีมาแหงเงินคาใชจาย 
 (9) รายละเอียดที่ประสงคจะใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหความเห็นชอบหรือมีมติ โดยใหระบุใหชัดเจนและแยกเปน
ขอ ๆ ใหครบถวน ในกรณีที่หนวยงานของรัฐมิไดสรุปเรื่องใหเปนไปตามวรรคหนึ่ง ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการสอบถามขอเท็จจริงเพ่ือจัดทําสรุปเรื่องดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป ในกรณีเชนนั้น หากเกิดความลาชาหรือ
เสียหายอันเนื่องมาแตการสอบถามขอเท็จจริงดังกลาวใหเปนความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐที่เปนเจาของเรื่อง 
 

 ในทางปฏิบัติพบวามีเร่ืองที่สวนราชการหรือหนวยงานจัดทํามาเสนอ
คณะรัฐมนตรีจํานวนมากที่ยังไมสอดคลองหรือเปนไปตามระเบียบดังกลาวนัก ความไมสมบูรณของ
สาระสําคัญในหนังสือนําสงเรื่องที่สําคัญก็คือ ประเด็นที่จะเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซ่ึงในหัวขอน้ี
สวนหนึ่งจะสะทอนใหเห็นวา ประเด็นนั้น ๆ อยูในอํานาจของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาหรือไม หรือเปน
อํานาจที่สวนราชการนั้น ๆ สามารถที่จะตัดสินใจไดเองภายใตกรอบอํานาจหนาที่ที่ตนมีอยู การให
ความสําคัญแกประเด็นที่เสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินใจนั้นก็เพ่ือใหสอดคลองกับหลักความ
รับผิดชอบ ซ่ึงในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 เอง 
ก็ไดกําหนดในเรื่องนี้ไวในมาตรา 10  
 มาตรา 10 ในการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี ใหหนวยงานของรัฐซึ่งเปนเจาของเรื่องกําหนดประเด็นที่
ประสงคจะใหคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหความเห็นชอบหรือมีมติในเรื่องใดใหชัดเจน ถาคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ใหความ
เห็นชอบ หรือมีมติในเรื่องที่เสนอ ใหถือวามติของคณะรัฐมนตรีมีผลผูกพันเฉพาะหลักการแหงประเด็นที่เสนอเวนแต
มติของคณะรัฐมนตรีจะระบุไวชัดเจนถึงรายละเอียดที่อนุมัติ เห็นชอบ หรือมีมติ 
 การที่คณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องใดตามขอเสนอของหนวยงานของรัฐใดไมเปนเหตุใหผูเสนอเรื่องและ
หนวยงานของรัฐไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑหรือวิธีการใดที่ตองปฏิบัติตามปกติ เวนแต
คณะรัฐมนตรีจะกําหนดไวเปนอยางอื่นโดยชัดแจง 
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 ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งในประเด็นของการจัดทําเรื่องก็คือ การขาด
สาระสําคัญที่จําเปนตอการใชประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแมวาในระเบียบวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ .ศ .  2548 จะไดกําหนดหัวขอที่จะตองจัดทําขึ้นถึง  
9 หัวขอ ซ่ึงแตละหัวขอจะเห็นวาจําเปนตอการตัดสินใจ กระน้ันก็ตาม หลายกระทรวงหลายหนวยงาน
ไมไดใหความสําคัญในการใหขอมูลตามหัวขอตาง ๆ เหลานี้เทาที่ควร ขอมูลบางสวนสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอาจจะเพิ่มเติมเสริมใหได เชน ขอมูลเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีเดิม ขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ แตยังมีขอมูลอีกหลายสวนที่จําเปนตองไดรับจากสวนราชการเจาของเรื่อง เชน การ
ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดไดกระทําแลวหรือไม เพียงใด เปนตน และเม่ือประกอบกับบางเรื่อง 
ที่สงมาถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอยางกระชั้นชิดเกินไปดังกลาวมาแลว จึงกลายเปนขอจํากัดของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่จะประมวลขอมูลตาง ๆ เหลานั้นไดใหครบถวนมากที่สุดภายในระยะเวลา
อันจํากัด ซ่ึงปญหาน้ีมีสวนทําใหไมเพียงแตการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีจะตองอยูบนการพิจารณาที่มี
ขอมูลไมครบถวนสมบูรณแลว ยังอาจนําไปสูการที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติที่ผิดกฎหมายไดดวย 
 (2) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  หนาที่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ก็คือการนําเรื่องที่สวนราชการตาง ๆ ที่สงเรื่องมาเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีเขาสูการพิจารณาของ 
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในทางปฏิบัติสวนใหญเปนการจัดทําบันทึกที่มีวัตถุประสงคทั้งเพ่ือเสนอ
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายใหสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
พิจารณาสั่งการตามที่ไดรับมอบอํานาจจากคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 
2520 หรือพิจารณาสั่งการใหนําเรื่องตาง ๆ บรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี และเพ่ือใช
เปนเอกสารที่คณะรัฐมนตรีจะใชในการประชุมดวย เน่ืองจากบันทึกดังกลาวจะมีลักษณะเปนกึ่งสรุปสาระ
หรือประเด็นสําคัญของเรื่อง โดยทั่วไปบันทึกที่วานี้จะประกอบดวยหัวขอ ดังน้ี 

•  ขอเสนอ 
•  เรื่องเดิม 
•  สาระสําคัญของเร่ือง (หรือสาระสําคัญของกฎหมายในกรณีเปนเรื่อง

ของการเสนอรางกฎหมาย) 
•  ความเห็นสวนราชการที่เกี่ยวของ 
•  ขอกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 
•  ขอพิจารณาหรือขอสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ถามี) 
•  ความเห็น 
ความสมบูรณของขอมูลในบันทึกที่สํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรจัีดทาํขึน้นี ้

สวนหนึ่งมาจากสาระสําคัญตามหัวขอตาง ๆ (9 หัวขอ) ที่สวนราชการเจาของเรื่องจัดทํามาในหนังสือ
นําสง ดังน้ัน หากหนังสือนําสงไมชัดเจน นอกจากจะทําใหการนําเรื่องน้ันเขาสูการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีลาชาเพราะสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตองใชเวลาในการสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมหรือ
ขอใหสวนราชการเจาของเรื่องจัดทําขอมูลสงมาใหอยางเปนทางการแลว กรณีที่เปนเรื่องเรงดวน  
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มีเง่ือนไขของเวลาของเรื่องเปนขอจํากัดที่ไมอาจรอใหมีการชี้แจงเพ่ิมเติมจากสวนราชการเจาของเรื่อง
กอนที่จะใชวิธีเกษียณทายหนังสือเพ่ือเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให
บรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมได เรื่องที่เสนอไปนั้นก็จะไมมีความครบถวนสมบูรณเทาที่ควร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่เสนอเรื่องเขาใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปนวาระจรซึ่งจะไมมีการจัดทํา
บันทึกสรุปใด ๆ ทั้งสิ้น มีแตเพียงหนังสือของสวนราชการเจาของเรื่องที่เสนอเรื่องเขามาแจกให
คณะรัฐมนตรีใชในการพิจารณา หากเปนเรื่องสําคัญหรือมีผลกระทบทั้งทางดานกฎหมายหรือดานอ่ืน ๆ 
ก็จะยิ่งเห็นวามีความเสี่ยงที่การตัดสินใจนั้นจะไมไดกระทําอยางรอบคอบเน่ืองจากไมมีรัฐมนตรีทานใด
ไดศึกษาเรื่องมากอน 
 ในเร่ืองความครบถวนสมบูรณของบันทึกที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เปนผูจัดทําเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีไวในการประชุมน้ัน สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีความพยายาม
มาโดยตลอดที่จะใหบันทึกนั้นมีคุณภาพและเอื้อประโยชนตอการพิจารณาตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 
ใหไดมากที่สุด แตดวยขอจํากัดในหลาย ๆ เร่ืองดังกลาวมาแลว การจัดทําบันทึกบางเรื่องจะพบวานาจะ
ทําไดสมบูรณกวานั้น อน่ึง ในการทอดแบบสํารวจความพึงพอใจของคณะรัฐมนตรีที่มีตอคุณภาพของ
บันทึกที่เสนอคณะรัฐมนตรี ก็พบวามีขอเสนอแนะหลายประการที่มีนัยสําคัญ และสอดคลองกับ
ขอเท็จจริงที่เปนปญหาของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอยูเชนกัน 
  2.6.3.4 ลักษณะการประชุมคณะรัฐมนตรี 
 (1) องคประชุมของคณะรัฐมนตรี 
  แตเดิมกอนหนาที่จะมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอ
เรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 การประชุมคณะรัฐมนตรีแตละคร้ังจะไมมีการกําหนด 
ในเร่ืองขององคประชุม กรณีที่ปรากฏวาการมีมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองใดสอวากระทําไปโดยมิชอบ หรือ
แมแตถึงขั้นผิดกฎหมาย ก็ไมอาจที่จะทราบวาในการประชุมครั้งนั้นที่มีการพิจารณาเรื่องน้ัน มีรัฐมนตรี
เขารวมประชุมเปนจํานวนเทาใด และประกอบดวยทานใดบาง เน่ืองจากไมมีการกําหนดองคประชุมไว
ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง การประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผานมาตั้งแตอีกจนแมแตในปจจุบันก็ไมได
กําหนดใหรัฐมนตรีแตละคนตองลงชื่อการเขารวมประชุม จะมีก็แตเอกสารที่สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจัดทําขึ้นไวเปนหลักฐานเองเทานั้น โดยไมไดมีลายมือชื่อของรัฐมนตรีรับรองวาถูกตอง 
อยางไรก็ตาม โดยหลักของการที่รัฐมนตรีทุกคนจะตองรับผิดชอบรวมกันตอผลการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรีทั้งคณะอยูแลวนั้น ประเด็นเรื่องที่วาจะมีรัฐมนตรีทานใดเขารวมประชุมบางนั้นอาจไมใช
ประเด็นสําคัญเทากับจํานวนของรัฐมนตรีที่เขารวมประชุมเน่ืองจากเรื่องหลังนี้อาจนําไปสูการถามหา
ความชอบธรรมของมติที่ออกมาโดยมีรัฐมนตรีเขารวมประชุมจํานวนที่นอยเกินไป 
  อน่ึง ถาพิจารณาจากความในมาตรา 8 ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
เสนอเร่ืองและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ที่กําหนดไวในเร่ืองขององคประชุมของการประชุม
คณะรัฐมนตรีวาในกรณีปกติใหดําเนินการไดเม่ือมีรัฐมนตรีเขารวมประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนรัฐมนตรีทั้งหมดที่มีอยู สวนในกรณีจําเปนเพ่ือเปนการรักษาประโยชนสําคัญของประเทศ หรือมี
กรณีฉุกเฉิน หรือเพ่ือประโยชนในการรักษาความลับ นายกรัฐมนตรีอาจพิจารณาเรื่องใดกับรัฐมนตรี 
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ที่เกี่ยวของตามที่นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรเพื่อมีมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ันได ความในขอน้ีจึงเทากับ
เปนการเปดชองใหไมตองมีองคประกอบคณะรัฐมนตรีครบหนึ่งในสาม ก็สามารถที่จะประชุมเพ่ือมีมติ
คณะรัฐมนตรีได ประเด็นจึงอยูที่วาเงื่อนไขที่กําหนดไววาเปนกรณีจําเปนน้ันมีความหมายหรือขอบเขต
เพียงใด จะเปนเรื่องลักษณะใดบาง 
 มาตรา 8 การประชุมคณะรัฐมนตรี ในกรณีปกติใหดําเนินการไดเมื่อมีรัฐมนตรีเขารวมประชุมไมนอยกวา 
หนึ่งในสามของจํานวนคณะรัฐมนตรีทั้งหมดที่มีอยู 
 ในกรณีจําเปนเพ่ือเปนการรักษาประโยชนสําคัญของประเทศ หรือมีกรณีฉุกเฉินหรือเพ่ือประโยชนในการ
รักษาความลับ นายกรัฐมนตรีอาจพิจารณาเรื่องใดกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวของตามที่นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรเพื่อมีมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นได และเมื่อมีการประชุมเปนกรณีปกติใหนายกรัฐมนตรีแจงใหที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบมติ
ของคณะรัฐมนตรีดังกลาวดวย 
 วิธีการประชุมคณะรัฐมนตรีจะดําเนินการโดยเชิญรัฐมนตรีมารวมประชุม ณ สถานที่ที่กําหนด หรือโดยวิธีอ่ืนใด
ซึ่งผูรวมประชุมสามารถปรึกษาหารือกันไดแมจะมิไดอยูในสถานที่เดียวกันก็ได ทั้งนี้ ตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 
 
 (2) สถานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
  โดยปกติจะกําหนดเปนทําเนียบรัฐบาล สมัยกอนไดใชหองประชุมของ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แตมาในระยะหลังตั้งแตป 2544 ไดใชหองประชุมของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเปนหลัก ในเรื่องของสถานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีน้ีที่มีประเด็นใหตองพิจารณาก็คือ การ
ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่ไดกลาวมาขางตน ที่บางครั้งอาจใชสถานที่อ่ืนแตอยูในทําเนียบ
รัฐบาล หรือนอกทําเนียบรัฐบาลแตยังอยู ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือแมกระทั่งการประชุม
คณะรัฐมนตรีที่ จังหวัดตาง ๆ ในสวนภูมิภาคที่นิยมเรียกกันโดยทั่วไปวา “ครม. สัญจร” ซ่ึงใน 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 เองก็ไดมีบทบัญญัติ
รองรับไวในมาตรา 8 วรรค 3 วา วิธีการประชุมคณะรัฐมนตรีจะดําเนินการโดยเชิญรัฐมนตรีมารวม
ประชุม ณ สถานที่ที่กําหนดตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนด การประชุม ครม. สัญจร ในระยะหลังเฉพาะ
ในชวงของรัฐบาล พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร ไดกําหนดใหจัดขึ้นเปนประจําจนกระทั่งถึงขั้นใหจัด
เดือนละ 1 ครั้งน้ัน เปนการสรางประเพณีปฏิบัติใหมที่ตางจากชวงกอนหนานี้ ผลดีผลเสียหรือจะเรียก
เปนกลาง ๆ วาผลกระทบจากการที่คณะรัฐมนตรีออกไปประชุมตามจังหวัดตาง ๆ น้ัน ไดมีศึกษาและ
เสนอความเห็นไววา47 
  การประชุมลักษณะนี้หรือที่เรียกวา “ครม. สัญจร” ในชวง 4-5 ปที่ผานมา
ไดกลายมาเปนแนวทางปฏิบัติปกติของคณะรัฐมนตรี หากไมมองวาเปนเรื่องที่กําหนดขึ้นมาเพื่อ

                                                 
 47  กิจกรรมสําคัญที่กําหนดไวเปนประจําในการประชุม ครม. สัญจร แตละครั้งคือ 

1. การมอบหมายใหรัฐมนตรีแตละคนลงพื้นที่พบประชาชนในอําเภอตาง ๆ เพื่อรับปญหาและอาจแกไขปญหาใหในเบ้ืองตน 
2. การปฏิบัติภารกิจในการพบประชาชนของนายกรัฐมนตรี 
3. การประชุมรวมระหวางนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่เกี่ยวของ กับภาคเอกชนของกลุมจังหวัด เพื่อนําเสนอความตองการตอที่

ประชุมคณะรัฐมนตรี 
4. การประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการ ซ่ึงสวนหน่ึงของระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีคือการพิจารณาแกไขปญหา

และการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัดที่ใชเปนสถานที่ประชุม 
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เปาหมายในการหาเสียงในทางการเมือง จะเห็นวาวิธีการประชุม ครม. สัญจร อยางเปนประจําจะเปน
แนวทางหนึ่งที่ทําใหรัฐบาลไดรับทราบปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางดีอีกวิธีหน่ึง 
โดยเฉพาะการกําหนดกิจกรรมมอบหมายใหรัฐมนตรีแตละคนลงพื้นที่ในแตละอําเภอในจังหวัดที่เปน
สถานที่จัดประชุมน้ัน ถือไดวาเปนการใหผูที่มีสวนรวมในการตัดสินใจปญหาสําคัญของชาติไดสัมผัสกับ
ประชาชนและตนตอของปญหาระดับรากหญาดวยตนเอง ซ่ึงคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นก็ถือวาการประชุม
คณะรัฐมนตรีสัญจรเปนสวนหน่ึงที่สะทอนใหเห็นถึงความพยายามและความตั้งใจของรัฐบาลที่จะให
ประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการเสนอปญหาและจัดสรรทรัพยากรของชาติเพ่ือทองถิ่นของตนเอง 
เน่ืองจากในการประชุมแตละครั้ง คณะรัฐมนตรีจะมีมติอนุมัติแผนงานหรือโครงการตาง ๆ เพ่ือแกปญหา
หรือพัฒนาจังหวัดตามความตองการของจังหวัดนั้นทุกครั้ง ซ่ึงการอนุมัติแผนงานหรือโครงการตาง ๆ 
ที่วานี้ยอมมีเรื่องของงบประมาณที่ตองจัดสรรพวงไปดวย แตกระนั้นก็เปนการจัดสรรไปภายใตกรอบ
ยุทธศาสตรที่รัฐบาลและจังหวัดไดรวมกันกําหนดไวตั้งแตตน 
   อยางไรก็ตาม หากจะสรุป “ผลดี” และ “ผลเสีย” ของการจัดใหมี “ครม. 
สัญจร” ก็จะมีประเด็นใหพิจารณาดังน้ี 
   (2.1) ดานเศรษฐกิจ ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจน้ัน ปฏิเสธไมไดวา 
ทุกครั้งที่มี ครม. สัญจรไปจังหวัดใด เศรษฐกิจในทองถิ่นที่เปนสถานที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรีจะไดรับ
อานิสงสเปนลําดับแรก อยางนอยทองถิ่นจะมีรายไดจากการเตรียมการประชุม การใชจายของ
คณะรัฐมนตรีที่ลงพ้ืนที่ ไมรวมถึงผูติดตามและคณะผูชี้แจงที่มักจะเดินทางไปเปนคณะ แตผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจระดับน้ีเทียบไมไดกับความละเอียดถี่ถวนในการพิจารณางบประมาณที่มีการจัดสรรใหแก 
ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมตาง ๆ ทั้งของทองถิ่นนั้น จังหวัดนั้น และรวมถึงจังหวัด
ใกลเคียงที่นับเน่ืองอยูในกลุมจังหวัดกลุมเดียวกันดวย การจัดสรรงบประมาณดังกลาวผานการตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรีที่ไปประชุมในครั้งน้ันในพื้นที่น้ัน ๆ มีโอกาสตรวจสอบสถานที่จริงกอนการพิจารณา 
และการเชิญบุคลากรในทองถิ่นมาใหขอมูลในที่ประชุม ซ่ึงถาเปนการประชุมในสวนกลางจะทําไดยาก  
ซ่ึงเรื่องนี้ยอมมีความสําคัญแนนอน มิฉะนั้นแลวคงไมปรากฏวามีบางจังหวัดที่ทั้งผูวาราชการจังหวัดและ
ภาคเอกชนภายในจังหวัดนั้นรวมกันยื่นขอเสนอใหคณะรัฐมนตรีไปประชุมในพ้ืนที่จังหวัดของตน 
อยูเสมอ ๆ 
    ประเด็นของความคุมคาที่มีการหยิบยกขึ้นมาวิพากษวิจารณวา 
คาใชจายในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่โดยเฉพาะ ครม. สัญจรไปจังหวัดตางๆ แตละครั้ง
คอนขางเปนคาใชจายที่มีจํานวนสูงเม่ือเทียบกับชวงระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีลงพ้ืนที่ลวงหนาหนึ่งวันและ
ประชุมอีกครึ่งวันนาจะเปนการใชจายงบประมาณแผนดินที่ไมคุมคานั้น ขอน้ีอาจสุดแทแตมุมมองวาจะ
ใหความสําคัญเฉพาะกิจกรรมของคณะรัฐมนตรีหรือจะใหความสําคัญแกวิธีการกระบวนการ การลงพื้นที่ 
การประชุมรวมกับภาคเอกชนในกลุมจังหวัด และผลการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีตอยุทธศาสตร 
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาพ้ืนที่กลุมจังหวัดตาง ๆ มีผูกลาววาถึงคณะรัฐมนตรีน่ังประชุมอยูที่
ทําเนียบรัฐบาลก็อาจตัดสินใจจัดสรรงบประมาณในลักษณะนี้ไดอยูแลว ซ่ึงก็เปนความจริง แตในอีกมุม
หน่ึงอาจจะตองดูผลกระทบในดานอ่ืนประกอบดวย 
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  (2.2) ดานสังคม เ ม่ือกลาวถึงผลกระทบทางดานสังคมคงไมได
หมายความวา การประชุม ครม. สัญจรแตละครั้งจะสงผลใหวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในทองถิ่นใน
จังหวัดนั้น หรือในกลุมจังหวัดใกลเคียงเปลี่ยนแปลงไปทันทีทันใด แตสิ่งที่จะเกิดขึ้นแกสังคมในเบื้องตน
นาจะเปนในเชิงของจิตวิทยาสังคมเสียมากกวา สวนผลที่เกิดขึ้นแกสังคมในระยะยาวนั้นขึ้นอยูกับ
ความสําเร็จของการผลักดันการดําเนินการตามยุทธศาสตร แผนงาน หรือโครงการที่คณะรัฐมนตรีได
พิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักการหรืองบประมาณในแตละครั้ง ผลในทางจิตวิทยาสังคมเปน
อีกประเด็นหนึ่งที่ปฏิเสธไมไดเชนกันวาสําคัญสําหรับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง อยางนอยเพ่ือแสดงให
เห็นวารัฐบาลใหความสําคัญแกทองถิ่นตาง ๆ ในระดับที่ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟงปญหาและขอเสนอแนะจาก
ทองถิ่นโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหรัฐมนตรีแตละคนในฐานะเปนสวนหนึ่งขององคกรผูตัดสินใจ
สูงสุดทางฝายบริหารลงไปรับฟงปญหาจากกลุมคนที่เรียกวาระดับ “รากหญา” โดยตรง นอกจากนี้ 
พบวาผลพวงประการหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาจากการลงพื้นที่ในลักษณะนี้ก็คือ จะมีบรรดาขาราชการ 
ชั้นผูใหญที่ติดตามคณะไปดวย ซ่ึงก็อาจเปนขอดีที่ทําใหขาราชการเหลานั้นไดมีอีกโอกาสหนึ่งที่จะได
สัมผัสปญหาของประชาชนมากขึ้น 
  (2.3) ดานการเมือง ประเด็นน้ีคอนขางชัดเจนวายอมมีผลไมมาก 
ก็นอย แตหลักสําคัญนาจะอยูที่การที่คณะรัฐมนตรีออกไปสัญจรแตละครั้งมีเปาหมายหรือจุดมุงหมาย
หลักเพื่อที่จะไปรับรู แกไขปญหา และพัฒนาพื้นที่เปนสําคัญ หรือใหนํ้าหนักแกผลทางการเมืองเปน
สําคัญ หากสามารถอธิบายไดวาเหตุใดคณะรัฐมนตรีจึงเลือกที่จะไปสัญจรที่จังหวัดนั้นๆ จะดวยเพราะ
เหตุวาจังหวัดนั้นเปนจังหวัดที่ประชากรมีรายไดตอหัวต่ําที่สุดในประเทศ หรือจังหวัดนั้นเปนเสมือน
เมืองดานหนาที่จะเปดประตูไปสูประเทศเพื่อนบานในอนุภูมิภาค หรือจังหวัดนั้นมีศักยภาพที่จะพัฒนา
เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ หรือเปนจังหวัดที่มีปญหาดานความมั่นคงที่ตองดูแลเปนพิเศษ เปนตน เหตุ
ผลตาง ๆ เหลานี้ยอมมีสวนสรางความชอบธรรมให เกิดขึ้นกับผลพลอยไดทางการเมืองใน 
ระดับหนึ่ง48 
  2.6.3.5 ขอมูลการวิเคราะหผลกระทบตอการมีมติของคณะรัฐมนตรี 
   ในการพิจารณาตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ขอมูลสําคัญที่จะใชประกอบการ
ตัดสินใจนั้น นอกจากจะประกอบดวยขอมูลทางกฎหมาย ขอมูลเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีเดิม และขอมูล
เกี่ยวกับเร่ืองที่เสนอแลว ยังมีขอมูลประเภทหน่ึงที่จําเปนและควรจะมีเสมอ น่ันคือ ขอมูลเกี่ยวกับ
ผลกระทบ ซ่ึงในเรื่องนี้นายวิษณุ  เครืองาม ไดนําเสนอไวดังน้ี49 
 (1) ประเภทของผลกระทบ 
 ในการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี จําเปนที่คณะรัฐมนตรีจะตองทราบถึง
ผลกระทบอันจะเกิดหรือคาดวาจะเกิดขึ้นเนื่องจากการมีมติอยางใดอยางหนึ่งในเรื่องที่เสนอ ผลกระทบ
ดังกลาวไดแก 

                                                 
 48 สิบพัน  วนวิสุทธิ์, “ระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี (ชวงป 2540 – กลางป 2549),” (เอกสารวิชาการของสถาบันสงเสริม
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2550), หนา 152-154. 
 49 วิษณุ  เครืองาม, “การพัฒนาระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในปญหาผลประโยชนแหงชาติ,” หนา 83-86. 
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 (1.1) ผลกระทบตอนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา เชน รัฐบาลเคย
แถลงนโยบายวาจะเปดเสรีทางการคา แตเรื่องที่เสนอมาเปนการผูกขาด 
 (1.2) ผลกระทบตอความรับผิดชอบรวมกันของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา 
เชน แมจะเปนการอนุมัติเรื่องเล็กนอยตามที่กระทรวงหนึ่งเสนอมา แตจะกอใหเกิดความรับผิดชอบ
รวมกันในทางการเมืองได กระทรวงนั้นควรรับไปดําเนินการเองเปนการภายในตามกรอบอํานาจทางการ
บริหารที่มีอยูจะเปนการเหมาะสมกวา 
 (1.3) ผลกระทบตอเศรษฐกิจ เชน ขอเสนอนั้นสงเสริมความฟุมเฟอย
และไมมีวินัยทางการคลัง ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจกําลังชะลอตัว 
 (1.4) ผลกระทบตอการเงินและงบประมาณ เชน ขอเสนอนั้นผูกพัน
งบประมาณหลายป เปนภาระทางดานงบประมาณของประเทศ 
 (1.5) ผลกระทบทางสังคมและการเมือง เชน ขอเสนอนั้นอาจกอใหเกิด
ความไมสงบเรียบรอย หรือการประทวงคัดคานขึ้น 
 (1.6) ผลกระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศ เชน ขอเสนอนั้นอาจ
ทําใหประเทศเพื่อนบานไมพอใจและตอบโตอยางรุนแรงได 
 (1.7) ผลกระทบทางเทคโนโลยี เชน ขอเสนอนั้นจะทําใหมีการนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชอันจะเปนประโยชนตอการลงทุนในประเทศมากกวาระบบเดิม (หากอาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอการจางงาน คณะรัฐมนตรีตองคํานึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองประกอบดวย) 
 (2) แหลงขอมูลที่จะเสนอผลกระทบใหคณะรัฐมนตรีทราบ  
 ในการพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบดานตาง ๆ จะรับฟงแตเพียง
ขอมูลที่หนวยราชการเจาของเรื่องรายงานมาโดยลําพังไมได เพราะอาจเปนการเสนอขอมูลโดยไม
รอบคอบทุกแงทุกมุม หรืออาจเสนอขอมูลโดยลําเอียงก็ไดเพราะเหตุวาเปนเจาของเร่ืองอยูแลว ดังน้ัน
เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีมีขอมูลที่ครบถวนและเปนกลาง จึงจําเปนตองรับฟงความเห็นจากหนวยงานอื่นอีก
สองแหลงคือ แหลงที่เปนเสมือนฝายเสนาธิการใหกับคณะรัฐมนตรีและแหลงที่เปนหนวยงานเกี่ยวของ 
 แหลงที่เปนเสมือนฝายเสนาธิการใหกับคณะรัฐมนตรีมีดังน้ี 
 (2.1) ในกรณีมีปญหาหรือแงมุมในทางกฎหมาย ควรขอความเห็นจาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสํานักงานอัยการสูงสุด 
 (2.2) ในกรณีมีปญหาหรือแงมุมดานสิ่งแวดลอม ควรขอความเห็นจาก
สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในบางกรณี การขอความเห็นไมใชเรื่องที่วา “ควรหรือไม
ควร” เทานั้น หากแก “ตอง” ขอความเห็นจากหนวยงานดังกลาวโดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ เพราะเปนกรณีตองดวยกฎหมายวาดวยสิ่งแวดลอม 
 (2.3) ในกรณีมีปญหาหรือแงมุมดานแผนการเศรษฐกิจหรือสังคมของ
ประเทศ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ความเปนไปไดของโครงการลงทุนหรือความคุมครองของเรื่อง 
ที่เสนอ ควรขอความเห็นจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 



รายงานการศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี (Cabinet Law) ฉบับสมบูรณ 
 

คณะบุคคลศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี 

137

 (2.4) ในกรณีมีปญหาหรือแงมุมดานอัตรากําลัง การวางแผนดาน
กําลังคน หรือการบริหารงานบุคคล ควรขอความเห็นจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
 (2.5) ในกรณีมีปญหาหรือแงมุมดานการเงิน การคลัง หรืองบประมาณ 
ควรขอความเห็นจากสํานักงบประมาณหรือกระทรวงการคลัง 
 (2.6) ในกรณีมีปญหาหรือแงมุมดานความมั่นคงแหงชาติ ควรขอ
ความเห็นจากสภาความมั่นคงแหงชาติ 
 นอกจากการขอความเห็นจากแหลงที่เปนเสมือนฝายเสนาธิการใหกับ
คณะรัฐมนตรีแลว บางครั้งจําเปนตองขอความเห็นจากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของดวย โดยพิจารณาจาก
กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีวานาจะเกี่ยวของกับหนวยงานใดบาง เชน  

• ในกรณีกระทรวงสาธารณสุขขอตั้ งวิทยาลัยพยาบาล  ควรขอ
ความเห็นจากทบวงมหาวิทยาลัย 

• ในกรณีกระทรวงกลาโหมขอใชพ้ืนที่ปาไมสําหรับโครงการพัฒนาเพื่อ
ความมั่นคงตามแนวชายแดน ควรขอความเห็นจากกระทรวงเกษตรและสหกรณดวย 

• ในกรณีกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ขอทําความ
ตกลงวาดวยความรวมมือทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับประเทศอินโดนีเซีย ควรขอความเห็นจาก
กระทรวงการตางประเทศดวย 

• ในกรณีทบวงมหาวิทยาลัยขอจัดตั้งมหาวิทยาลัยแหงใหมซ่ึงไมเปน
สวนราชการ และขอมีสิทธิในการใชที่ราชพัสดุ ตลอดจนขอยกเวนการบังคับใชกฎหมายแรงงานกับ
พนักงานของมหาวิทยาลัย ควรขอความเห็นจากกระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม 

• ในกรณีกระทรวงมหาดไทยขอเปดดานการคาชายแดนถาวร ควรขอ
ความเห็นจากกระทรวงพาณิชยและกระทรวงการตางประเทศ 

นอกจากแหลงดังกลาวแลว ในชั้นสุดทายจะมีการวิเคราะหจากสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกดวย แตโดยที่มีขีดจํากัดบางประการ เชน ขอจํากัดดานเวลาและขอจํากัด
ดานอัตรากําลัง ตลอดจนความสามารถของเจาหนาที่ที่มีอยู การวิเคราะหจึงไมอาจลึกซึ้งเหมือนการ
วิเคราะหจากแหลงดังกลาวขางตน 

โดยสรุป คณะรัฐมนตรีอาจไดขอมูลดานผลกระทบจากหนวยงานตาง ๆ 
ดังน้ี 

• การวิเคราะหของหนวยงานเจาของเรื่อง 
• การเสนอความเห็นของหนวยงานกลางที่เปนเสมือนฝายเสนาธิการ

ของคณะรัฐมนตรี 
• การเสนอความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ  
• การวิเคราะหของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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อยางไรก็ตาม ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2531 ซ่ึงไดถูกยกเลิกไปแลวโดยพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ไดเคยกําหนดหัวขอน้ีของการวิเคราะหผลกระทบไวเปนหัวขอหน่ึงที่
สวนราชการเจาของเรื่องจะตองระบุไวในหนังสือนําสงเรื่องที่ประสงคจะใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาดวย แตในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
ไมไดกําหนดไวใหตองดําเนินการ จึงปรากฏเสมอและเปนสวนใหญที่สวนราชการตาง ๆ มักจะ 
ไมนําเสนอขอมูลในเรื่องนี้มาดวย 
  โดยสรุปปญหาสําคัญในสวนของกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีสามารถ
แบงเปน 2 ประเด็นหลัก ไดแก  
  (1) การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีที่สวนราชการไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
ที่กําหนดใน 2 ลักษณะ คือ การสงเรื่องโดยกระชั้นและการสงเรื่องเปนวาระจร ซ่ึงสงผลกระทบใน
ลักษณะเดียวกันคือคณะรัฐมนตรีขาดขอมูลสําคัญประกอบการพิจารณาตัดสินใจ เพราะวาสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหนวยงานที่เกี่ยวของไมสามารถจัดทําบทวิเคราะห ความเห็น และขอมูล
เพ่ิมเติมที่มีคุณภาพเสนอคณะรัฐมนตรีไดในระยะเวลาจํากัด ซ่ึงในขอเท็จจริงจะพบวาไดมีหลักเกณฑ 
ในการสงเรื่องตอคณะรัฐมนตรีซ่ึงกําหนดกรอบเวลาไวอยางชัดเจนทั้งในเรื่องปกติและกรณีเร่ืองวาระจร
ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 แตปญหาที่เกิดขึ้น
เปนเรื่องของการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาว ดังน้ัน การแกไขปญหาในสวนนี้จึงไมใช 
การกําหนดหลักเกณฑหรือแนวทางเพิ่มเติม หากแตเปนการบังคับใชหลักเกณฑใหเครงครัดโดยสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรสรางเครื่องมือเพ่ือใหการบังคับใช
หลักเกณฑตาง ๆ ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี  
พ.ศ. 2548 เปนไปอยางเครงครัด เชน ในการเสนอเรื่องเปนวาระจรควรกําหนดเอกสารแบบขอเสนอ
เร่ืองเปนวาระจรโดยใหระบุความจําเปนเรงดวนและใหรัฐมนตรีลงนามในแบบดังกลาว เพ่ือเสนอ
นายกรัฐมนตรีพิจารณาตอไป เปนตน  
  (2)  การจัดทําขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบในเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี เปนสิ่งสําคัญ 
ที่สวนราชการผูเสนอเร่ืองควรไดจัดทําบทวิเคราะหในเร่ืองดังกลาวเสนอมาพรอมกับเรื่องที่เสนอตอ
คณะรัฐมนตรี แมวาในอดีตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  
พ.ศ. 2531 ไดกําหนดไว ซ่ึงในทางปฏิบัติสวนราชการดําเนินการตามขอกําหนดตามระเบียบน้ีนอยมาก 
และตอมาพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ก็ไมได
กําหนดใหสวนราชการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบดังกลาว ซ่ึงทําใหคณะรัฐมนตรีขาดขอมูลสําคัญ
ประกอบการพิจารณา ดังน้ัน จึงควรที่จะปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 โดยใหมีขอกําหนดดังกลาว หรือกําหนดใหสวนราชการจัดทําขอมูล 
การวิเคราะหผลกระทบในกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี 
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 2.6.4 การที่คณะรัฐมนตรีมีมติที่ผิดกฎหมาย 
 (1) สถานะทางกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรี 
  การทํางานของคณะรัฐมนตรีจะตองมีการตัดสินใจรวมกัน และการตัดสินใจจะ

ออกมาในรูปของมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงเปนไปตามหลักความรับผิดชอบรวมกัน โดยหากพิจารณาถึง
สถานะทางกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรี ไดมีผูใหความเห็นตาง ๆ ดังน้ี 

  (1.1) มีชัย ฤชุพันธุ  
   ได กล าวถึ งสถานะทางกฎหมายของมติคณะรั ฐมนต รี  ไว ว า50  

“มติคณะรัฐมนตรีน้ันไมมีผลอะไรที่จะนําไปใชใหขัดตอกฎหมายได มติคณะรัฐมนตรีมีผลแตจะนําไป
เปลี่ยนแปลงกฎหมายได แตจะขัดกฎหมายไมได ที่วาเปลี่ยนแปลงกฎหมายได คือ เม่ือมติคณะรัฐมนตรี
มีอยางนี้แลว เจาหนาที่ทุกฝายที่เกี่ยวของตองไปแกกฎหมายใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ฉะนั้น  
ผลของมติคณะรัฐมนตรีจึงไปแกไขกฎหมายได แตถาเม่ือใดกฎหมายนั้นยังไมมีการเปลี่ยนแปลงแกไข
ตามกระบวนการแลว มติคณะรัฐมนตรีก็เปนเพียงตัวหนังสือลอยๆ เทานั้น ยังไมมีอะไรที่จะนอกเหนือ
กฎหมายไปได มติคณะรัฐมนตรีมีผลบังคับในหมูขาราชการเสมือนหน่ึงวาเปนกฎหมาย ถาไมทําก็จะมี
ความผิดทางวินัย ไมมีผลบังคับตอประชาชนแตอยางใด มติคณะรัฐมนตรีเปนแตเพียงขอผูกพันวงใน 
เม่ือเปนมติคณะรัฐมนตรีแลว มติคณะรัฐมนตรีครั้งหลังจะมีผลไปยกเวน เปลี่ยนแปลง ยกเลิก แกไข 
ในทางตรงกันขามกับมติคณะรัฐมนตรีเดิมๆ ได ...” 

  (1.2) วิษณุ เครืองาม 
   ไดกลาวถึงสถานะทางกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรี ไววา 51 
   (1.2.1)  คณะรัฐมนตรีเปนองคกรในทางการบริหารสูงสุดตามระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน และมีอํานาจปกครองบังคับบัญชาฝายปกครองทั้งปวง การใชอํานาจบริหาร
สูงสุดและการปกครองบังคับบัญชา อาจแสดงออกมาโดยการมีคําสั่ง ออกประกาศ หรือระเบียบตาง ๆ 
โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย แตมติคณะรัฐมนตรีไมใชกฎหมาย เพราะไมไดมาจากแหลงอํานาจหรือ
บอเกิดที่จะออกกฎหมายในลักษณะนี้ไดเอง การใชอํานาจในลักษณะนี้ก็ไมมีกฎหมายรับรองสถานะวา
สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเพิกถอนกฎหมายอื่นได ไมวาจะเปนกฎหมายในลําดับสูงหรือเปน
กฎหมายอนุบัญญัติลําดับใดก็ตาม แตทั้งน้ี ไมไดหมายความวา การฝาฝนมติคณะรัฐมนตรีจะไมมีสภาพ
บังคับเสียเลย ขอน้ีจะคลายกับการไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงาน ซ่ึงแมตัวคําสั่งจะไมเปน
กฎหมาย (not law per se) แตก็อาจมีกฎหมายกําหนดสภาพบังคับแกผูฝาฝนได  

   (1.2.2) ในฐานะองคกรในทางบริหาร คณะรัฐมนตรีจึงไมอาจมีมติในเรื่อง
อันอยูในวงงานของรัฐสภา และศาลได 

   (1.2.3) อยางไรก็ตาม ในฐานะองคกรในทางบริหาร คณะรัฐมนตรียอมมี
อํานาจออกมติในสวนราชการบริหารทั้งหลาย ทั้งราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

                                                 
 50 มีชัย ฤชุพันธุ. อางใน สุวิมล สังขพันธุ, สถานะและผลทางกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรี. (วิทยานิพนธ นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535), หนา 235-236. 
 51 วิษณุ เครืองาม. อางใน สุวิมล สังขพันธุ, เร่ืองเดียวกัน, หนา 236-237. 
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และราชการบริหารสวนทองถิ่น แตในการจะใชอํานาจเขาไปในสวนใด ตองเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนด  

  (1.3) ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต 
   ได กล า วถึ ง สถานะทางกฎหมายของมติ คณะรั ฐมนตรี ไ ว ว า52 

“คณะรัฐมนตรีในฐานะผูรับผิดชอบสูงสุดในงานบริหาร อาจสั่งใหแกไขหรือระงับยับยั้งการกระทําตางๆ 
ไดเสมอตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ เปนการควบคุมการกระทําของฝายปกครองโดยองคกรบริหาร  
มติคณะรัฐมนตรีจึงมีผลบังคับเหนือการกระทําของฝายปกครองและฝายปกครองเอง มติคณะรัฐมนตรีจะ
มีสภาพหรือสถานะอยางใดแลวแตสาระของมติคณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ัน ซ่ึงอาจเปนนโยบาย คําสั่ง หรือ
กฎหมายก็ได แลวแตวาจะมีสาระเปนแนวทางหรือเปนผลในกรณีเฉพาะเรื่อง หรือเปนการวางหลักใน
กรณีทั่วไป ซ่ึงในกรณีทั่วไปนั้น มติคณะรัฐมนตรีก็คือกฎหมายโดยมีผลบังคับขาราชการทุกคนตอง
ปฏิบัติตาม และการฝาฝนไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีก็มีโทษทางวินัยบังคับรับรองกันอยูในกฎหมาย
ระเบียบขาราชการตางๆ มติคณะรัฐมนตรีในแงน้ีคือกฎหมาย เพียงแตจะขัดกับกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกวา
ไมไดเทานั้น แตมติคณะรัฐมนตรีอาจไมเปนกฎหมาย ในแงของกฎหมายลักษณะพยาน กลาวคือ ตองมี
การนําสืบวาไดมีกฎหมายเชนวานั้นอยูดวยโดยถือวาเปนขอเท็จจริงอันตองนําสืบ แตถานําสืบไดแลว 
ผลบังคับก็ยอมใชได” 

  (1.4) เอกสารคูมือการทํางานของรัฐมนตรี ซ่ึงเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นโดย
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับสถานะของมติคณะรัฐมนตรีดังขอความตอไปน้ี 

   มติคณะรัฐมนตรี หรือมติของคณะรัฐมนตรี คือ ผลการพิจารณาตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาล ซ่ึงเปนองคกรสูงสุดทางการเมืองในฝายบริหาร เพ่ือใหสวนราชการ 
หนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการหรือถือปฏิบัติตอไป มติคณะรัฐมนตรีมิได 
มีสถานะเปนกฎหมาย แตเปนเพียงคําสั่งการในทางบริหารเทานั้น 

   มติคณะรัฐมนตรีอาจแบงออกไดเปน 2 ประเภทหลัก คือ 
   (1.4.1) มติคณะรัฐมนตรีทางบริหารปกติ ซ่ึงเปนเรื่องการตัดสินใจและ

สั่งการทางบริหารในฐานะที่คณะรัฐมนตรีเปนองคกรสูงสุดทางการเมืองในฝายบริหาร มติลักษณะนี้ 
แยกออกไดเปน 2 ประเภทยอย คือ 

    1) มติที่มีผลระยะเวลาใดเวลาหนึ่งโดยมีเวลาสิ้นสุด เชน มติ
กําหนดนโยบายของรัฐบาล (ยอมมีผลในชวงรัฐบาลนั้น ๆ) มติใหความเห็นชอบโครงการที่มีระยะเวลา
ดําเนินการชัดเจน เปนตน 

    2) มติที่มีผลแลวสิ้นสภาพไปทันที เชน มติแตงตั้งขาราชการ 
(ยอมหมดผลไปเมื่อขาราชการดํารงตําแหนงแลว) เปนตน 

   (1.4.2) มติคณะรัฐมนตรีที่มีลักษณะเปนกฎ คือ มติที่มีผลใชบังคับ
ทั่วไปในระบบราชการฝายบริหาร เพ่ือใหถือปฏิบัติตลอดไปจนกวาจะมีการแกไขหรือยกเลิก มติลักษณะ
น้ีแยกออกไดเปน 2 ประเภทยอย คือ 
                                                 
 52 ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, อางใน สุวิมล สังขพันธุ, เร่ืองเดียวกัน, หนา 237-238. 
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    1) มติที่มีผลเฉพาะในระบบราชการ ซ่ึงสวนราชการ ขาราชการ 
หนวยงาน และเจาหนาที่ของรัฐ จะตองถือปฏิบัติหรือดําเนินการใหเปนไปตามมติน้ัน ๆ เชน มติหาม
ขาราชการเลนการพนัน และมติใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐวางตัวเปนกลางทางการเมือง เปนตน 

    2) มติที่มีผลกระทบตอบุคคลภายนอก เปนมติซ่ึงกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติ/การดําเนินงานของทางราชการ ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบตอบุคคลภายนอก หรือประชาชน
โดยทั่วไป เชน มติกําหนดประเภทลุมนํ้า และการใชประโยชนในพ้ืนที่ปา เปนตน 

    โดยทั่วไปมติคณะรัฐมนตรีมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่คณะรัฐมนตรี
ไดมีมติ (มติคณะรัฐมนตรีบางเรื่องอาจกําหนดวันที่มีผลใชบังคับไวเปนวันอ่ืนเปนการเฉพาะเรื่องได) 
สวนราชการ หนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐที่มีหนาที่เกี่ยวของ จะปฏิบัติหรือดําเนินการใด ๆ อันเปน
การขัดกับมติคณะรัฐมนตรีโดยอางวาไมทราบวามีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดเกี่ยวกับเร่ืองน้ัน ๆ ไวแลว
มิได ดังนั้น ในการปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ซ่ึงอาจเก่ียวของกับมติคณะรัฐมนตรี หรืออาจมีมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดแนวทางการดําเนินการไวแลว จึงเปนการสมควรที่เจาหนาที่ผูน้ันจะไดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวของเสียกอนดวย53 

  (2) ประเภทของมติคณะรัฐมนตรี 
   ความในเรื่องนี้ที่ปรากฏในคูมือการทํางานของรัฐมนตรีขางตน จะเห็นได

วาไดแบงประเภทของมติคณะรัฐมนตรีไวดวย น่ันเปนนัยหน่ึง แตหากจะขยายความใหละเอียดมากขึ้น
อาจกลาวไดวา หากพิจารณาเนื้อหาของมติคณะรัฐมนตรีซ่ึงเปนผลการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีใน
ฐานะองคกรสูงสุดทางการบริหาร สามารถแบงมติคณะรัฐมนตรีไดเปน 2 ประเภทหลัก คือ มติ
คณะรัฐมนตรีที่กําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน กับมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดระเบียบแบบ
แผนในการปฏิบัติราชการ 

   (2.1) มติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดนโยบายในการบริหารราชการ
แผนดิน 

    มติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน
สวนใหญจะเปนการอนุมัติ เห็นชอบนโยบาย โครงการ แผนงานตางๆ ที่จัดทําขึ้นเพ่ือใหสอดคลองกับ
นโยบายของคณะรัฐมนตรี หรือเปนเรื่องที่ไมใชนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภาแตเปนเรื่องที่จะตองแกไข
ปญหาหรือสถานการณเฉพาะหนา ซ่ึงมติคณะรัฐมนตรีประเภทนี้ไมประสงคใหเปนกฎเกณฑโดยตรง 

   (2.2) มติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ
ราชการ 

    มติคณะรัฐมนตรีประเภทนี้ มุ งกําหนดกฎเกณฑ (norm) ให 
สวนราชการและขาราชการตองปฏิบัติตามในลักษณะที่เปนกฎเกณฑ การฝาฝนจะมีสภาพบังคับ  
ซ่ึงแบงเปน 2 กลุม คือ 

    (2.2.1) มติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบการกําหนดกฎเกณฑแหง
กฎหมายของฝายบริหาร หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา กฎเกณฑตามรูปแบบ เชน พระราชกําหนด  
                                                 
 53 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, คูมือการทํางานของรัฐมนตรี, หนา 23-24. 



รายงานการศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี (Cabinet Law) ฉบับสมบูรณ 

คณะบุคคลศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี 

142

พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงฯลฯ ซ่ึงโดยปกติแลวกฎเกณฑแหงกฎหมายของ 
ฝายบริหารนี้ตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติที่ใหอํานาจ 
ในการตรากฎเกณฑแหงกฎหมายของฝายบริหารขึ้นโดยเฉพาะ หรือในบางกรณีกฎเกณฑแหงกฎหมาย
ของฝายบริหารอาจตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลเพ่ือใชบังคับกับ
สวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

     การออกระเบียบโดยอาศัยอํานาจของนายกรัฐมนตรีในฐานะ
หัวหนารัฐบาลใชบังคับกับสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินนี้ ตางจาก
ระเบียบ ขอบังคับที่ออกโดยรัฐมนตรีซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายเฉพาะมาตราใดมาตราหนึ่งและ
ใชบังคับแกประชาชนทั่วไปตามที่กฎหมายแมบทใหอํานาจไว แตการออกระเบียบตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 11 น้ี เปนการออกระเบียบโดยอาศยัอํานาจบงัคบับญัชา
ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล ซ่ึงระเบียบนี้ใชบังคับภายในหนวยงานราชการเทานั้น หาก
ขาราชการฝาฝนจะตองไดรับโทษทางวินัย แตไมมีผลบังคับตอประชาชนทั่วไป ตัวอยางของระเบียบที่ออก
โดยอาศัยอํานาจบังคับบัญชา เชน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวีาดวยการปฏบิตัริาชการ
เพ่ือประชาชนของหนวยงานรัฐ เปนตน การออกระเบียบเชนนี้ ในกฎหมายปกครองฝรั่งเศสถือวาเปน
อํานาจของหัวหนาหนวยงานที่จะวางระเบียบภายในของหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินบริการสาธารณะ
เปนไปดวยดี และอํานาจนี้เปนอํานาจออกระเบียบอิสระที่ไมตองรอการมอบอํานาจจากกฎหมายแมบท54 

     กลาวโดยสรุปไดวา มติคณะรัฐมนตรีที่ใหความเห็นชอบ
กฎเกณฑตามรูปแบบ เปนเพียงการใชอํานาจออกกฎเกณฑของคณะรัฐมนตรี แตตัวมติคณะรัฐมนตรี
ไมใชกฎเกณฑในตัวเอง  

    (2.2.2) มติคณะรัฐมนตรีที่ไมใชเปนการใหความเห็นชอบ
กฎเกณฑตามรูปแบบแตเปนการวางกฎเกณฑใหสวนราชการและขาราชการถือปฏิบัติ  
มติคณะรัฐมนตรีประเภทนี้ หากใชเกณฑเกี่ยวกับผลบังคับของกฎเกณฑมาพิจารณาในการแบงแลว 
สามารถแบงไดเปน 2 กรณี คือ 

     กรณีที่ 1  ผลบังคับตอบุคคลนอกระบบราชการ 
     เน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรีที่วางกฎเกณฑใหสวนราชการ

และขาราชการถือปฏิบัติ ไมอยูในรูปแบบของกฎเกณฑแหงกฎหมายของฝายบริหารที่ระบบกฎหมาย
รับรอง จึงตองถือวามติดังกลาวไมมีผลบังคับใหประชาชนหรือบุคคลนอกระบบราชการตองปฏิบัติ
โดยตรง 

     กรณีที่ 2 ผลบังคับตอหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่
ของรัฐ  

     มติคณะรัฐมนตรีที่มีลักษณะเปนกฎเกณฑ (norm) ให
ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนเจาหนาที่ของรัฐและหนวยงานทั้งหลายตองปฏิบัติตาม เปน
                                                 
 54 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน เลม 3 ท่ีมาและนิติวิธี, หนา 91-92. 
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การใชอํานาจบังคับบัญชา (ในกรณีราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาค) หรือเปน
การใชอํานาจกํากับดูแล (ในกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ) ซ่ึงแยก
พิจารณาไดดังน้ี  

     1) การใชอํานาจบังคับบัญชา  
      หากคณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดกฎเกณฑใหราชการ

บริหารสวนกลางและสวนภูมิภาค และขาราชการทุกประเภทถือปฏิบัติแลว ทั้งหนวยงานและ 
สวนราชการดังกลาวตลอดจนขาราชการก็ตองปฏิบัติตาม มิฉะน้ันจะตองรับโทษทางวินัย ในกรณี
ขาราชการพลเรือน พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 85 บัญญัติวา  

      “มาตรา 85 ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติ
หนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของ
รัฐบาลโดยไมใหเสียหายแกราชการ 

      การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียหายแก
ราชการอยางรายแรงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง” 

      ในกรณีขาราชการประเภทอื่นที่ไมใชขาราชการ 
พลเรือน ก็จะมีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยโดยการอนุโลมใชกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนเปนสวนใหญ นอกจากนี้แลวตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 ไดกําหนดใหกระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด ตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดวย หากฝา
ฝนมติคณะรัฐมนตรี กฎหมายให อํานาจกับนายกรัฐมนตรีสามารถยับยั้ งการปฏิบัติที่ฝาฝน 
มติคณะรัฐมนตรีได55 

     2) การใชอํานาจกํากับดูแล 
      อํานาจที่คณะรัฐมนตรีมีอยูเหนือองคกรกระจายอํานาจ

ไมวาจะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐอ่ืนๆ เชน ธนาคารแหง
ประเทศไทย มหาวิทยาลัย เปนตน โดยทฤษฎีแลว ถาไมมีกฎหมายมาตราใดใหอํานาจคณะรัฐมนตรีไว
เปนการเฉพาะที่จะมีมติวางกฎเกณฑใหองคกรเหลานั้นปฏิบัติ คณะรัฐมนตรีก็ไมอาจวางกฎเกณฑ
ดังกลาวได ตามหลักที่วา “ไมมีอํานาจกํากับดูแลโดยไมมีบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะ” แมนายกรัฐมนตรี
ที่เปนผูบังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารทุกตําแหนงก็ไมมีอํานาจนี้56 แตในทางปฏิบัติ การใชอํานาจ
วางกฎเกณฑของคณะรัฐมนตรีจะมีผลตอองคกรกระจายอํานาจไดโดยผานกลไก 3 ทาง คือ  

                                                 
 55 โปรดดูพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 22, 28 และ 33, มาตรา 19, 36 และ 55. 
 56 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 11(1) บัญญัติวา 

“มาตรา 11 นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 
(1) กํากับโดยทั่วไปซ่ึงการบริหารราชการแผนดิน เพื่อการนี้จะส่ังใหราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และสวนราชการซึ่งมี

หนาที่ควบคุมราชการสวนทองถ่ิน ชี้แจงแสดงความคิดเห็น ทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ในกรณีจําเปนจะยับยั้งการปฏิบัติ
ราชการใด ๆ ที่ขัดตอนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ไดและมีอํานาจสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการ
สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ิน” 
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      ทางแรก คณะรัฐมนตรีมีมติใหสวนราชการที่มีหนาที่
กํากับดูแลองคกรกระจายอํานาจไปใชอํานาจตามกฎหมายที่ใหอํานาจกํากับดูแล วางหลักเกณฑใหแก
องคกรกระจายอํานาจเหลานั้นตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ทั้งนี้ กฎหมายที่กระจายอํานาจใหแกองคกร
ทั้งหลายจะกําหนดอํานาจกํากับดูแลไวที่สวนกลาง57 และสวนภูมิภาค58 ดังนั้น ราชการสวนกลางและ
สวนภูมิภาคก็ตองนํามติคณะรัฐมนตรีไปสั่งการตอ 

      ทางที่สอง คณะรัฐมนตรีมีมติให “ขาราชการ” ฝาย
บริหารปฏิบัติ แมวาตัวองคกรจะเปนองคกรกระจายอํานาจ อาทิ มหาวิทยาลัยตางๆ แตขาราชการใน
องคกรไมใชขาราชการในระบบกระจายอํานาจ จึงยังตองผูกพันโดยมติคณะรัฐมนตรี 

      ทางที่สาม โดยผานอํานาจการกํากับดูแลงบประมาณ
ในรูปงบประมาณแผนดิน เงินอุดหนุน เงินกู และการค้ําประกันฯลฯ ทําใหองคกรกระจายอํานาจตอง
พ่ึงพิงแหลงเงินดังกลาวจากราชการสวนกลางจึงไมกลาฝนมติคณะรัฐมนตรี 
    ตัวอยางคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเก่ียวกับมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เปนการวางกฎเกณฑใหสวนราชการและขาราชการถือปฏิบัติ 
    ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษา ตามคดีหมายเลขแดงที่ อ.89/2549 
วันที่ 2 พฤษภาคม 2549 คดีระหวางนายไพรัช สหเมธาพัฒน ผูฟองคดี และคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน ที่ 1 กับพวก รวม 3 คน ผูถูกฟองคดี เร่ือง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (อุทธรณคําพิพากษา)  
    คดีน้ี มีประเด็นที่ เกี่ยวของกับมติคณะรัฐมนตรี โดยมีปญหาที่ศาล
ปกครองสูงสุดตองวินิจฉัยวา การที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการ 
พลเรือนเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 9 เพ่ิมเติม จากหลักการที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ  
เปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม 
    ศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณาคดี น้ีและมีคําพิพากษาโดยสรุปวา 
สํานักงาน ก.พ. ไดนําเสนอแผนการดําเนินการใชระบบนักบริหารระดับสูงตอคณะกรรมการปฏิรูประบบ
ราชการและคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบแผนการดําเนินการดังกลาวแลว การที่ผูถูกฟองคดีทั้งสามอาง
วามติคณะรัฐมนตรีขางตนไมมีผลบังคับใหผูถูกฟองคดีที่ 1 ซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมายที่จะกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในเรื่องการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใหดํารงตําแหนง ตองถูกจํากัดหรือถูก 
ตัดทอนอํานาจที่มีอยูตามกฎหมายไดน้ัน เห็นวา คณะรัฐมนตรีเปนองคกรสูงสุดที่มีอํานาจหนาที่ในการ
บริหารราชการแผนดินตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ผูถูกฟองคดีที่ 1 ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของรัฐในรูป
คณะกรรมการในฝายบริหาร และมีหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 จึงตองปฏิบัติตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
                                                 
 57 โปรดดูพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 123  
 58 โปรดดูพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 77-80 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 71-75 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 90-92 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มาตรา 94-98 
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ดังกลาว ซ่ึงหากเห็นวา แผนการดําเนินการฯ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนั้นยังไมเพียงพอที่จะบรรลุ
วัตถุประสงคของหลักการใหมีระบบผูบริหารระดับสูง ก็อาจเสนอขอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวน
เพ่ือความเหมาะสมตอไปได 
    เม่ือคณะรัฐมนตรีมิไดมีมติเปลี่ยนแปลงนโยบายเปนประการอื่น ผูถูกฟอง
คดีที่ 1 จึงไมอาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการเลือกสรรผูบริหารระดับสูง กลุมที่ 1 (ระดับ 9)  
ใหแตกตางไปจากหลักการที่เปนสาระสําคัญที่คณะรัฐมนตรีกําหนดเปนนโยบายได ดังน้ัน การที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการพลเรือนเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ระดับ 9 เพ่ิมเติม จากหลักการที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ จึงเปนการดําเนินการที่ไมชอบดวยมติ
คณะรัฐมนตรี และไมชอบดวยกฎหมาย คําอุทธรณของผูถูกฟองคดีทั้งสามจึงไมอาจรับฟงได  

  (3) ตัวอยางมติคณะรัฐมนตรีที่ขัดตอกฎหมาย 
   แมวาโดยหลักการคณะรัฐมนตรีจะออกมติมาโดยขัดตอกฎหมายไมได  

แตจากขอเท็จจริงที่ผานมา จะดวยเหตุใดก็ตาม พบวามีมติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาโดยขัดตอกฎหมาย 
ดังตัวอยางตอไปน้ี  

• กรณีที่หนึ่ง บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ได
ยื่นฟองคณะรัฐมนตรีตอศาลปกครองสูงสุด เพ่ือใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี 
กรณีที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่ 26 กันยายน 2543 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการพิจารณาสิทธิ
พิเศษของหนวยงานและรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีมติใหสิทธิพิเศษแกองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) 
ในการใหบริการเลขหมายโทรศัพทของ ทศท. แกหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
โดยใหหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐพิจารณาการขอเลขหมายใหมของ ทศท. เปน
ลําดับแรก เวนแต ทศท. ไมอาจใหบริการไดในระยะเวลาอันสั้น โดยมีเง่ือนไขให ทศท. ใหสวนลดและ
ยกเวนคาบริการสําหรับโทรศัพทพ้ืนฐาน โดยมีผลนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติจนกวา ทศท. จะ
ดําเนินการแปรรูปแลวเสร็จ ทั้งนี้ ให ทศท. ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยลดและยกเวนคาบริการบางรายการ
ใหกับลูกคา และใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติตามมติดังกลาว รวมทั้ง
ใหกระทรวงมหาดไทยขอความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือถือปฏิบัติดวย 
     คดีน้ี บริษัทฯ ฟองวา มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวเปนการออกกฎที่ให
สิทธิแก ทศท. ผูกขาดการใหบริการโทรศัพทแกหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ
ไมใหมีการแขงขันในการใหบริการอยางเสรีและเปนธรรม เปนการจํากัดสิทธิและเลือกปฏิบัติไมเปน
ธรรมแกบริษัทฯ ที่มีอยูตามสัญญารวมการงานและรวมลงทุนขยายบริการโทรศัพทฯ กับ ทศท. อันเปน
การออกกฎที่ไมชอบดวยกฎหมาย และขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 
29 มาตรา 40 มาตรา 50 และมาตรา 87 ขอใหศาลเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว 
     ศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณาคดีน้ีและมีคําพิพากษาโดยสรุปวา  
มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวเปนกฎที่ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากเปนกฎที่จํากัดสิทธิและมีลักษณะเปน
การเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอสิทธิของผูฟองคดีที่มีอยูตามสัญญารวมการงานและรวมลงทุนฯ 
ระหวางผูฟองคดีกับ ทศท. ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี



รายงานการศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี (Cabinet Law) ฉบับสมบูรณ 

คณะบุคคลศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี 

146

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ทั้งยังเปนการขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 30 และมาตรา 
335 (2) ดวย59 จึงพิพากษาใหเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว60 

 กรณีที่สอง 
 นายสุทธิพันธ หุตะสิงห กับพวกรวม 23 คน ไดยื่นฟองคณะรัฐมนตรี

กับกระทรวงการคลังตอศาลปกครองสูงสุด เพ่ือใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันที่ 30 ตุลาคม 2544 ที่กําหนดใหมีการจายเงินเพ่ิมพิเศษแกพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเคยไดรับเงินเพ่ิม
พิเศษอยูกอนที่คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2541 ใหระงับการจายเงินเพ่ิมพิเศษสาขา
วิชาชีพที่ขาดแคลนของพนักงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมดเทานั้น และขอใหพิพากษาใหคณะรัฐมนตรีมีมติวา 
ผูที่เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจซ่ึงเคยไดรับหรือไมไดรับเงินเพ่ิมพิเศษอยูเดิมกอนที่คณะรัฐมนตรีมีมติให
ระงับการจาย เปนผูมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิมพิเศษทั้งสิ้น ทั้งน้ีใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2544 

 ศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณาคดีน้ีและมีคําพิพากษาโดยสรุปวา มติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2544 ในสวนที่กําหนดเง่ือนไขการมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิมพิเศษในการ

                                                 
 59 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
 มาตรา 29 การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญน้ีกําหนดไว และเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได 
  กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึงหรือแกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย 
  บทบัญญัติวรรคหนึ่ง และวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายดวย โดยอนุโลม 
 มาตรา 30 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน... 

มาตรา 40 คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคมเปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อ
ประโยชนสาธารณะ 
  ใหมีองคกรของรัฐเปนอิสระทําหนาที่ จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่งและกํากับดูแลการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  การดําเนินการตามวรรคสอง ตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติ และระดับทองถ่ิน ทั้งในดาน
การศึกษา วัฒนธรรม และความมั่นคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอื่น รวมทั้งการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 
 มาตรา 50 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม.... 
 มาตรา 87 รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด กํากับดูแลใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม คุมครอง
ผูบริโภค และปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจ 
ที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีการสาธารณูปโภค 
 มาตรา 335 ในวาระเริ่มแรก มิใหนําบทบัญญัติดังตอไปน้ีมาใชบังคับกับกรณีตาง ๆ ภายใตเงื่อนไขดังตอไปน้ี 
  (1) ........ 
  (2) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 40 มาใชบังคับจนกวาจะมีการตรากฎหมายอนุวัตการใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว 
ซ่ึงตองไมเกินสามปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี ทั้งน้ี กฎหมายที่จะตราข้ึนจะตองไมกระทบกระเทือนถึงการอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญา ซ่ึงมีผลสมบูรณอยูในขณะที่กฎหมายดังกลาวมีผลใชบังคับ จนกวาการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้นจะส้ินผล 
 60 คําพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.26/2546 ทั้งน้ี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดนําประกาศสํานักงานศาลปกครอง เร่ืองศาล
ปกครองพิพากษาถึงที่สุดใหเพิกถอนกฎ ลงวันที่ 6 มกราคม 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 121 ตอนพิเศษ 
1ง ลงวันที่ 8 มกราคม 2547 
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ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงวิชาชีพเฉพาะดาน Science and Technology วาตองเปนพนักงานซึ่งเคยไดรับ
เงินเพ่ิมพิเศษอยูเดิมกอนที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหระงับการจาย เปนกฎที่ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจาก
เปนกฎที่ขัดตอความเสมอภาคและมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอสิทธิของผูฟองคดีที่จะ
ไดรับการปฏิบัติจากฝายปกครองในกรณีที่มีสาระสําคัญอยางเดียวกัน ตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย จึงพิพากษาใหเพิกถอนมติของคณะรัฐมนตรีดังกลาว ทั้งน้ี ใหมีผลตั้งแตวันที่ได
มีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 254461 
  ในอนาคตที่ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงานของ
คณะรัฐมนตรีมากขึ้นน้ัน ปญหามติคณะรัฐมนตรีผิดกฎหมายเปนสิ่งที่ผูที่เกี่ยวของทุกฝายตองใหความ
ระมัดระวังมากขึ้น ดังน้ัน บทบาทของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะที่ปรึกษาของรัฐบาล
หรือคณะรัฐมนตรีจําเปนตองมีในเชิงรุกมากขึ้น กลาวคือ แนวปฏิบัติที่ผานมานั้น สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาจะใหความเห็นเฉพาะในเรื่องรางกฎหมายและเรื่องอ่ืน ๆ ที่คณะรัฐมนตรีรองขอ 
แตในภาวการณปจจุบันที่เร่ืองเสนอใหคณะรัฐมนตรีหลาย ๆ เร่ืองที่ไมใชรางกฎหมายหรือเปนเรื่องที่ 
ไมเกี่ยวของกับกฎหมายโดยตรง แตมีประเด็นที่ควรตรวจสอบในเรื่องความชอบดวยกฎหมาย ประกอบ
กับเรื่องเหลานั้นมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองใหคณะรัฐมนตรีตัดสินใจในทันการณ การที่จะรอใหนํา
เรื่องเหลานั้นเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพ่ือที่จะมีมติวา ใหสงเรื่องนั้น ๆ ใหสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาใหความเห็นในประเด็นใด ๆ จะทําใหการบริหารงานลาชาไมมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงควรปรับแนวปฏิบัติใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถสงเรื่องใด ๆ  
ที่เสนอตอคณะรัฐมนตรีที่เห็นสมควรใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาใหความเห็นไดกอน
เสนอคณะรัฐมนตรี 
  บทวิเคราะหความชอบดวยกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรี 
  มติคณะรัฐมนตรีหลายเรื่องที่ถูกฟองรองวาผิดกฎหมายและมีการนําเขาสูการพิจารณา
ของศาลปกครองดังที่ไดนําเสนอขางตนนั้น สวนหนึ่งอาจกลาวไดวาเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพของการ
ตัดสินใจที่ดูเหมือนจะมีความแตกตางกันตามลักษณะที่มาและองคประกอบของคณะรัฐมนตรี 
  ดร.เชาวนะ  ไตรมาศ ไดใหความเห็นวา “ปญหาที่พบคือกระบวนการตัดสินใจจะ 
เปนไปตามรูปแบบของคณะรัฐมนตรี ก็คือคณะรัฐมนตรีที่เปนที่รวมของขาราชการ โดยเฉพาะที่มาจาก
คําสั่งของคณะปฏิวัติหรือมาจากการปฏิวัติรัฐประหารก็จะเปนที่รวมของบรรดาขาราชการ ลักษณะของ
กระบวนการตัดสินใจก็จะโนมเอียงไปในกระบวนการที่เรียกวาใชการบริหารเปนจุดมุงเนน สวนที่มาจาก
ฝายการเมืองก็จะใชกระบวนการที่เปนรูปแบบของการเมืองเปนจุดมุงเนน ตรงนี้เปนสิ่งที่เลือกไมได
คณะรัฐมนตรีอาจจะเปนแบบไหนก็ได แตสิ่งที่ตองคงไวคือทําอยางไรใหความแตกตางนั้นอยูบนพ้ืนฐาน
ของกระบวนการตัดสินใจในแบบเดียวกัน คือแบบที่มีมาตรฐานทั่วไปหรือมาตรฐานหลัก เพราะแมแต
รูปแบบของคณะรัฐมนตรีที่ผสมกันทั้งฝายการเมืองและฝายบริหารหรือที่เรียกวาการเมืองกึ่งหน่ึงและ
ขาราชการกึ่งหน่ึง ซ่ึงเราคาดหวังวาจะทําใหกระบวนการตัดสินใจน้ันเปนลักษณะผสมทั้งการเมืองและ

                                                 
61 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.14/2548 สําหรับความละเอียดของรัฐธรรมนูญมาตรา 30 ไดอางแลวขางตน 
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การบริหาร แตในทางปฏิบัติพบวาไมมีดุลยภาพ บางครั้งกึ่งน้ันก็เอียงไปทางการเมือง บางครั้งก็เอียงไป
ทางการบริหาร เพราะฉะนั้นจุดที่ตองแสวงหาก็คือจุดที่เปนจุดสมดุลทั้งการเมืองและการบริหาร  

 ตัวอยางของความโนมเอียงทางการเมืองคือสิ่งที่เปนองคประกอบในกระบวนการ
ตัดสินใจก็จะมีสิ่งที่เรียกวา act of government อยูมาก มี political mandate มาก มี political judgment 
มาก ซ่ึงจะนําไปสูมติที่เปน political feasibility ซ่ึงจะตรงกันขามกับสิ่งที่เรียกวา administrative 
personality หรือความสมเหตุสมผลทางการบริหาร ซ่ึงในกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีน้ันเปน
ที่พบกันระหวางฝายการเมืองกับการบริหารก็จริง แตวาเม่ือเปนมติคณะรัฐมนตรีแลวคนที่นําไปปฏิบัติก็
คือสวนราชการ กรม กองตาง ๆ ซ่ึงสวนเหลานี้ก็ตองอยูบนพ้ืนฐานของกฎหมายทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นถา
มติคณะรัฐมนตรียังมีปญหาขอสงสัยในเรื่องของความชอบดวยกฎหมายความชอบดวยรัฐธรรมนูญอะไร
ตาง ๆ เหลานี้ ซ่ึงเคยเกิดขึ้นและก็เปนเรื่องใหญ ก็จะสงผลตอไปถึงการนํามติไปปฏิบัติดวย”62 
  จากความเห็นขางตนมีขอเท็จจริงประการหนึ่งวา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเองใน
ฐานะที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะการนําเรื่องเขาสู
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ก็ไดมีความพยายามมาโดยตลอดที่จะสรางมาตรฐานของกระบวนการไว ไมวาจะ
ในเรื่องของการกําหนดวิธีปฏิบัติในแตละขั้นตอน หรือการนําเสนอขอมูลประกอบการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรี แตกระน้ันก็ยังปรากฏวามีหลายเรื่องที่มีปญหาในขอกฎหมายอันนําไปสูการฟองรองวา 
มติคณะรัฐมนตรีบางเรื่องออกมาโดยมิชอบ ขอจํากัดเฉพาะในสวนการปฏิบัติหนาที่ น้ีของสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็คือเรื่องของระยะเวลาในการศึกษาเพื่อกลั่นกรองเรื่อง โดยเฉพาะในชวงรัฐบาล
บางสมัยที่บางเรื่องไดขอยุติในระดับพรรคการเมืองที่เปนรัฐบาลมากอนแลว แลวจึงนําเรื่องน้ันเสนอเขา
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเรงดวน การกลั่นกรองอยางเปนทางการโดยสวนราชการที่เกี่ยวของ 
ซ่ึงรวมถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดวยก็ไมอาจกระทําไดอยางเต็มที่ แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยอมมีความ
แตกตางกันอยางแนนอนระหวางการบริหารจัดการเรื่องที่เขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในชวงเวลาที่มี
รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งกับชวงเวลาที่มีรัฐบาลจากการปฏิวัติหรือรัฐประหารก็ตามในลักษณะดังที่
ปรากฏในความเห็นของ ดร.เชาวนะ  ไตรมาศ ที่กลาวมาแลวขางตน มิติทางการเมืองจึงมีผลกระทบตอ
เร่ืองน้ีอยางมีนัยสําคัญ ฉะน้ัน ประเด็นจึงไมนาใชการไมมีหลักเกณฑหรือกติกาที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
กระบวนการตัดสินใจ หากแตเปนความไมสามารถที่จะใชบังคับอยางเครงครัดไดตางหากที่ทําให 
ดูเหมือนวาการเมืองไดครอบงําความพยายามที่จะรักษาหลักเกณฑหรือมาตรฐานการดําเนินการไว 
  อยางไรก็ตาม  เ ม่ือกลาวถึงมติคณะรัฐมนตรี อันเปนผลจากการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรี ประเด็นที่สําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหมติคณะรัฐมนตรีน้ันถูกตองและเปนไปเพื่อ
ประโยชนตอประเทศชาติ ประชาชนอยางแทจริงก็คือ ขอมูลที่สนับสนุนการตัดสินใจ นายนพดล  เฮงเจริญ 
อดีตรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดเสนอความเห็นในเรื่องน้ีไววา ขอมูลที่คาดวาคณะรัฐมนตรีตองการ
ซ่ึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตองใหความสนใจมาก ๆ ก็คือ 

                                                 
 62 ดร. เชาวนะ  ไตรมาศ, สรุปการสัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษาเพ่ือยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี, (โรงแรม 
ปร๊ินพาเลส หลานหลวง กรุงเทพฯ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2550) 
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o ขอมูลที่เกี่ยวของกับกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีเปนจุดที่มีความสําคัญมาก ๆ  
ที่ตองแสดงความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ ความชอบดวยกฎหมาย นอกจากนั้นอาจจะตองแสดงถึง
ผลลัพธที่อาจจะสงผลกระทบตอหลักของการแบงแยกการใชอํานาจหรือการขัดแยงระหวางอํานาจ
ทั้งหลาย 

o ขอมูลที่เกี่ยวของกับแนวทางหรือขอเสนอแนะซึ่งเปนประเด็นขอยุติที่ควรจะตอง
เสนอตอคณะรัฐมนตรี รัฐบาลใหมก็คาดหมายวาจะเปนรัฐบาลหลายพรรค ยิ่งมีรัฐบาลหลายพรรคการที่
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตองหาประเด็นที่เปนขอยุติที่จะเสนอแนวทางหรือทางเลือกก็จะชวยทําให
การบริหารราชการเดินหนาไปอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหเสถียรภาพของรัฐบาลดีขึ้น 
 2.6.5 สถานะของเอกสารที่ใชในกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 

 เอกสารที่ใชในกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีที่จะกลาวในที่น้ีประกอบดวย 
หนังสือของสวนราชการเจาของเร่ืองและของสวนราชการที่มีหนาที่ตองเสนอความเห็นประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี บันทึกการประชุม รางมติ
คณะรัฐมนตรี หนังสือยืนยันมติคณะรัฐมนตรี และสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  

เอกสาร
คณะรัฐมนตรี 

ความหมาย 
สถานะ 

ในการใชอางอิง 
การเก็บรักษา 

1. ระเบียบวาระ
การประชุม
คณะรัฐมนตรี 

เอกสารที่ใชในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ประกอบดวย 1) รายชื่อเรื่องในวาระ 2) 
เอกสารแตละเรื่อง ประกอบดวย บันทึกสรุป
วาระ หนังสือตนเรื่องและเอกสารประกอบ 
ความเห็นสวนราชการ ทั้งนี้ เอกสาร
แบงเปนวาระเพื่อพิจารณา วาระเพื่อทราบ 
ซึ่งจัดทําขึ้นโดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(สลค.) เพ่ือแจกจายใหแกผูเขารวมประชุม
คณะรัฐมนตรี ซึ่งประกอบดวย คณะรัฐมนตรี 
และผูที่เกี่ยวของเทานั้น โดยต้ังแตป 2544 
เปนตนมาไดจัดทําในรูปแบบซีดี 

เปนเอกสารราชการ
สําหรับผูเขารวม
ประชุม
คณะรัฐมนตรี
เทานั้น ถือเปน
เอกสารลับ  
ไมสามารถนําไป
เผยแพรและ
อางอิงได 
 

- สลค. จัดเก็บตนฉบับ  
- ผูเขารวมประชุม
คณะรัฐมนตรีที่ไดรับแจก
ระเบียบวาระนั้นอาจจะ
จัดเก็บหรือทําลายขึ้นอยู
กับแตละบุคคล 
 

2. สมุดจดประเด็น
อภิปรายและมติ
คณะรัฐมนตรี
ของเจาหนาที่ 

สมุดหรือเอกสารที่เจาหนาที่ สลค. ใชในการ
บันทึกประเด็นอภิปรายและมติคณะรัฐมนตรี 
โดยจดเพื่อจัดทําเปนสรุปผลการประชุม 
ทั้งนี้ อาจจดเปนชวเลขก็ได 

เปนเอกสาร 
สวนบุคคลของ
เจาหนาที่ ไมไดมี
การเผยแพรแต
อยางใด 

เมื่อเจาหนาที่นําขอมูลที่ 
จดไดไปจัดทําสรุปผลการ
ประชุมเสร็จเรียบรอยแลว 
จะจัดเก็บหรือทําลายขึ้นอยู
กับแตละบุคคล 

3. รางมติ
คณะรัฐมนตรี 
หรือที่เรียกวา 
“มติหัวแดง” 

เอกสารที่เจาหนาที่ สลค. จัดทํารางมติ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือนําเสนอรัฐมนตรีผูไดรับ
มอบหมายจากคณะรัฐมนตรีใหทําหนาที่
ตรวจมติคณะรัฐมนตรีกอนที่จะแจงยืนยัน
ใหแกคณะรัฐมนตรี โดยสวนหัวของกระดาษ
เปนขอความสีแดง 

เปนเอกสารราชการ 
เปนตนฉบับราง
มติคณะรัฐมนตรีที่
ใชเปนการภายใน 
สลค. ไมสามารถ
นําไปเผยแพรได 

สลค. จัดเก็บโดยรวมไวกับ
เอกสารตนเรื่องนั้น ๆ 
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เอกสาร
คณะรัฐมนตรี 

ความหมาย 
สถานะ 

ในการใชอางอิง 
การเก็บรักษา 

4. หนังสือยืนยัน
มติคณะรัฐมนตรี 

หนังสือแจงยืนยันมติคณะรัฐมนตรีที่ผาน 
การอนุมัติจากรัฐมนตรีผูไดรับมอบหมาย
จากคณะรัฐมนตรีใหทําหนาที่ตรวจมติ
คณะรัฐมนตรี โดยแจงไปยังคณะรัฐมนตรี 
สวนราชการเจาของเรื่อง สวนราชการ 
ที่เกี่ยวของ และสวนราชการที่เสนอ
ความเห็น 

เปนเอกสาร
ราชการ สามารถ
นําไปเผยแพรและ
อางอิงได 

- สลค. จัดเก็บโดยรวมไว
กับเอกสารตนเรื่องนั้น ๆ  
- สวนราชการเจาของเรื่อง
ไดมีการรวบรวมไว  
- สวนราชการอื่นอาจมีการ
รวบรวมไวเชนกัน เพ่ือใช
อางอิงและใชประโยชนใน
การปฏิบัติงาน 

5. สรุปผลการ
ประชุม
คณะรัฐมนตรี 

เอกสารที่สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ซึ่งมีลักษณะเปนเพียงสรุปผลของการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี มีเพียงรายชื่อรัฐมนตรี
ที่เขารวมประชุม โดยเปนการบันทึกโดย
เจาหนาที่ สลค. ไมมีการลงทะเบียน ไมไดมี
การระบุถึงประเด็นที่มีการอภิปรายในที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีในแตละเรื่อง ไมมี
รายชื่อผูมาชี้แจงตอที่ประชุม และไมมีการ
รับรองรายงานการประชุม โดยแจกจาย
ใหแกคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ต้ังแตป 2546 เปน
ตนมาไดจัดทําในรูปแบบซีดี 

เปนเอกสาร
ราชการ สามารถ
ใชอางอิงภายใน 
สลค. และ
คณะรัฐมนตรี
เทานั้น 

สลค. จัดเก็บตนฉบับ  
 

 
  ปญหาที่เกิดขึ้นกับเอกสารในขั้นตอนตาง ๆ เหลานี้ที่เปนประเด็นสําคัญก็คือ สถานะ
ของเอกสารแตละประเภท เพราะเอกสารบางสวนแมจะใชในขั้นตอนกระบวนการของการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรีก็ตาม แตก็ไมมีกฎหมายรองรับใหมีสถานะเปนเอกสารของทางราชการ เชน สมุดจด
ประเด็นอภิปรายและมติคณะรัฐมนตรีของเจาหนาที่ที่มีหนาที่จัดทํามติ หรือบางสวนก็ไมอยูในฐานะที่จะ
นําไปอางอิงไดอยางสมบูรณเน่ืองจากขั้นตอนของการจัดทําไมเหมือนกับเอกสารของการประชุมทั่ว ๆ ไป 
เชน สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีซ่ึงแตเดิมแมจะใชคําวา “รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี” แต
ในทางปฏิบัติก็ไมไดกําหนดใหคณะรัฐมนตรีตองมีการรับรองรายงานการประชุมน้ีเหมือนกับการประชุม
อ่ืน ๆ ทั่ว ๆ ไป เปนตน ขอเท็จจริงประการหนึ่งสมควรกลาวไวในที่น้ีก็คือ การประชุมคณะรัฐมนตรีแต
เดิมเปนการประชุมที่มีรูปแบบเฉพาะโดยอิงประเพณีการปฏิบัติสืบตอกันมา เพ่ิงจะมีกฎหมายรองรับ
และกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติไวชัดเจนเมื่อมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2548 จึงไดมีการนําวิธีปฏิบัติที่กระทํากันจนเปนธรรมเนียมมากําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาและ
ระเบียบดังกลาวนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีซ่ึงแตเดิมแมจะมีระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2531 และฉบับแกไขเพ่ิมเติมป 2535  
ก็ตาม ก็ไมไดมีการระบุในสวนนี้ไว เชน ในเรื่องขององคประชุมของคณะรัฐมนตรี เปนตน ดังนั้น เม่ือมี
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กรณีที่คณะรัฐมนตรีถูกฟองรองตอศาล การจะคนหาหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่จะชัดแจงในทุก ๆ ขั้น 
ที่จะใชเปนพยานหลักฐาน พบวาไมอาจกระทําได ทั้งน้ีไมรวมประเด็นที่อาจนําไปสูการถูกกลาวหาไดวา
กระบวนการขั้นตอนของคณะรัฐมนตรีไมมีความโปรงใสใหตรวจสอบไดอยางจริงจัง   
  ดังนั้น ควรจะไดมีการกําหนดในเรื่องสถานะและวิธีปฏิบัติตอเอกสารประเภทตาง ๆ 
โดยเฉพาะสมุดจดบันทึกการประชุมที่เจาหนาที่ใชในการประชุมคณะรัฐมนตรีซ่ึงอาจถูกนําไปใชอางอิง
ในกรณีเกิดการฟองรองรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี เปนตน 
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บทที่ 3 
การศกึษากฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี  
และคูมือของคณะรัฐมนตรีตางประเทศ 

 
 
 ในการศึกษาความจําเปนในการยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของไทยนั้น จําเปนตอง 
มีการศึกษากฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีและคูมือตาง ๆ ที่เกี่ยวของในกรณีของตางประเทศดวย 
อยางไรก็ตาม เน่ืองจากองคความรูในเรื่องดังกลาวที่เปดเผยมีคอนขางจํากัด ทําใหการศึกษาในครั้งนี้มี
ขอบเขตเฉพาะกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของของประเทศญี่ปุน ซาอุดิอาระเบีย กัมพูชา ลัตเวีย 
บอสเนีย และเฮอรเซโกวินา และคูมือที่เกี่ยวของของอังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด 
 
3.1 กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของตางประเทศ  
 การบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีจําเปนตองมีหลักและแนวปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจนในกรอบอํานาจ หนาที่ และภารกิจที่คณะรัฐมนตรีจะตองดําเนินการ ในสวนของหลักการนั้น 
โดยทั่วไปรัฐธรรมนูญของประเทศตาง ๆ จะระบุไวกวาง ๆ วาคณะรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่ในการบริหาร
ราชการแผนดิน ขณะที่ในสวนของขอบเขตหรือแนวปฏิบัติในการใชอํานาจและหนาที่ในการบริหาร
ราชการแผนดินน้ันจะกําหนดในรูปแบบที่แตกตางกันซึ่งจากการศึกษาพบวาปรากฏใน 2 ลักษณะคือ 
การกําหนดเปนลายลักษณอักษรในรูปแบบของกฎหมาย ระเบียบ คูมือ และการกําหนดโดยธรรมเนียม
ปฏิบัติ  
 ในสวนของการกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีเปนลายลักษณอักษร
สามารถแบงออกเปน 2 ระดับคือ ระดับที่มีสภาพบังคับโดยการกําหนดเปนกฎหมาย (Cabinet Law หรือ 
Law of the Council of the Ministers) ซ่ึงมีทั้งระดับพระราชบัญญัติ (act) และระดับพระราชกฤษฎีกา 
(decree) และระดับที่ไมมีสภาพบังคับโดยกําหนดเปนคูมือหรือแนวปฏิบัติ (manual หรือ guideline) ซ่ึง
จากการสํารวจความมีอยูของเอกสารลายลักษณอักษรที่ใชในการอางอิงหรือเปนแนวทางปฏิบัติในการ
บริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีประเทศตาง ๆ พบวามีดังน้ี 

(1) กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี มักจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหนาที่ หลักการทํางาน จํานวน
และองคประกอบของคณะรัฐมนตรี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี และการกําหนดใหมี
หนวยงานสนับสนุนการทํางานของคณะรัฐมนตรี ฯลฯ ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในรายละเอียดนั้นจะมีการ
กําหนดในกฎหมายลําดับรองลงไปหรือกําหนดเปนคูมือ ประเทศที่ใชกฎหมายในลักษณะนี้แบงเปน  
2 กลุม คือ ประเทศที่ตราเปนพระราชบัญญัติ ไดแก ญ่ีปุน ลัตเวีย บอสเนียและเฮอรเซโกวินา และ
กัมพูชา และประเทศที่ตราเปนพระราชกฤษฎีกา คือ ซาอุดิอาระเบีย  
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(2) คูมือหรือแนวทางปฏิบัติ มักจะระบุรายละเอียดเหมือนขอ (1) แตจะเพ่ิมเติมประเด็น
ปลีกยอยที่เปนวิธีปฏิบัติตาง ๆ ดวย เชน การจัดทําเอกสารเสนอคณะรัฐมนตรี การประสานงานระหวาง
สวนราชการกับคณะรัฐมนตรี หลักคุณธรรมจริยธรรมของคณะรัฐมนตรี ฯลฯ กลุมประเทศที่ใชคูมือหรือ
แนวทางปฏิบัติโดยไมมีกฎหมายคณะรัฐมนตรี ไดแก อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 
 ดังนั้น หากจะนิยามคําวา “กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี” ในที่น้ีอาจกลาวไดวาเปนกฎหมายที่
ระบุถึงกรอบอํานาจหนาที่และแนวปฏิบัติในการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีที่ขยายความ
ตอจากมาตราที่วาดวยคณะรัฐมนตรีที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญของประเทศนั้น ๆ หรือเปนหลักในการ
กําหนดหรืออางอิงเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของที่จะปรากฏในรูปแบบของระเบียบ คูมือ หรือแนวปฏิบัติ 
 ในการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีในครั้งน้ีมีขอจํากัดอยางมากในการสํารวจวา
ประเทศใดบางที่มีกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี เน่ืองจากองคความรูในเร่ืองนี้คอนขางจํากัดเพราะ 
ถือวาเปนเรื่องการบริหารภายในของแตละประเทศจึงมักไมเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไป ดังนั้นการ
สํารวจขอมูลในการศึกษาครั้งน้ีจึงใชขอมูลจากการเผยแพรบน internet และขอมูลที่ไดจากผลการศึกษา
ตาง ๆ ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนสวนใหญ ทั้งน้ีสรุปสาระสําคัญโดยยอในกฎหมายวาดวย
คณะรัฐมนตรีของแตละประเทศมีดังน้ี  
 3.1.1 ญี่ปุน 
  การตรากฎหมายเปนลายลักษณอักษรเพื่อกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีญ่ีปุน
มีขึ้นครั้งแรกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการแผนดินมาเปนระบบคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 
22 ธันวาคม ค.ศ. 1885 โดยกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีฉบับแรกใชชื่อวา Naikaku-shokken  
มีจํานวน 7 มาตรา ซ่ึงตอมาไดมีการตรา Naikaku-kansei ซ่ึงเปนกฎหมายใหมเม่ือวันที่ 24 ธันวาคม 
ค.ศ. 1889 เพ่ือใชแทน และไดมีการปรับปรุงแกไขในป ค.ศ. 1907 กฎหมายฉบับน้ีไดใชมานานกวา 60 ป 
จนกระทั่งกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของญี่ปุนฉบับลาสุดที่เรียกวา Cabinet Law มีสถานะเปน
พระราชบัญญัติตราขึ้นเม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ.194763  
  กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของญี่ปุนฉบับปจจุบันมีจํานวน 23 มาตรา (ดูภาคผนวก 3)
โดยสาระสําคัญของกฎหมายสามารถแบงออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ สวนที่วาดวยคณะรัฐมนตรี 
(มาตรา 1-11) และสวนที่วาดวยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (มาตรา 12-23) ซ่ึงมีสาระสําคัญสรุปได
ดังน้ี 
  (1) สวนที่วาดวยคณะรัฐมนตรี สาระสําคัญประกอบดวย หนาที่และหลักการ
รับผิดชอบรวมกันของคณะรัฐมนตรี (มาตรา 1) องคประกอบของคณะรัฐมนตรีและจํานวนคณะรัฐมนตรี 
(มาตรา 2) การแบงหนาที่ในการบริหารราชการแผนดินระหวางรัฐมนตรี (มาตรา 3) การประชุม
คณะรัฐมนตรี (มาตรา 4) อํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีในการเสนอกฎหมาย การกํากับดูแลการ
บริหารราชการแผนดิน (มาตรา 5-8) การรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี (มาตรา 9-10) 
ขอกําหนดเกี่ยวกับคําสั่งของคณะรัฐมนตรี (มาตรา 11) 
                                                 
63

 http://www.kantei.go.jp/foreign/cabinet_system/index.html  
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  (2) สวนที่วาดวยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สาระสําคัญประกอบดวย การ
กําหนดใหมีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและอํานาจหนาที่ (มาตรา 12) การกําหนดตําแหนงเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี การแตงตั้งรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และอํานาจ
หนาที่ (มาตรา 13-16) การจัดโครงสรางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (มาตรา 17-23) 

จากการที่รัฐธรรมนูญของญี่ปุนในหมวด 5 มาตรา 65 – 75 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของ
คณะรัฐมนตรีไวคอนขางชัดเจนแลว โดยเฉพาะในมาตรา 73 ที่ระบุอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีไว 7 
ขอ (ดูภาคผนวก 3) กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของญี่ปุนจึงมีเจตนารมณเพ่ือกําหนดความชัดเจน
เพ่ิมเติมใน 2 ประเด็นดวยกัน คือ ขอบเขตอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรี และโครงสรางและอํานาจ
หนาที่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะเห็นจากการที่กฎหมายฉบับน้ีมีสาระสําคัญแบงออกเปน 2 
สวน คือ สวนที่วาดวยคณะรัฐมนตรี 11 มาตรา (มาตรา 1 – 11) และสวนที่วาดวยสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 12 มาตรา (มาตรา 11-23) อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาในสวนที่วาดวยคณะรัฐมนตรีน้ันจะ
เห็นวากฎหมายจะเนนในเรื่องการขอบเขตอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีซ่ึงมีถึงถึง 6 มาตรา (มาตรา 
5-8 และ 9-10) จาก 11 มาตรา ซ่ึงการที่กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของญ่ีปุนมุงเนนไปในเรื่องของ
เขตอํานาจของนายกรัฐมนตรีน้ันเปนสิ่งที่สอดคลองกับการปฏิรูประบบราชการของญี่ปุนในป พ.ศ. 2535 
ที่ตองการเพิ่มความเขมแข็งในภาวะผูนําของนายกรัฐมนตรี นอกจากนั้น มีมาตราที่นานําหลักการมา
ปรับใชกับกรณีของไทยคือมาตรา 74 ที่กําหนดใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบตองลงนามในมติคณะรัฐมนตรีที่
เปนกฎหรือคําสั่ง (Cabinet Order) โดยมีนายกรัฐมนตรีลงนามรับรอง (countersign) ซ่ึงเปนการแสดง
ความรับผิดชอบ (accountability) ตามหลักความรับผิดชอบ เพราะรัฐมนตรีเปนผูเสนอเรื่องน้ันๆ ดังน้ัน
จึงตองแสดงความรับผิดชอบในเรื่องดังกลาว  
  เม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของประเทศอ่ืนๆ อีก 4 ประเทศนั้น 
จะพบวากฎหมายฉบับน้ีมีสาระสั้นที่สุด คือมีเพียง 23 มาตรา แตมีเน้ือหาที่เกี่ยวของกับสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีที่ละเอียดที่สุดตั้งแตขอบเขตอํานาจหนาที่ การจัดโครงสรางองคกร และการแตงตั้งและ
หนาที่ของผูบริหารระดับสูงสุดคือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปถึงระดับรองและผูชวย ทั้งนี้ เน่ืองจาก
กฎหมายฉบับน้ีเปนกฎหมายฉบับเดียวที่กําหนดใหมีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซ่ึงตางจากกรณีของ
ประเทศอื่น รวมทั้งประเทศไทยที่มีกฎหมายฉบับอ่ืนและ/หรือกฎหมายเฉพาะในการจัดตั้งสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 3.1.2 ลัตเวีย 
  กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของลัตเวียใชชื่อวา Law on Structure of the Cabinet  
มีสถานะเปนพระราชบัญญัติตราขึ้นเม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1993 ซ่ึงเปนการรวบรวมสาระสําคัญ
ของกฎหมาย 3 ฉบับ ไดแก Law on the Council of Ministers of the Republic of Latvia (1992), Law 
on the Ministries of the Republic of Latvia (1991) และ Law on the Environmental Protection 
Committee of the Republic of Latvia (1990) กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีฉบับน้ีไดมีการแกไข
มาแลวรวม 8 ครั้ง ในชวงป ค.ศ. 1994 – 2004 ทั้งน้ีกฎหมายดังกลาว (ดูภาคผนวก 4) มีสาระสําคัญ
แบงออกเปน 6 สวน ดังน้ี 
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  (1) สวนที่  1 องคประกอบของคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีประกอบดวย
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตามที่ระบุชื่อตําแหนงรวม 16 กระทรวง (มาตรา 1) รองนายกรัฐมนตรี 1 คน 
(โดยนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากรัฐมนตรี 16 คนขางตน) และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(Minister for Special Assignment) (มาตรา 2) ทั้งน้ี รัฐมนตรีชวยวาการ (State Minister) อาจเขารวม
ประชุมคณะรัฐมนตรีไดในฐานะที่ปรึกษา (มาตรา 3) 
  (2) สวนที่ 2 ความสัมพันธระหวางคณะรัฐมนตรีกับรัฐสภา (Saeima) การแถลง
นโยบายตอรัฐสภา (มาตรา 5) การอภิปรายเพ่ือลงมติตาง ๆ [เชน การรับรองการแตงตั้งคณะรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีชวย (State Minister) การไมไววางใจคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปนรายบุคคล] (มาตรา  
6-11) การลาออกของคณะรัฐมนตรี การแตงตั้งเลขานุการรัฐมนตรี (Parliamentary Secretary) (มาตรา 12) 
  (3) สวนที่ 3 ภารกิจของคณะรัฐมนตรี  
   (3.1) กรอบการใชอํานาจ ขอบเขตของอํานาจหนาที่ใหอยูภายใตรัฐธรรมนูญ 
(มาตรา 13) อํานาจในการออกกฎ (regulation) และคําสั่ง (instruction) ของคณะรัฐมนตรี (มาตรา 14-15) 
อํานาจในการออกคําสั่งของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี (มาตรา 15.1)  
   (3.2) การประชุมคณะรัฐมนตรี  
    - การกําหนดใหบุคคลตาง ๆ เขารวมประชุมคณะรัฐมนตรี เชน 
ประธานาธิบดีเปนประธานแตไมสามารถลงคะแนนได (มาตรา 16) ผูตรวจเงินแผนดิน (Auditor General) 
เขารวมในฐานะที่ปรึกษา (มาตรา 17) ขาราชการที่ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
ในฐานะที่ปรึกษา (มาตรา 18) การเชิญผูเชี่ยวชาญมาชี้แจงโดยนายกรัฐมนตรี (มาตรา 19) 
    - กติกาในการประชุม จํานวนองคประชุมตองเกินกึ่งหน่ึง (มาตรา 20) 
การลงคะแนน (vote) โดยใชหลักเสียงขางมาก ในกรณีคะแนนเสียงเทากันใหนายกรัฐมนตรีเปนผูตัดสิน 
และรัฐมนตรี 1 คนสามารถลงคะแนนได 1 เสียงแมวาจะกํากับกระทรวงมากกวา 1 แหงก็ตาม (มาตรา 
21-22) 
    - หลักการประชุม เปนไปตามหลักการรักษาความลับ (มาตรา 23) 
    - การกําหนดใหมีคณะกรรมการรัฐมนตรีตาง ๆ (มาตรา 24) 
  (4) สวนที่ 4 หนาที่และสิทธิขององคประกอบของคณะรัฐมนตรี อํานาจในการ
แตงตั้งและใหพนตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการ (State Minister) และเลขานุการรัฐมนตรี (Parliamentary 
Secretary) (มาตรา 25) การรักษาการแทนนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี (มาตรา 26) 
การลาของรัฐมนตรี (มาตรา 27) คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของรัฐมนตรี รัฐมนตรีชวยวาการ (State 
Minister) และเลขานุการรัฐมนตรี  (Parliamentary Secretary) (มาตรา  28-29) การกําหนดให
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีชวยวาการ (State Minister) และเลขานุการรัฐมนตรี (Parliamentary 
Secretary) ปฏิบัติตามกฎหมายปองกันการทุจริต (มาตรา 30)   
  (5) สวนที่ 5 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (State Chancellery) การกําหนด 
ใหมีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (มาตรา 31) การกําหนดตําแหนงหัวหนาหนวยงานใหเปนขาราชการ 
(มาตรา 32) กรอบอํานาจหนาที่ของหนวยงาน (มาตรา 33)  
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  (6) สวนที่ 6 บทเฉพาะกาล (มาตรา 34) 
  รัฐธรรมนูญของประเทศลัตเวียไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีในหมวด 4 มาตรา 
55 -63 ซ่ึงมีจํานวนเพียง 9 มาตรา จึงทําใหกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีมีสาระละเอียดถึง 34 มาตรา 
ตั้งแตองคประกอบ อํานาจหนาที่ กําหนดวิธีการประชุม ไปจนถึงหนาที่และสิทธิของรัฐมนตรี เชน 
วันหยุดพักผอนของรัฐมนตรี เบี้ยเลี้ยงคาเดินทาง ทั้งน้ี จุดเดนของกฎหมายฉบับน้ีคือการระบุ
องคประกอบของรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีอยางชัดเจนเปนชื่อกระทรวงในมาตรา 1 และกําหนดผูเขารวม
ประชุมคณะรัฐมนตรีและสถานะของบุคคลเหลานี้ในมาตรา 17-19 ทําใหมีความชัดเจนระหวางความ
รับผิดชอบของรัฐมนตรีและผูเขารวมประชุมอ่ืน ซ่ึงในประการหลังน้ี นาจะไดนํามาปรับใชกับกรณีของ
ไทย โดยกําหนดอํานาจหนาที่ของผูเขารวมประชุมทั้งขาราชการการเมืองและขาราชการประจําเพื่อเปน
การสรางความชัดเจนในขอบเขตความรับผิดชอบ อยางไรก็ดีในสวนหนาที่และสิทธิของรัฐมนตรีน้ัน การ
กําหนดไวในกฎหมายนาจะเปนการแข็งตัวมากเกินไป ขณะที่ประเทศอื่นๆ เชน ซาอุดิอาระเบีย 
ออสเตรเลีย จะกําหนดเรื่องในลักษณะนี้ไวในขอบังคับหรือคูมือการทํางานของรัฐมนตรี  
 3.1.3 ซาอุดิอาระเบีย 
  กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของซาอุดิอาระเบียฉบับปจจุบันใชชื่อวา Law of the 
Council of Ministers มีสถานะเปนพระราชกฤษฎีกาตราขึ้นเม่ือป ค.ศ. 1994 เพ่ือใชแทนกฎหมายฉบับ
เดิมที่ชื่อวา Council of Ministers Law ที่ตราขึ้นเม่ือ 37 ปกอนหนานี้ กฎหมายดังกลาวนี้ (ดูภาคผนวก 
5) มีสาระสําคัญแบงออกเปน 8 สวน รวม 32 มาตราดังน้ี 
  (1) หลักการทั่วไปของกฎหมาย ประกอบดวย การกําหนดใหพระมหากษัตริยดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี (มาตรา 1) การกําหนดใหคณะรัฐมนตรีมีที่ตั้ง ณ กรุงริยาด แตสามารถจัด
ประชุมที่ใดก็ไดในราชอาณาจักร (มาตรา 2) คุณสมบัติรัฐมนตรี (มาตรา 3) การถวายสัตยปฏิญาณเพื่อ
เขารับตําแหนง (มาตรา 4) การกําหนดใหสํานักงานของรัฐมนตรีไมจําเปนตองอยูในหนวยงานของรัฐ 
ใด ๆ ก็ได (มาตรา 5) จริยธรรมรัฐมนตรี (มาตรา 6) การประชุมคณะรัฐมนตรีมีพระมหากษัตริยเปน
ประธานและมติคณะรัฐมนตรีจะมีผลเม่ือไดรับพระราชทานฉันทานุมัติ (มาตรา 7) การแตงตั้ง
คณะรัฐมนตรี (มาตรา 8) การกําหนดวาระการทํางานของคณะรัฐมนตรีเปนระยะเวลา 4 ป (มาตรา 9) 
สถานะและอํานาจของรัฐมนตรี (มาตรา 10) และการแตงตั้งรัฐมนตรีชวยวาการ (Deputy Minister) 
  (2) การจัดตั้งคณะรัฐมนตรี ประกอบดวย องคประกอบของคณะรัฐมนตรี
ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวง (Ministers with Portfolios) 
รัฐมนตรีที่ไดรับแตงตั้งใหเปนองคประกอบในคณะรัฐมนตรีโดยพระราชกฤษฎีกา (Minister of State) 
องคมนตรีไดรับแตงตั้งใหเปนองคประกอบในคณะรัฐมนตรีโดยพระราชกฤษฎีกา (มาตรา 12) ผูเขารวม
ประชุมคณะรัฐมนตรี เชน ขาราชการ ตองไดรับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีกอน (มาตรา 13) จํานวน 
องคประชุมคือ 2 ใน 3 ของทั้งหมด และมติคณะรัฐมนตรีจะตองไดรับการรับรองจากจํานวนผูเขารวม
ประชุมอยางนอย 2 ใน 3 (มาตรา 14) ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงใด ๆ ไมอยูในที่ประชุม 
คณะรัฐมนตรีไมสามารถกําหนดใหมีมติคณะรัฐมนตรีที่ผูกพันกับกระทรวงนั้น ๆ (มาตรา 15) การ
ประชุมคณะรัฐมนตรีเปนไปตามหลักการรักษาความลับแตมติคณะรัฐมนตรีจะตองเปดเผยตอสาธารณะ 
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(มาตรา 16) การดําเนินการทางกฎหมายกับรัฐมนตรี (มาตรา 17) การแตงตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรี 
(มาตรา 18) 
  (3) หนาที่ของคณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีมีหนาที่กําหนดนโยบาย
ภายในประเทศ การตางประเทศ การเงิน เศรษฐกิจ การศึกษา และความมั่นคง (มาตรา 19) 
  (4) ภารกิจดานนิติบัญญัติ (Regulatory Affairs) คณะรัฐมนตรีมีหนาที่ในการตรา
พระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดใหมีกฎหมาย สนธิสัญญาระหวางประเทศ และขอตกลงระหวางประเทศ 
(มาตรา 20) การเสนอรางกฎหมายและการประกาศใชกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 21-23) 
  (5) ภารกิจดานบริหาร (Executive Affairs) หนาที่ในการกํากับดูแลใหปฏิบัติตาม
กฎหมาย การกําหนดใหมีหรือปรับปรุงหนวยงานของรัฐ การติดตามผลการพัฒนาตามแผน แตงตั้ง
คณะกรรมการตาง ๆ (มาตรา 24) 
  (6) ภารกิจดานการเงิน (Financial Affairs) การหามไมใหรัฐบาลทําสัญญาใหกู
โดยปราศจากการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (มาตรา 25) การดําเนินการเสนองบประมาณของรัฐ (มาตรา 
26-27) การกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (Minister of Finance and National Economy) 
จัดทํารายงานสถานะการคลังของรัฐบาลทุกปเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี (มาตรา 28) 
  (7) หัวหนาของคณะรัฐมนตรี การกําหนดใหพระมหากษัตริยดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีและเปนผูกําหนดทิศทางการบริหารงานของคณะรัฐมนตรี (มาตรา 29) 
  (8) โครงสรางการบริหารของคณะรัฐมนตรี การกําหนดใหมีสํานักนายกรัฐมนตรี 
(the Office of the Prime Minister) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (The General Secretariat of the 
Council of Ministers) คณะกรรมการเฉพาะดานตาง ๆ (The Commission of Specialists) (มาตรา 30) 
  รัฐธรรมนูญของซาอุดิอาระเบียไดบัญญัติเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีไวในหมวด 6 วาดวย
อํานาจของภาครัฐ (ดูภาคผนวก 5) มาตรา 44 – 59 รวม 6 มาตรา ดังน้ัน กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี
จึงมีสาระละเอียดรวม 32 มาตรา ทั้งน้ี จุดเดนของกฎหมายฉบับน้ีมี 3 ประเด็นหลัก ดังน้ี 
  (1) การแบงหมวดหมูในสวนอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีเปนดานกฎหมาย ดานการ
บริหาร และดานการเงินที่ชัดเจน (มาตรา 19 – 28) รวมทั้งการกําหนดใหมีองคกรสนับสนุนการ
บริหารงานของคณะรัฐมนตรี 3 องคกร (มาตรา 30) โดยใหกําหนดรายละเอียดในกฎบัตรคณะรัฐมนตรี 
(internal charter)  
  (2) การกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักความรับผิดชอบและหลักการรักษาความลับที่
ชัดเจน โดยในมาตรา 15 บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีจะตองไมลงมติที่ เกี่ยวของกับกระทรวงที่
รัฐมนตรีวาการหรือรัฐมนตรีชวยไมไดเขาประชุม เวนแตมีความจําเปนอยางแทจริง และในมาตรา 16 
บัญญัติวาการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีจะไมเปดเผย มติคณะรัฐมนตรีอาจเปดเผยตอสาธารณะได 
ยกเวนมติที่เปนความลับทางราชการ  
  (3) การกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักจริยธรรมของรัฐมนตรีที่ชัดเจน โดยในมาตรา 6 
บัญญัติใหรัฐมนตรีจะตองไมซ้ือ เชา ใหเชา โดยตรง หรือผูแทน หรือโดยการประมูลซ้ือขายทอดตลาด
ซ่ึงทรัพยสินใดๆ ของรัฐ รัฐมนตรีจะตองไมขาย หรือเสนอใหเชาทรัพยสินใดๆ ของตนตอรัฐบาล 
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รัฐมนตรีจะตองไมมีสวนเกี่ยวของกับวิสาหกิจทางการคาหรือการเงินใดๆ รัฐมนตรีตองไมรับเปน
กรรมการในบริษัทใดๆ  
 3.1.4 บอสเนียและเฮอรเซโกวินา 
  กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของบอสเนียและเฮอรเซโกวินาตราขึ้นเม่ือ 17 เมษายน 
ค.ศ. 2000 โดยใชชื่อวา the Law on the Council of Ministers and Ministries of Bosnia and 
Herzegovina มีสถานะเปนพระราชบัญญัติ สาระสําคัญของกฎหมายดังกลาวนี้ (ดูภาคผนวก 5) แบง
ออกเปน 7 สวน รวม 48 มาตรา ดังน้ี 
  (1) สิทธิและหนาที่ของคณะรัฐมนตรี การกําหนดใหคณะรัฐมนตรีใชอํานาจตามที่
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ (มาตรา 2) การกําหนดใหคณะรัฐมนตรีมีที่ตั้ง ณ กรุงซาราเจโว (มาตรา 3)  
  (2) องคประกอบของคณะรัฐมนตรี  
   (2.1) กําหนดใหคณะรัฐมนตรีประกอบดวยรั ฐมนตรีว าการกระทรวง  
8 กระทรวง และกําหนดใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้งรองนายกรัฐมนตรีจากรัฐมนตรี 8 กระทรวงขางตนโดย
ความเห็นชอบจากสภา รวมทั้งใหวาระการทํางานของคณะรัฐมนตรีเทากับวาระการทํางานของสภา 
(มาตรา 5) ทั้งน้ีนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีตองมาจากเขตเลือกตั้งที่ตางกัน (มาตรา 6) 
   (2.2) กําหนดใหรัฐมนตรีสามารถแตงตั้งรัฐมนตรีชวยวาการ (Deputy Minister) 
ได 1 คน และกําหนดอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีชวยวาการในการเขารวมประชุมคณะรัฐมนตรีแทน
รัฐมนตรีวาการ (มาตรา 7)  
   (2.3) กําหนดใหรัฐมนตรีแตงตั้งปลัดกระทรวง (Secretary of Ministry) เพ่ือ 
ทําหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการ (Law on Civil Service of Bosnia and Herzegovina) 
(มาตรา 8) 
   (2.4) การเสนอชื่อ การใหความเห็นชอบ  และการพนตําแหนงของ
คณะรัฐมนตรี  
    - การแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ประธานาธิบดีเปนผูแตงตั้ง
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร (มาตรา 9) นายกรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีชวยวาการโดยความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร (มาตรา 10-11)  
    - การพนจากตําแหนงของนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีสามารถลาออก
ตอประธานาธิบดีโดยไมตองแสดงเหตุผล หากนายกรัฐมนตรีลาออกหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
อยางเปนการถาวร คณะรัฐมนตรีตองลาออกทั้งคณะ (มาตรา 12) ประธานาธิบดีมีอํานาจให
นายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนงได และหากนายกรัฐมนตรีไดรับมติการลงคะแนนไมไววางใจจากสภา 
คณะรัฐมนตรีตองลาออกทั้งคณะ (มาตรา 13)    
    - การพนจากตําแหนงของรัฐมนตรีวาการและรัฐมนตรีชวยวาการ 
รัฐมนตรีวาการและรัฐมนตรีชวยวาการสามารถลาออกตอนายกรัฐมนตรีโดยไมตองแสดงเหตุผล (มาตรา 14) 
นายกรัฐมนตรีมีอํานาจใหรัฐมนตรีพนจากตําแหนงได (มาตรา 15) 
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  (3) กระบวนการทํางานของคณะรัฐมนตรี  
   (3.1) หนาที่ของคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีมีหนาที่ตองเขาประชุมคณะรัฐมนตรี 
โดยองคประชุมตองมีไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนรัฐมนตรีในคณะ การจัดการประชุมจะเปนไปตามกฎ
วาดวยกระบวนการทํางานของคณะรัฐมนตรี (Rules of Procedure of the Council of Ministers) 
(มาตรา 16)  
   (3.2) ในการปฏิบัติหนาที่ คณะรัฐมนตรีตองตัดสินใจ ลงมติ และเสนอราง
กฎหมาย รายงาน ขอตกลง ฯลฯ (มาตรา 17) ในการเสนอรางกฎหมายตองไดรับการลงมติเปนเอกฉันท 
การเสนอกฎ ระเบียบ การแตงตั้ง ตองไดรับการเห็นพองจากรัฐมนตรีทั้งคณะ (มาตรา 18)  
   (3.3) การลงมติคณะรัฐมนตรีตองมีขึ้นในการประชุม  และประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 19) หนวยงานของรัฐจะตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี (มาตรา 20) ผลของ
การประชุมตองไดรับการเผยแพรตอสาธารณชน (มาตรา 21) 
  (4) หนวยงานสนับสนุน กําหนดใหมีหนวยงานและคณะกรรมการสนับสนุน 
การทํางานของคณะรัฐมนตรี ดังน้ี 
   (4.1) สํานักอํานวยการเพื่อการรวมเปนสมาชิกสหภาพยุโรป (Directorate for 
EU Integration) (มาตรา 23) 
   (4.2) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (General Secretariat) ทําหนาที่จัดการประชุม 
จดรายงานการประชุม รักษาเอกสาร เผยแพรผลการประชุม ติดตามการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
รับผิดชอบงานพิธีการและการเงินของคณะรัฐมนตรี นํามติคณะรัฐมนตรีลงประกาศราชกิจจานุเบกษา 
(มาตรา 24) 
   (4.3) สํานักงานกฎหมาย (Legislative Office) มีหนาที่ใหคําปรึกษาทางกฎหมาย
แกคณะรัฐมนตรี (มาตรา 25) 
   (4.4) คณะกรรมการนโยบายกิจการภายใน (Internal Policy Committee) 
ประกอบดวย รองประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ รัฐมนตรีวาการและ
ชวยวาการของกระทรวงดังนี้ กระทรวงสิทธิมนุษยชนและผูลี้ภัย (Ministry of Human Rights and 
Refugees) กระทรวงกิจการพลเรือน (Ministry of Civil Affairs) กระทรวงยุติธรรม (Ministry of Justice) 
กระทรวงความมั่นคง (Ministry of Security) ผูแทนสํานักอํานวยการเพื่อการรวมเปนสมาชิกสหภาพ 
ยุโรป สํานักงานกฎหมาย คณะกรรมการนี้ทําหนาที่พิจารณาเรื่องที่อยูภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่ของ
กระทรวงขางตนกอนเสนอคณะรัฐมนตรี (มาตรา 26) 
   (4.5) คณะกรรมการ เศรษฐกิ จ  (Economic Committee)  ประกอบด วย  
รองประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคา
ระหวางประเทศและความสัมพันธทางเศรษฐกิจ (Ministry of Foreign Trade and Economic 
Relations) กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) กระทรวงการสื่อสารและการขนสง (Ministry of 
Communications and Transport) ผูแทนสํานักอํานวยการเพื่อการรวมเปนสมาชิกสหภาพยุโรป 
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สํานักงานกฎหมาย คณะกรรมการนี้ทําหนาที่พิจารณาเรื่องที่อยูภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่ของ
กระทรวงขางตนกอนเสนอคณะรัฐมนตรี (มาตรา 27) 
  (5) สิทธิและหนาที่ของประธานการประชุมและคณะรัฐมนตรี  
   (5.1) หนาที่ของประธาน เชน การประสานการทํางานของคณะรัฐมนตรี และ
หนวยงานของรัฐ กําหนดวาระการประชุม เปนประธานการประชุม เขารวมประชุม ฯลฯ (มาตรา 28) 
กําหนดนโยบายและจัดลําดับความสําคัญในการทํางานของคณะรัฐมนตรีรวมกับรองประธาน (มาตรา 
29) ประสานการดําเนินการเพื่อการรวมเปนสมาชิกสหภาพยุโรป (มาตรา 30) รับผิดชอบตอสภาและ
ประธานาธิบดี (มาตรา 31) 
   (5.2) กรณีที่ประธานไมอยูใหรองประธานปฏิบัติหนาที่ประธานแทน (มาตรา 32)  
   (5.3) คณะรัฐมนตรีสามารถริเริ่มงานที่ไมไดอยูภายใตอํานาจหนาที่ของ
กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งได (มาตรา 32)  
  (6) ความสัมพันธระหวางคณะรัฐมนตรีกับองคกรอ่ืน ๆ ของบอสเนียและ
เฮอรเซโกวินา 
   (6.1) ความสัมพันธตอสภา (BiH Parliamentary Assembly) คณะรัฐมนตรี
ตองรับผิดชอบตอสภา โดยการเสนอรายงานประจําปและรายงานทางงบประมาณตอสภา (มาตรา 34) 
การเสนอรางกฎหมาย (มาตรา 35) ขอจัดประชุมรวมกับคณะกรรมาธิการตาง ๆ และเขารวมการประชุม
รัฐสภา (มาตรา 37) ตอบกระทู (มาตรา 37)  
   (6.2) ความสัมพันธตอประธานาธิบดี คณะรัฐมนตรีตองแจงมติคณะรัฐมนตรี
และรายงานผลการดําเนินการตาง ๆ ตอประธานาธิบดี (มาตรา 39) ประธานาธิบดีสามารถเสนอวาระใน
การประชุมคณะรัฐมนตรีได (มาตรา 40) และสามารถกําหนดใหประชุมคณะรัฐมนตรีในวาระพิเศษ 
ตาง ๆ ได (มาตรา 41)  
   (6.3) ความสัมพันธตอหนวยงานอื่น ๆ เชน รัฐตาง ๆ ในบอสเนียและ
เฮอรเซโกวินา 
  (7) บทเฉพาะกาล 
  รัฐธรรมนูญของบอสเนียและเฮอรเซโกวินามีบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีที่สั้นมาก
เพียง 3 ขอ ดังน้ันกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีจึงมีสาระในรายละเอียดมากที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ กลาวคือมีถึง 48 มาตรา และจากการที่บอสเนียและเฮอรเซโกวินามีปญหาความขัดแยง
ทางชาติพันธุ จึงทําใหกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีใหความสําคัญในเรื่องน้ีโดยบัญญัติในมาตรา 6 และ 
7 หามไมใหนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีมาจากกลุมคนชาติพันธุเดียวกัน และหามไมให
รัฐมนตรีชวยวาการเปนคนจากกลุมคนชาติพันธุเดียวกันกับรัฐมนตรีวาการ นอกจากนั้นการกําหนด 
องคประชุมคณะรัฐมนตรีในมาตรา 16 วรรค 3 บัญญัติใหผูเขารวมประชุมจํานวนอยางนอย 2 รายมา
จากกลุมชาติพันธุแตละกลุม ทั้งน้ีจุดเดนของกฎหมายฉบับน้ีที่ไทยสามารถนําไปปรับใช ไดแก การ
กําหนดใหคณะรัฐมนตรีรับรองมติในวันประชุมและนํามติไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 19) 
การกําหนดคณะกรรมการรัฐมนตรี ไดแก คณะกรรมการนโยบายภายใน  (มาตรา 26) และ
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คณะกรรมการเศรษฐกิจ (มาตรา 27) การกําหนดใหมีสํานักงานกฎหมายโดยใหมีหนาที่ใหคําแนะนํา
ทางกฎหมายในประเด็นตางๆ ที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญและกฎหมาย (ซ่ึงใน
กรณีของไทยควรใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทําหนาที่ ดังกลาวเพื่อแกไขปญหามติ
คณะรัฐมนตรีผิดกฎหมายดวย) และการกําหนดความสัมพันธกับองคกรอ่ืนๆ ทั้งรัฐสภาและ
ประธานาธิบดี 
 3.1.5 กัมพูชา 
  กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของกัมพูชาใชชื่อวา The Organization and Functioning 
of the Council of Ministers มีสถานะเปนพระราชบัญญัติตราขึ้นเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2537 แทน
กฎหมายเดิมที่ตราเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2535 (ดูภาคผนวก 6) มีสาระสําคัญแบงออกเปน 5 บท ดังน้ี 
  (1) บทที่ 1 อํานาจหนาที่และองคประกอบของรัฐบาล ประกอบดวย อํานาจของ
รัฐบาลในการกําหนดนโยบาย การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย และตองรับผิดชอบตอสภา 
(มาตรา 1) รัฐบาลมีอํานาจในการบังคับบัญชากองกําลังทหาร และตํารวจในการดําเนินการตาง ๆ 
(มาตรา 2) องคประกอบของรัฐบาลและการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี (มาตรา 4) นายกรัฐมนตรีตองเปน
สมาชิกรัฐสภา ขณะที่รัฐมนตรีสามารถเลือกมาจากสมาชิกรัฐสภาหรือไมก็ได (มาตรา 5) Under 
Secretary of State แตงตั้งโดยนายกรัฐมนตรี โดยไมไดมีสถานภาพเปนรัฐมนตรีหรือขาราชการประจํา 
แตตองลาออกเมื่อรัฐบาลพนหนาที่ (มาตรา 6) หนาที่ของคณะรัฐมนตรีรักษาการ (มาตรา 7) 
  (2) บทที่ 2 คณะรัฐมนตรีและอํานาจของนายกรัฐมนตรี หลักความรับผิดชอบรวมกัน
ของคณะรัฐมนตรี (มาตรา 8) หนาที่ของนายกรัฐมนตรี (มาตรา 9) หนาที่นายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน
การประชุมคณะรัฐมนตรี (มาตรา 10) การมอบอํานาจของนายกรัฐมนตรี (มาตรา 11-12) นายกรัฐมนตรี
ตองลงนามในผลการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ไดแก ระเบียบ (Anukret) มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ 
(circulars) และระเบียบปฏิบัติทั้งหลายตองนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา (King’s Affairs 
Bulletins) อํานาจนายกรัฐมนตรีในการแตงตั้งและโยกยายขาราชการระดับสูง (มาตรา 14-15) อํานาจ
ของนายกรัฐมนตรีในเรื่องงบประมาณ (มาตรา 16) หนาที่ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนา
คณะรัฐมนตรี (มาตรา 17) การรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  (3) บทที่ 3 อํานาจหนาที่ของสมาชิกในรัฐบาล อํานาจหนาที่ของรองนายกรัฐมนตรี 
(มาตรา 19) อํานาจหนาที่ของรัฐมนตรี (มาตรา 20-22) การแบงอํานาจหนาที่ระหวางรัฐมนตรีกับ
ปลัดกระทรวง (Secretary of State) (มาตรา 24) อํานาจหนาที่ของปลัดกระทรวง (มาตรา 25-26) 
อํานาจหนาที่ของ Under Secretary of State (มาตรา 27) อํานาจในการแตงตั้งโยกยายขาราชการ 
(มาตรา 28) อํานาจในการออกประกาศของกระทรวง (มาตรา 29) การจัดโครงสรางสวนราชการ 
(มาตรา 30) หลักการทํางานของคณะรัฐมนตรี (มาตรา 31-32) 
  (4) บทที่ 4 การกอตั้งกระทรวงใหม ตองกระทําโดยการตรากฎหมาย (มาตรา 33) 
  (5) บทที่ 5 บทเฉพาะกาล 
  รัฐธรรมนูญของกัมพูชาในหมวดที่ 8 วาดวยรัฐบาลมีสาระเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี 9 
มาตรา (มาตรา 99 – 108) และในมาตรา 108 ระบุใหโครงสรางและหนาที่ของคณะรัฐมนตรีตองถูก
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กําหนดขึ้นโดยกฎหมาย กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของกัมพูชาจึงมีสาระมากถึง 35 มาตรา โดย
จุดเดนของกฎหมายฉบับน้ีคือการเนนอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี โดยกําหนดขอบเขต
อํานาจหนาที่และสถานะของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการ รัฐมนตรีรวม รัฐมนตรี
ชวย รองรัฐมนตรีชวย ไวอยางละเอียด แตขอที่นาสังเกตคือไมมีสาระเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี
มากนัก 
 
3.2 สาระสําคัญในกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของตางประเทศ 
 จากการศึกษากฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของประเทศตาง ๆ ซ่ึงประกอบดวย กฎหมาย
คณะรัฐมนตรีของญี่ปุน (Cabinet Law: 1947) กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบีย (Law of the Council of Ministers: 1992)  กฎหมายวาดวยองคกรและอํานาจหนาที่
ของคณะรัฐมนตรีของกัมพูชา (Law on the Organisation and Functioning of the Council of 
Ministers: 1994) กฎหมายวาดวยโครงสรางของคณะรัฐมนตรีของสาธารณรัฐลัตเวีย (Law on 
Structure of the Cabinet: 1994) กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของบอสเนียและเฮอรเซโกวินา (Law of 
the Council of Ministers: 2002) และรัฐธรรมนูญของประเทศเหลานั้น รวมถึงคูมือคณะรัฐมนตรี 
(Cabinet Manual) ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด และประมวลจริยธรรมของรัฐมนตรี (Ministerial 
Code: A Code Of Conduct And Guidance On Procedure For Minister) ของอังกฤษ เพ่ือสํารวจ
สาระสําคัญตาง ๆ ที่ควรกําหนดไวเพ่ือใชเปนบรรทัดฐานหรือแนวปฏิบัติในการทํางานของคณะรัฐมนตรี
และหนวยงานสนับสนุนที่เกี่ยวของ พบวามีสาระสําคัญที่กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีเหลานี้มีรวมกัน
ซ่ึงอาจนํามาพิจารณา หากจําเปนตองยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของไทย ดังน้ี  
 3.2.1 สวนทีว่าดวยคณะรัฐมนตร ี
  สาระสําคัญที่ปรากฏอยูในกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีและคูมือที่เกี่ยวของของ
ประเทศตาง ๆ จะประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับองคประกอบและจํานวนของคณะรัฐมนตรี หลักการ
ทํางานของคณะรัฐมนตรี อํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรี การประชุมคณะรัฐมนตรี การเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ที่ตั้งของคณะรัฐมนตรี วาระอายุของ
คณะรัฐมนตรี เปนตน 
  3.2.1.1 องคประกอบคณะรัฐมนตร ี
   (1) ประเภทของรัฐมนตรี 
    โดยทั่วไปแลวรัฐมนตรีมี 2 ประเภท คือ  
    (1.1) รัฐมนตรีที่อยูในคณะรัฐมนตรี (Cabinet Minister) คือรัฐมนตรี 
ที่เปนองคประกอบของคณะรัฐมนตรีโดยมีสิทธิเขารวมประชุมคณะรัฐมนตรีและมีอํานาจหนาที่ในการ
ตัดสินใจ ซ่ึงกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของประเทศตาง ๆ จะระบุวาองคประกอบของคณะรัฐมนตรี
หมายความถึงรัฐมนตรีในประเภทนี้เทานั้น โดยทั่วไปจะประกอบดวย นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวง และรัฐมนตรีอ่ืน ๆ ที่กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีกําหนดใหเปนองคประกอบ
ของคณะรัฐมนตรี 



รายงานการศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี (Cabinet Law) ฉบับสมบูรณ 

คณะบุคคลศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี 

164

    (1.2) รัฐมนตรีที่ไมอยูในคณะรัฐมนตรี (Non-Cabinet Minister) คือ
รัฐมนตรีที่กฎหมายไมไดกําหนดใหเปนองคประกอบของคณะรัฐมนตรีและไมมีสิทธิเขารวมประชุม
คณะรัฐมนตรีในกรณีปกติ แตอาจเขารวมประชุมไดในกรณีพิเศษ เชน ประธานเชิญใหเขาประชุมหรือมี
ภารกิจที่เกี่ยวของปรากฏในวาระการประชุม รัฐมนตรีประเภทนี้ประกอบดวย รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวง รัฐมนตรีที่ไมไดกํากับดูแลกระทรวง (Minister without Portfolio) แตถูกแตงตั้งขึ้นเพ่ือ
รับผิดชอบนโยบายเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ ทั้งน้ีสถานะในการเขารวมประชุมของรัฐมนตรีประเภทนี้
แตกตางกันไปในแตละประเทศ เชน กฎหมายวาดวยโครงสรางของคณะรัฐมนตรีของลัตเวียในมาตรา 2 
กําหนดใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอาจเขารวมประชุมคณะรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษา และสามารถ
ออกเสียงลงมติเฉพาะเรื่องที่ตนเกี่ยวของเทานั้น คูมือคณะรัฐมนตรีของนิวซีแลนดขอ 3.6 กําหนดวา
คณะรัฐมนตรีประกอบดวยรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี สําหรับรัฐมนตรีอ่ืนและ Parliamentary Under-
Secretaries จะไมถือวาเปนองคประกอบของคณะรัฐมนตรีและไมสามารถเขารวมประชุมคณะรัฐมนตรี
ได เวนแตกรณีที่นายกรัฐมนตรีอนุญาต 
    นอกจากนั้นกฎหมายอาจกําหนดใหบุคคลอื่นที่ไมไดมีสถานะเปนรัฐมนตรี
เปนองคประกอบของคณะรัฐมนตรี เชน ในกรณีของประเทศซาอุดิอาระเบียซ่ึงมีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และกําหนดใหพระมหากษัตริยดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีดวยนั้น ไดกําหนดใหองคมนตรีที่ไดรับการแตงตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาเปนองคประกอบ
ของคณะรัฐมนตรีดวย  
   (2) การกําหนดองคประกอบของคณะรัฐมนตรีในกฎหมายวาดวย
คณะรัฐมนตรี 
    กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของประเทศตาง ๆ เกือบทุกฉบับจะตองมี
ขอความระบุวานายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาคณะรัฐมนตรี โดยในสวนของรัฐมนตรีที่เปนองคประกอบ
ในคณะรัฐมนตรีน้ัน จะใหอํานาจนายกรัฐมนตรีเปนผูเลือกตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมายโดยอาจ
กําหนดใน 2 ลักษณะดังน้ี 
    (2.1) การระบุชื่ อกระทรวงของรัฐมนตรีที่ เปนองคประกอบ
คณะรัฐมนตรี กฎหมายวาดวยโครงสรางของคณะรัฐมนตรีของลัตเวียกําหนดใหคณะรัฐมนตรี
ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ระบุชื่อกระทรวงไว64 โดยนายกรัฐมนตรี
สามารถแตงตั้งรองนายกรัฐมนตรีจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงจํานวน 1 คน และรัฐมนตรีสําหรับภารกิจ
พิเศษ (Minister for Special Assignment) อีก 1 คน และใหเขาถือเปนองคประกอบของคณะรัฐมนตรี
ดวย และกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของบอสเนียและเฮอรเซโกวินามาตรา 5 กําหนดใหคณะรัฐมนตรี

                                                 
 64 กฎหมายวาดวยโครงสรางของคณะรัฐมนตรีของลัตเวีย มาตรา 1 กําหนดใหคณะรัฐมนตรีประกอบดวยนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวง ไดแก กระทรวงกลาโหม กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร  กระทรวงเกษตร กระทรวงคมนาคม  กระทรวงสวัสดิการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสิ่งแวดลอม 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอนามัย กระทรวงการพัฒนาภูมิภาคและรัฐบาลทองถ่ิน กระทรวงเยาวชนและกิจการครอบครัว ทั้งน้ี  
ชื่อกระทรวงเหลานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได จะเห็นไดจากการแกไขกฎหมายในมาตรานี้ไปแลวถึง 4 คร้ัง 
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ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอีก 8 กระทรวงที่ระบุชื่อไว65 รวมทั้งให
นายกรัฐมนตรีสามารถแตงตั้งรัฐมนตรี 2 คนเปนรองนายกรัฐมนตรี 
    (2.2) การระบุชื่อตําแหนงรัฐมนตรี กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของ
ซาอุดิอาระเบียมาตรา 12 กําหนดใหคณะรัฐมนตรีประกอบดวย นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนองคประกอบของคณะรัฐมนตรีโดย 
พระราชกฤษฎีกา (Ministers of State appointed as members of the Council of Ministers by Royal 
Decree) องคมนตรีที่แตงตั้งจากคณะรัฐมนตรีโดยพระราชกฤษฎีกา (Counselors of the King, 
appointed as members of the Council of Ministers by Royal Decree) และกฎหมายวาดวยองคกร
และอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีของกัมพูชามาตรา 4 กําหนดใหคณะรัฐมนตรีประกอบดวย 
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีอาวุโส รัฐมนตรีวาการ และรัฐมนตรีชวยวาการ  
   (3) จํานวนรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี  
    โดยทั่วไปกรอบจํานวนรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีมักปรากฏในรัฐธรรมนูญ 
ดังนั้นกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของแตละประเทศที่มีขอความเกี่ยวกับจํานวนรัฐมนตรีจะเปนการ
กําหนดจํานวนที่ชัดเจนในรายละเอียด ดังเชนในกรณีของญี่ปุนที่รัฐธรรมนูญมาตรา 66 กําหนดให
คณะรัฐมนตรีมีจํานวนไมเกิน 20 คน และกฎหมายคณะรัฐมนตรีในมาตรา 2 ขอ (2) กําหนดใหมี
รัฐมนตรีจํานวนไมเกิน 14 คน เวนแตมีเหตุจําเปนใหเพ่ิมไดไมเกิน 3 คน รวมทั้งหมดไมเกิน 17 คน  
ซ่ึงยังอยูในกรอบ 20 คนตามรัฐธรรมนูญ 
   (4) นายกรัฐมนตรี 
    โดยทั่วไปรัฐธรรมนูญของประเทศตาง ๆ จะกําหนดที่มา คุณสมบัติ และ
การออกจากตําแหนงของนายกรัฐมนตรีไวโดยชัดเจนอยูแลว ดังน้ันจึงมีเพียงกฎหมายวาดวย
คณะรัฐมนตรีของบอสเนียและเฮอรเซโกวินาที่ระบุถึงการเขาสูตําแหนงและการออกจากตําแหนง
นายกรัฐมนตรี วาประธานาธิบดีเปนผูเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีตอรัฐสภาเพื่อใหการอนุมัติ (มาตรา 9) 
นายกรัฐมนตรีสามารถลาออกไดโดยไมตองชี้แจงเหตุผล (มาตรา 12) และประธานาธิบดีสามารถเสนอ
ใหถอดถอนนายกรัฐมนตรีออกจากตําแหนงได 
    ในสวนของอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีน้ัน จะมี
การระบุใน 2 ฐานะคือ ฐานะที่เปนหัวหนารัฐบาลและฐานะที่เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดย
ในฐานะของหัวหนารัฐบาล มีเพียงกฎหมายวาดวยองคกรและอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีของ
กัมพูชาที่ระบุในสวนนี้ไวคือ ใหนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนารัฐบาล (มาตรา 8) เปนผูกํากับกิจการของ
รัฐบาล (มาตรา 9) เปนผูลงนามในความตกลงระหวางประเทศ (มาตรา 12) เปนผูลงนามในกิจการใด ๆ 
ที่ไดรับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีที่จะตองออกเปนกฎหมาย มติ ระเบียบ คําสั่ง ฯลฯ (มาตรา 13) 
รวมทั้งมีอํานาจในเรื่องแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอนขาราชการพลเรือนระดับสูง ขาราชการทหาร (มาตรา 
                                                 
 65 กฎหมายวาดวยโครงสรางของคณะรัฐมนตรีของบอสเนียและเฮอรเซโกวินา มาตรา 5 กําหนดใหคณะรัฐมนตรีประกอบดวย
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง ไดแก กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการคาระหวางประเทศและความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจ กระทรวงการเงินและการคลัง กระทรวงการสื่อสารและคมนาคม กระทรวงกิจการพลเรือน กระทรวงสิทธิมนุษยชนและผูลี้ภัย 
กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงความมั่นคง  
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14 และ 15) และการสั่งจายงบประมาณนอกเหนือไปจากแผนงบประมาณที่เสนอตอรัฐสภาในกรณีพิเศษ
เพ่ือแกไขปญหาเรงดวน (มาตรา 16)  
    ในสวนการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีใน
ฐานะประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีน้ัน กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของทุกประเทศจะมีการระบุ
รายละเอียดไว โดยในการศึกษาครั้งน้ีจะกลาวไวในขอ 3.2.1.4 วาดวยการประชุมคณะรัฐมนตรี 
   (5) รัฐมนตรี  
    โดยทั่วไปรัฐธรรมนูญของประเทศตาง ๆ จะระบุถึงคุณสมบัติ สถานภาพ 
การแตงตั้ง การออกจากตําแหนงของรัฐมนตรีไวแลว แตมีกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของบางประเทศ
ที่ไดระบุรายละเอียดในเรื่องนี้เพ่ิมเติม ดังน้ี 
    (5.1) คุณสมบัติของรัฐมนตรี ในกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของ
ซาอุดิอาระเบียมาตรา 3 ไดระบุวารัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีทุกคนตองเปนคนชาติซาอุดิอาระเบียโดย
กําเนิดหรือการสืบสายโลหิต เปนที่รูจักวาเปนบุคคลที่มีความชอบธรรมและมีความสามารถ และเปนผูมี
ความประพฤติดีและมีชื่อเสียง ไมเคยกระทําความผิดทางอาชญาหรือทางศีลธรรม 
    (5.2) สถานภาพของรัฐมนตรี กฎหมายวาดวยองคกรและอํานาจหนาที่
ของคณะรัฐมนตรีของกัมพูชาในมาตรา 4 กําหนดวา นายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกรัฐสภาและรัฐมนตรี
อาจถูกคัดเลือกมาจากสมาชิกรัฐสภาหรือไมใชก็ได แตตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองที่มีที่น่ังอยูใน
รัฐสภา  
    (5.3) การแตงตั้งและการออกจากตําแหนงรัฐมนตรี มีกฎหมายวาดวย
คณะรัฐมนตรีของ 2 ประเทศที่ระบุในเรื่องนี้ ไดแก กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของบอสเนียและ
เฮอรเซโกวินาซึ่งไดกําหนดเกี่ยวกับการแตงตั้งรัฐมนตรีในมาตรา 10 วาใหนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อ
รัฐมนตรีวาการและรัฐมนตรีชวยตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ และรัฐสภาจะตองพิจารณาภายใน 30 วัน 
เม่ือใหความเห็นชอบแลวใหรัฐมนตรีสามารถเขาดํารงตําแหนงไดทันที และในมาตรา 11 กําหนดวาหาก
รัฐสภาไมเห็นชอบดวยกับรายชื่อที่นายกรัฐมนตรีเสนอ ใหนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อบุคคลอื่นแทนภายใน 
8 วัน สําหรับการออกจากตําแหนงรัฐมนตรีน้ัน กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของบอสเนียและ
เฮอรเซโกวินามาตรา 14 กําหนดใหรัฐมนตรีสามารถลาออกตอนายกรัฐมนตรีโดยไมตองระบุเหตุผล 
รวมทั้งในมาตรา 15 กําหนดใหนายกรัฐมนตรีสามารถถอดถอนรัฐมนตรีออกจากตําแหนงโดย 
ความเห็นชอบของรัฐสภาได ในสวนของกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของซาอุดิอาระเบียไดกําหนด 
ในมาตรา 8 วาการแตงตั้ง การถอดถอน การลาออกของรัฐมนตรีตองตราเปนพระราชกฤษฎีกา  
    กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของบางประเทศยังระบุถึงที่มา สถานภาพ 
และหนาที่ของตําแหนงรัฐมนตรีอ่ืน ๆ และขาราชการการเมืองที่ไมใชรัฐมนตรี เชน รองนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีที่ไมกํากับดูแลกระทรวงแตไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลภารกิจพิเศษ เลขานุการรัฐมนตรี 
ตัวอยางเชน กฎหมายวาดวยองคกรและอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีของกัมพูชา มาตรา 19 
กําหนดใหรองนายกรัฐมนตรีมีสิทธิพิเศษเหนือสมาชิกของรัฐบาลคนอื่น ๆ โดยทําหนาที่สนับสนุนงาน
ของนายกรัฐมนตรี แตไมมีอํานาจตัดสินใจในภารกิจของรัฐบาลเวนแตไดรับความเห็นชอบจาก
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นายกรัฐมนตรี กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของบอสเนียและเฮอรเซโกวินามาตรา 7 กําหนดให 
ทุกกระทรวงตองมีรัฐมนตรีชวยวาการโดยหามมาจากเขตเลือกตั้งเดียวกันกับรัฐมนตรีวาการ และ 
ใหทําหนาที่รักษาการแทนในกรณีรัฐมนตรีวาการไมสามารถปฏิบัติงานได  
  3.2.1.2 หลักการทํางานของคณะรัฐมนตรี 
   หลักการทํางานของคณะรัฐมนตรีโดยทั่วไปมักระบุไว 3 ประการ ประกอบดวย
หลักความรับผิดชอบรวมกัน หลักการแบงอํานาจหนาที่ระหวางคณะรัฐมนตรีกับรัฐมนตรี และหลักการ
รักษาความลับ ทั้งน้ีการระบุถึงหลักการทั้ง 3 ประการนี้ปรากฏในเอกสารลายลักษณอักษรที่แตกตางกัน
ดังอธิบายไดดังน้ี 
   (1) หลักความรับผิดชอบรวมกัน 
    การระบุหลักความรับผิดชอบรวมกันปรากฏในทุกระดับตั้งแตในระดับ
รัฐธรรมนูญ เชน ญ่ีปุน (มาตรา 66) กัมพูชา (มาตรา 102) ลัตเวีย (มาตรา 59) โดยระบุเปนหลักการ
กวาง ๆ วา คณะรัฐมนตรีตองรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภา ในระดับกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี เชน 
ญ่ีปุน (มาตรา 1 (2)) บอสเนียและเฮอรเซโกวินา (มาตรา 34) กัมพูชา (มาตรา 32) และในระดับคูมือจะ
เปนการระบุแนวปฏิบัติในรายละเอียด เชน คูมือรัฐมนตรีของออสเตรเลียในขอ 2.1 กําหนดวา  
“ธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องความรับผิดชอบรวมกันเปนหัวใจของระบบคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล รายงานการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีสะทอนใหเห็นการลงมติรวมกันและมีผลผูกพันตอรัฐมนตรีในฐานะนโยบายรัฐบาล
ทั้งนอกพรรคและในพรรค ทั้งน้ีรวมถึงรัฐมนตรีที่ไมอยูในคณะรัฐมนตรีและเลขานุการฝายการเมืองที่ถูก
กําหนดใหเขารวมการประชุมคณะรัฐมนตรีเน่ืองจากจะมีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวของโดยเฉพาะดวย”  
   (2) หลักการแบงอํานาจหนาที่ระหวางคณะรัฐมนตรีกับรัฐมนตรี  
    การแบงอํานาจหนาที่ระหวางคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีน้ัน สวนใหญจะ
ระบุอยูในเอกสารคูมือ (ซ่ึงปรากฏในกรณีของออสเตรเลียและนิวซีแลนด) มากกวาการระบุในกฎหมาย
วาดวยคณะรัฐมนตรี เน่ืองจากตองมีการอธิบายในรายละเอียดคอนขางมาก อยางไรก็ดี การระบุใน
กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีจะเปนหลักการกวาง ๆ ซ่ึงมีเพียงกรณีของบอสเนียและเฮอรเซโกวินา
เทานั้น โดยไดระบุไวในมาตรา 33 ของกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีวา “นอกเหนือจากสิทธิและหนาที่ 
ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการภารกิจตาง ๆ ของกระทรวงและอํานาจหนาที่ในเรื่องสถานการณตาง ๆ  
ในภารกิจที่เกี่ยวของจากขอบขายของงานกระทรวง บรรดาสมาชิกแหงคณะรัฐมนตรีอาจริเร่ิมและ
พิจารณาและวินิจฉัยกําหนดทาทีเกี่ยวกับประเด็นปญหาตาง ๆ ซ่ึงไมตกอยูภายในขอบขายของภารกิจ
กระทรวงที่ตนบริหารก็ได ทั้งน้ี ตองอยูในขอบเขตอํานาจของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ”   
   (3) หลักการรักษาความลับ 
    การกําหนดเกี่ยวกับหลักการรักษาความลับปรากฏทั้งในกฎหมายวาดวย
คณะรัฐมนตรีและคูมือ โดยการระบุในกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีจะเปนหลักการกวาง ๆ ดังเชนใน
กรณีของกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของซาอุดิอาระเบียมาตรา 16 ระบุวา การตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรีถือเปนความลับ แตผลการตัดสินใจจะตองเปดเผยตอสาธารณชนยกเวนกรณีที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดวาเปนความลับ  
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    ในสวนของการกําหนดหลักการรักษาความลับในคูมือน้ัน จะพบในกรณี
ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด โดยในคูมือไดกําหนดทั้งหลักการรักษาความลับและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความลับ ดังน้ี 
    (3.1) หลักการรักษาความลับของคณะรัฐมนตรี  
     - คูมือคณะรัฐมนตรีของออสเตรเลียขอ 2.11 - 2.13 ระบุถึงหลักการ
รักษาความลับวาเปนปจจัยสําคัญตอการสรางหลักความรับผิดชอบรวมกัน ทั้งนี้ การรักษาความลับ 
ทั้งในเรื่องของเอกสารประกอบการประชุมและการอภิปรายในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและที่ประชุม
คณะกรรมการรัฐมนตรีอ่ืน ๆ เปนไปเพื่อใหการอภิปรายในที่ประชุมเปนไปอยางอิสระอยางเต็มที่อันจะ
เปนประโยชนที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการไดรับความคิดเห็นที่หลากหลายโดยสมบูรณ ดังน้ัน 
ที่ประชุมจําเปนตองจํากัดผูเขารวมประชุม นอกจากนั้น ยังไดหามไมใหรัฐมนตรีหรือขาราชการที่เขารวม
ประชุมนําขอมูลจากการอภิปรายในที่ประชุมไปเผยแพรหรือตีพิมพใด ๆ ทั้งสิ้นไมวาเวลาจะผานไปแลว
นานเทาใดก็ตาม 
     - คูมือคณะรัฐมนตรีของนิวซีแลนดขอ 3.19 ระบุวา การสนทนาใน 
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีถือวาไมเปนทางการและเปนความลับ รวมทั้ง 
ไมใหบันทึกบทสนทนาหรือนําไปปรากฏในรายงานการประชุม รัฐมนตรีและขาราชการไมควรเปดเผย
เร่ืองที่จะเขาสูที่ประชุม การอภิปรายในที่ประชุม หรือความเห็นสวนตัวของรัฐมนตรีหรือขาราชการ 
ที่ปรากฏในที่ประชุม 
    (3.2) แนวปฏิบัติ เ ก่ียวกับการรักษาความลับ จะปรากฏในคู มือ
คณะรัฐมนตรีใน 2 เรื่อง ดังน้ี 
     1) การเก็บรักษาเอกสารของคณะรัฐมนตรี  
      - คูมือคณะรัฐมนตรีของออสเตรเลียขอ 2.27 -2.30 ระบุวา 
เอกสารการประชุมคณะรัฐมนตรีถือเปนสมบัติของชาติ ไมใชสมบัติของรัฐมนตรีหรือหนวยงานใด ๆ โดย
ผูรับผิดชอบในการดูแลเอกสารเหลานี้คือสํานักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (Department of the 
Prime Minister and Cabinet) ดังน้ัน เม่ือรัฐมนตรีพนจากตําแหนง จะตองทําลายเอกสารทั้งหมดตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในคูมือการรักษาความลับ (Protective Security Manual) สําหรับเอกสารที่
เกี่ยวของกับความมั่นคงและขาวกรองจะตองสงคืนกระทรวงกลาโหมและสํานักขาวกรองในการประชุม
ครั้งถัดไป  
      - คูมือคณะรัฐมนตรีของนิวซีแลนดขอ 6.4 - 6.5 และ 6.25 - 6.28 
ระบุเกี่ยวกับการรักษาและเผยแพรเอกสารราชการ โดยเอกสารของคณะรัฐมนตรีใหถือปฏิบัติตาม
กฎหมายขอมูลขาวสาร (The Official Information Act 1982) และคูมือ Security in the Government 
Sector การเผยแพรเอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรีจะตองดําเนินการตามกฎหมายขอมูล
ขาวสารและตองไดรับการอนุญาตจากกระทรวงหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกอน โดยไมตองขออนุญาต
จากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (Cabinet Office) ยกเวนกรณีขอเผยแพรเอกสารประกอบการประชุม
คณะรัฐมนตรีชุดกอน ทั้งน้ี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเปนผูกําหนดแนวปฏิบัติของเรื่องนี้ไว และ
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เม่ือเอกสารใด ๆ เผยแพรตอสาธารณชนแลวใหกระทรวงหรือหนวยงานนั้นมีหนาที่รับผิดชอบในการ
เก็บรักษาเอกสารนั้น โดยไมถือวาเปนหนาที่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกตอไป นอกจากนั้น 
ในขอ 6.71 – 6.73 ระบุวา เอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรีไมถือวาเปนสมบัติสวนตัวของ
รัฐมนตรี รัฐมนตรีจะรักษาเอกสารไวไดจนกวาจะพนตําแหนง และสงคืนใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ตอไป  
     2) การจดบันทึกการประชุม  
      คูมือคณะรัฐมนตรีของออสเตรเลียขอ 3.20 ระบุวา ในการจด
บันทึกการประชุมเพ่ือนําไปจัดทํารายงานการประชุม (ซ่ึงจะมีเฉพาะเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเห็นพองตองกัน
เทานั้น) น้ัน เจาหนาที่ผูบันทึกการประชุมหามจดเปนการอภิปรายที่ประชุมแบบคําตอคํา นอกจากนั้น 
การจดบันทึกจะทําในสมุดบันทึกเฉพาะที่เรียกวา Cabinet Notebook ซ่ึงถือเปนเอกสารราชการและมี
ระเบียบวิธีการเก็บรักษาที่เครงครัดดวย  
  3.2.1.3 อํานาจหนาที่ของคณะรฐัมนตรี 
   โดยทั่วไปรัฐธรรมนูญของทุกประเทศจะระบุอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีไวแลว 
เชน ญ่ีปุน (มาตรา 73) ซาอุดิอาระเบีย (มาตรา 56) กัมพูชา (มาตรา 101) อยางไรก็ดี การระบุอํานาจ
หนาที่ของคณะรัฐมนตรีก็ปรากฏในกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีในหลายประเทศ โดยจําแนกเปน 2 
ประเด็นหลัก คือ หนาที่ในการบริหารราชการแผนดิน และหนาที่ในความรับผิดชอบตอสภา 
   (1) หนาที่ในการบริหารราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีตองบริหารราชการ
ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ที่ รัฐธรรมนูญกําหนดไว และอยูภายใตกฎหมาย โดยกฎหมายวาดวย
คณะรัฐมนตรีจะขยายความในเรื่องหนาที่ในรายละเอียดกวาที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ จากการศึกษา
พบวา กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีจะระบุประเด็นในเรื่องอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการแผนดินไว 
4 ประการ ดังน้ี 
    (1.1) การกําหนดนโยบายบริหารประเทศ  
     กฎหมายวาดวยองคกรและอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีของ
กัมพูชาไดระบุไวในมาตรา 1 วา รัฐบาลเปนองคกรฝายบริหารมีหนาที่กําหนดนโยบายแหงรัฐซ่ึงจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา ในการบริหารกิจการทั้งปวงของรัฐและบังคับใชกฎหมายตาง ๆ เวนแต
กิจการที่อยูในเขตอํานาจขององคกรฝายนิติบัญญัติหรือฝายตุลาการ ใหรัฐบาลตองรับผิดชอบตอรัฐสภา
สําหรับนโยบายทั่วไปและสําหรับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐบาล และในมาตรา 3 วา ใหรัฐบาลบริหาร
จัดการกิจการทั่วไปของรัฐใหสอดคลองกับแผนงานทางการเมืองและนโยบายแหงรัฐซ่ึงไดรับการ
ความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว  
     กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของซาอุดิอาระเบียในมาตรา 19 ระบุวา 
ในการปฏิบัติตามบทบัญญัติตาง ๆ ในกฎหมายพื้นฐานวาดวยการปกครอง กฎหมาย และกฎหมาย 
วาดวยสภาที่ปรึกษา ใหคณะรัฐมนตรีรางนโยบายดานกิจการภายใน ภายนอก การเงิน เศรษฐกิจ 
การศึกษา และกลาโหม ตลอดจนกิจการทั่วไปของรัฐและใหกํากับดูแลการดําเนินการดังกลาว  
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ใหคณะรัฐมนตรีทบทวนมติของสภาที่ปรึกษา คณะรัฐมนตรีมีอํานาจทางการบริหารและอํานาจสูงสุดใน
ดานการเงินและการปกครองของกระทรวงและหนวยงานของรัฐตาง ๆ 
    (1.2) การบริหารหนวยงานของรัฐใหดําเนินการตามนโยบาย  
     กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของซาอุดิอาระเบียมาตรา 24 
กําหนดใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจเต็มที่ในกิจการดานการบริหารจัดการ และดําเนินกิจการดังตอไปน้ี  
     - การกํากับดูแลการดําเนินการตามกฎหมาย ขอบังคับและมติ
คณะรัฐมนตรี  
     - การจัดตั้งและการจัดการหนวยงานสาธารณะ  
     - การติดตามการดําเนินการตาง ๆ ตามแผนการพัฒนา  
     - การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการดําเนินการตาง ๆ ของ
กระทรวงและหนวยงานของรัฐตาง ๆ คณะกรรมการเหลานี้จะสามารถดําเนินการสืบสวนในกรณีใด ๆ  
ก็ไดทุกกรณี ใหคณะกรรมการสงมอบผลการสืบสวนตอคณะรัฐมนตรีภายในเวลาที่กําหนดและให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการสืบสวนเหลานี้ คณะรัฐมนตรีมีสิทธิแตงตั้งคณะกรรมการไตสวนเพื่อ
สรุปผลสุดทายโดยคํานึงถึงกฎระเบียบและกฎเกณฑของขอบังคับคณะรัฐมนตรี 
     - กฎหมายวาดวยองคกรและอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีของ
กัมพูชามาตรา 2 กําหนดใหรัฐบาลมีอํานาจบังคับบัญชากําลังทหาร ตํารวจ กองทัพ และหนวยงาน
ราชการในการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐบาล 
    (1.3) การออกกฎ ระเบียบ คําสั่ง คณะรัฐมนตรีสามารถออก กฎ ระเบียบ 
คําสั่งตาง ๆ ตามขอบเขตที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายกําหนด เชน  
     - ในกรณีของญ่ีปุนที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหคณะรัฐมนตรีออก “คําสั่ง
คณะรัฐมนตรี” (Cabinet Orders) เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติแกสวนราชการ ทั้งนี้ ในสวนของกฎหมาย 
วาดวยคณะรัฐมนตรี ไดมีการระบุอํานาจหนาที่ในการออกกฎระเบียบ 
     - ในกรณีของลัตเวียที่กฎหมายวาดวยโครงสรางของคณะรัฐมนตรี 
มาตรา 14 ระบุวา คณะรัฐมนตรีอาจออกกฎ ระเบียบ เปนการเฉพาะในกรณี ไดแก กรณีที่สอดคลองกับ
กระบวนการที่ระบุไวในมาตรา 81 ของรัฐธรรมนูญ กรณีที่หากรัฐบาลไดรับมอบอํานาจอยางเปนการ
เฉพาะเจาะจงตามกฎหมาย หรือกรณีดังกลาวยังไมมีกฎหมายบัญญัติไว และมาตรา 15 ที่ระบุให
คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรายบุคคลอาจออกคําสั่งที่มีผลผูกพันตอหนวยงานในสังกัดเฉพาะในกรณีที่
ระบุไว   
    (1.4) การดําเนินการดานการเงินและงบประมาณ ในประเด็นนี้มีเพียง
กรณีของซาอุดิอาระเบียที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีมาตรา 25 – 28 เกี่ยวกับการ 
กูยืมเงิน การจัดทํางบประมาณ การจัดทําดุลบัญชีการคลัง  
   (2) หนาที่ในความรับผิดชอบตอรัฐสภา กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีได
ระบุความรับผิดของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี 
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    (2.1) การเสนอรางกฎหมาย 
     แมวาหลักในการเสนอรางกฎหมายจะปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญของ
ประเทศตาง ๆ อยูแลวน้ัน แตกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีมักจะระบุไวดวยวาหนาที่ดังกลาวนี้เปนของ
คณะรัฐมนตรีซ่ึงพบไดใน 2 กรณี ไดแก 
     - กฎหมายคณะรัฐมนตรีของญี่ปุนมาตรา 5 ระบุวา ใหนายกรัฐมนตรี 
ซ่ึงเปนผูแทนคณะรัฐมนตรี เสนอรางพระราชบัญญัติ งบประมาณ และขอเสนออ่ืน ๆ เพ่ือเสนอตอ
รัฐสภา และรายงานตอรัฐสภา 
     - กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของบอสเนียและเฮอรเซโกวินา 
มาตรา 18 ระบุวา คณะรัฐมนตรีสามารถเสนอรางกฎหมายโดยใชหลักการลงคะแนนเสียงขางมาก  
ซ่ึงรัฐสภาจะเปนผูพิจารณาในขั้นตอนสุดทาย และในมาตรา 35 วา ใหคณะรัฐมนตรีเสนอกฎหมายหรือ
กฎอื่น ๆ ที่อยูในเขตอํานาจของตนตอรัฐสภา และเม่ือไดรับการรองขอจากรัฐสภา ใหคณะรัฐมนตรี
จัดเตรียมเสนอกฎหมายหรือกฎอื่น ๆ และเอกสารอื่นที่จําเปน 
    (2.2) การประชุมรวมกับรัฐสภา และการรวมการอภิปราย 
     กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีมักไมไดกลาวถึงประเด็นการประชุม
รวมกับสภา เพราะมักจะปรากฏในรัฐธรรมนูญหรือระเบียบอ่ืน ยกเวนในกรณีของประเทศบอสเนียและ
เฮอรเซโกวินา ที่กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีระบุในมาตรา 36 วา “คณะรัฐมนตรีอาจเสนอใหมีการ
เรียกประชุมกรรมาธิการ หรือคณะทํางานใด ๆ ของคณะกรรมาธิการแหงรัฐสภา ซ่ึงจะตองดําเนินการ
ตามขอเสนอเชนวานั้นโดยสอดคลองกับระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวของ ใหสมาชิก
แหงคณะรัฐมนตรีมีสิทธิและหนาที่ในการเขารวมการประชุมของคณะกรรมาธิการและคณะทํางานของ
คณะกรรมาธิการแหงรัฐสภาบอสเนียและเฮอรเซโกวินา” และในมาตรา 37 วา “ใหคณะรัฐมนตรีตอบ
กระทูที่ตั้งขึ้นโดยสมาชิกแหงรัฐสภาบอสเนียโดยสอดคลองกับระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะกรรมาธิการ
แหงรัฐสภาและระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะรัฐมนตรี” โดยมีการระบุหลักการเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางคณะรัฐมนตรีกับรัฐสภาไวในมาตรา 38 วา “ความสัมพันธระหวางคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให
กําหนดรายละเอียดโดยระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแหงรัฐสภาและระเบียบวิธีปฏิบัติของ
คณะรัฐมนตรี” 
    (2.3) การจัดทํารายงานเสนอตอรัฐสภา  
     การกําหนดใหคณะรัฐมนตรีตองจัดทํารายงานเพื่อเสนอตอรัฐสภา
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ซ่ึงปกติมักเปนรายป เปนสิ่งที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปและมักปรากฏในรัฐธรรมนูญ
ของแตละประเทศ ทั้งน้ี กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของบอสเนียและเฮอรเซโกวินามาตรา 34 ระบุวา 
“ใหคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบโดยตรงตอรัฐสภา ใหคณะรัฐมนตรียื่นรายงานประจําป ปละ 1 ครั้งเปนอยางนอย 
ตอรัฐสภาเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจ ซ่ึงรวมถึงรายงานเกี่ยวกับการเบิกจายงบประมาณ รัฐสภาอาจ 
รองขอใหคณะรัฐมนตรียื่นรายงานพิเศษเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ เปนการเฉพาะ” 
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  3.2.1.4 การประชุมคณะรัฐมนตร ี
   กฎหมายคณะรัฐมนตรีของประเทศตาง ๆ ระบุสาระสําคัญในเรื่องของการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีไว 6 ประเด็น ดังน้ี 
   (1) องคประกอบของการประชุมคณะรัฐมนตรี หมายถึง ผูที่เขารวมประชุม
คณะรัฐมนตรี ซ่ึงประกอบดวย องคประชุม และผูที่ไดรับอนุญาตหรือรับเชิญใหเขารวมการประชุม 
    (1.1) องคประชุม หมายถึง คณะรัฐมนตรี ซ่ึงประกอบดวย ประธาน คือ 
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี 
     1) ประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี กฎหมายคณะรัฐมนตรี 
สวนใหญระบุชัดเจนวาใหนายกรัฐมนตรีเปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี เชน กฎหมายวาดวย
องคกรและอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีของกัมพูชามาตรา 10 ระบุใหนายกรัฐมนตรีเปนบุคคลที่
กํากับการประชุมและเปนประธานการประชุมดังกลาว ใหวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของรัฐบาล 
โดยการประชุมเต็มคณะของคณะรัฐมนตรี 
     2) องคประชุม มีกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของ 2 ประเทศ 
ที่กําหนดจํานวนองคประชุมไว คือ กฎหมายวาดวยโครงสรางของคณะรัฐมนตรีของลัตเวียมาตรา 20 
กําหนดใหองคประชุมของคณะรัฐมนตรีประกอบดวยจํานวนสมาชิกมากกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิก
คณะรัฐมนตรี และกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของซาอุดิอาระเบียมาตรา 14 ระบุวา หากองคประชุม
คณะรัฐมนตรีไมครบอยางนอย 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิก ใหการประชุมน้ันไมมีผลทางกฎหมาย 
    (1.2) ผูที่ไดรับอนุญาตหรือเชิญใหเขารวมประชุมคณะรัฐมนตรี 
นอกเหนือจากองคประชุมแลว กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของบางประเทศไดระบุใหผูที่ไมไดเปน 
องคประชุมสามารถเขารวมการประชุมได ดังน้ี 
     1) ขาราชการการเมืองที่เก่ียวของ ไดแก รัฐมนตรีที่ไมอยูใน
คณะรัฐมนตรี ที่ปรึกษา เลขานุการรัฐมนตรี ทั้งน้ี ตองไดรับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีโดยใหเขารวมใน 
2 กรณี ไดแก 
      1.1) กรณีที่มีหนาที่กํากับดูแลเรื่องที่เขาสูการประชุมคณะรฐัมนตร ี
ซ่ึงสวนใหญจะเปนรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายใหดูแลนโยบายพิเศษดานใดดานหนึ่ง ในกรณีน้ีจะมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงในเรื่องที่ตนเกี่ยวของ 
      1.2) กรณีที่มาใหขอมูลเพ่ิมเติมแกคณะรัฐมนตรี จะถูกเชิญมาใน
ฐานะที่ปรึกษา และไมมีสิทธิลงคะแนนเสียง66  
     2) ขาราชการประจํา ประกอบดวย บุคคล 2 กลุม 
      2.1) ขาราชการประจําที่กฎหมายกําหนดใหเขาประชุม เชน 
กฎหมายวาดวยโครงสรางของคณะรัฐมนตรีของลัตเวียมาตรา 17 กําหนดใหผูวาการตรวจเงินแผนดิน
เขารวมประชุมในฐานะที่ปรึกษา 

                                                 
 66 ดูกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของซาอุดิอาระเบียมาตรา 13 และกฎหมายวาดวยโครงสรางของคณะรัฐมนตรีของลัตเวียมาตรา 18-19 
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      2.2) ขาราชการประจําที่ไดรับเชิญมาใหขอมูลแกคณะรัฐมนตรี
เฉพาะเรื่อง 
     3) บุคคลภายนอกที่ไดรับเชิญมาใหขอมูลแกคณะรัฐมนตรี เชน 
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง67 
   (2) การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีจะกําหนด
เพียงหลักการกวาง ๆ ของการเสนอเรื่องวาใครสามารถเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีไดบาง เชน กฎหมาย
คณะรัฐมนตรีของญี่ปุน มาตรา 4 ใหอํานาจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเปนผูเสนอเรื่องในที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีได กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของบอสเนียและเฮอรเซโกวินามาตรา 40 กําหนดให 
ประธานาธิบดีสามารถเสนอเรื่องตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได และในมาตรา 14 ประธานาธิบดีสามารถ
เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเรื่องที่เห็นควรได  
    ในสวนของแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี มักจะ
ปรากฏอยูในรูปแบบคูมือ เชนในกรณีของออสเตรเลียและนิวซีแลนดที่มีรายละเอียดสําหรับรัฐมนตรี
จนถึงเจาหนาที่ผูปฏิบัติ 
   (3) ประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของ
หลายประเทศไดระบุถึงการกําหนดตัวประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีและหนาที่ของประธาน เชน  
    -  กฎหมายคณะรัฐมนตรีของญี่ปุนมาตรา 4 กําหนดวา ใหนายกรัฐมนตรี
เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี และมาตรา 7 กําหนดใหนายกรัฐมนตรีติดตามการปรึกษาหารือใน
การประชุมคณะรัฐมนตรี โดยตัดสินใจในทุกประเด็นที่สงสัยที่สัมพันธกับอํานาจระหวางรัฐมนตรี  
    - กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของซาอุดิอาระเบียมาตรา 7 กําหนดให
พระมหากษัตริยซ่ึงมีตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรี หรือใหรองนายกรัฐมนตรี เปนประธานในการประชุม
คณะรัฐมนตรี  
    - กฎหมายวาดวยองคกรและอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีของกัมพูชา 
มาตรา 10 ระบุใหนายกรัฐมนตรีเปนบุคคลที่กํากับการประชุมและเปนประธานการประชุมดังกลาว  
ใหวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของรัฐบาล โดยการประชุมเต็มคณะของคณะรัฐมนตรี 
   (4) การลงมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี การประชุมคณะรัฐมนตรีในบาง
ประเทศจะมีการลงมติ (vote) เพ่ือใหเกิดผลทางกฎหมาย ดังนั้น กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของบาง
ประเทศจึงไดระบุแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว เชน  
    - กฎหมายวาดวยโครงสรางของคณะรัฐมนตรีของลัตเวีย มาตรา 21 
กําหนดใหคณะรัฐมนตรีตัดสินใจดวยการลงมติออกเสียงขางมากของจํานวนสมาชิกที่เขารวมประชุม 
สําหรับกรณีที่เกี่ยวของกับกรมในสังกัดของรัฐมนตรีชวยวาการ (ซ่ึงปกติไมใชองคประชุมคณะรัฐมนตรี 
แตไดรับเชิญใหมารวมประชุมในเรื่องน้ัน ๆ) ใหรวมรัฐมนตรีชวยวาการที่เกี่ยวของเขาอยูในองคประชุม
ดวย ในกรณีที่ออกเสียงเทากัน ใหนายกรัฐมนตรีหรือรักษาการนายกรัฐมนตรีมีสิทธิออกเสียงตัดสินใจ 

                                                 
 67 เพิ่งอาง 
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    - กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของบอสเนียและเฮอรเซโกวินามาตรา 
18 กําหนดใหคณะรัฐมนตรีลงมติในรางกฎหมายในเขตอํานาจของตนที่จะเสนอตอรัฐสภา โดยใชเสียง
ขางมาก (majority vote) ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดในสวนที่เกี่ยวกับประเด็นและหัวขอน้ัน ซ่ึงรัฐสภา
แหงบอสเนียและเฮอรเซโกวินาจะเปนผูพิจารณาตัดสินใจในชั้นสุดทายตอไป 
     ใหคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยสั่งการโดยฉันทามติ (consensus) ในเรื่อง 
อ่ืน ๆ ที่อยูในเขตอํานาจของตนทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการออกกฎ การเสนอชื่อและ 
การแตงตั้ง ตลอดจนระเบียบวิธีปฏิบัติการประชุมและการตีความ 
     ในกรณีที่ไมสามารถลงฉันทามติได ใหนายกรัฐมนตรีจัดประชุมกับ
สมาชิกแหงคณะรัฐมนตรีที่ออกเสียงคัดคานเพื่อหาขอยุติ หากการลงฉันทามติยังไมสามารถทําได
ภายใน 7 วันดวยวิธีการดังกลาว ใหใชการลงมติโดยเสียงขางมากซึ่งจะตองประกอบดวยจํานวนเสียง
อยางนอย 2 เสียงของกลุมคนชาติพันธุแตละกลุม 
    - กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของซาอุดิอาระเบียมาตรา 14 กําหนดวา 
มติคณะรัฐมนตรีจะไมถือวามีผลทางกฎหมายหากไมไดรับความเห็นชอบโดยเสียงสวนใหญของ 
ที่ประชุม ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูออกเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ยกเวนเปนพิเศษ การ
ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ประกอบดวยจํานวนสมาชิกกึ่งหน่ึงเขาประชุม ก็อาจถือวามีผลทางกฎหมายได 
ในกรณีเชนวานั้น มติคณะรัฐมนตรีจะไมถือวามีผลทางกฎหมาย หากไมไดรับความเห็นชอบจากสมาชิก
จํานวนอยางนอย 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกที่เขาประชุม การยกเวนเปนพิเศษ ใหนายกรัฐมนตรีเปน 
ผูตัดสินใจ 
   (5) ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับผลการประชุม
คณะรัฐมนตรีมีความแตกตางกันในแตละประเทศ ดังน้ี 
    (5.1) การรับรองมติคณะรัฐมนตรี 
     - กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของบอสเนียและเฮอรเซโกวินา
มาตรา 19 กําหนดใหรับรองมติคณะรัฐมนตรีในวันที่มีการลงมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เวนแต
คณะรัฐมนตรีจะเห็นสมควรเปนอยางอ่ืน และใหตีพิมพมติคณะรัฐมนตรีในราชกิจจานุเบกษาแหง
บอสเนียและเฮอรเซโกวินา นอกจากนั้น ในมาตรา 21 ไดกําหนดใหคณะรัฐมนตรีดําเนินการใด ๆ ที่ทํา
ใหม่ันใจไดวาภารกิจของตนปรากฏตอสาธารณชนอีกดวย 
     - กฎหมายวาดวยองคกรและอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีของ
กัมพูชามาตรา 13 กําหนดใหนายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามในกิจการใด ๆ ซ่ึงไดรับการเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแลว ซ่ึงจะตองออกเปนกฎหมายในรูปของอนุกฤษฎีกา มติ หรือคําสั่ง กฎหรือระเบียบของ
รัฐบาลที่จะมีผลเปนการทั่วไป จะตองออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
    (5.2) การดําเนินการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี กฎหมายวาดวย
คณะรัฐมนตรีของบอสเนียและเฮอรเซโกวินามาตรา 20 กําหนดใหองคกรและหนวยงานของ 
หนวยราชการทั้งหลาย ในบอสเนียและเฮอรเซโกวินามีหนาที่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีแหงบอสเนีย
และเฮอรเซโกวินาภายใตเขตอํานาจของตนตามรัฐธรรมนูญ 
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   (6) คณะกรรมการรัฐมนตรี กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของประเทศ 
ตาง ๆ ไดระบุใหคณะรัฐมนตรีสามารถแตงตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเพ่ือสนับสนุนการทํางานได โดย
จากการศึกษาพบวามี 2 ประเภท ดังน้ี 
    (6.1) คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรี  
เปนคณะกรรมการที่ทําหนาที่กลั่นกรองเรื่องที่เสนอตอคณะรัฐมนตรี ซ่ึงพบใน 2 กรณี คือ  
     - กฎหมายคณะรัฐมนตรีลัตเวียมาตรา 24 กําหนดวา คณะรัฐมนตรี
อาจแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดเตรียมขอมูลสําหรับการพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
องคประกอบของคณะกรรมการและกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการและภารกิจภายในของ
คณะรัฐมนตรี ใหกําหนดโดยกฎระเบียบคณะรัฐมนตรี 
     - กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของซาอุดิอาระเบียมาตรา 18 
กําหนดใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการจากสมาชิกของคณะรัฐมนตรีหรือจากบุคคลอ่ืน ๆ เพ่ือ
ศึกษาเรื่องตาง ๆ ตามวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีและจัดเตรียมรายงานพิเศษ ใหระบุจํานวน
คณะกรรมการและกฎระเบียบการประชุมตาง ๆ ไวในขอบังคับของคณะรัฐมนตรี 
    (6.2) คณะกรรมการเพื่อดําเนินการเฉพาะเรื่อง เปนคณะกรรมการที่ 
ทําหนาที่กําหนดนโยบายตามดานตาง ๆ เชน เศรษฐกิจ ความมั่นคง เปนตน  
     - กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของบอสเนียและเฮอรเซโกวินา 
กําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายภายใน (มาตรา 26) และคณะกรรมการเศรษฐกิจ (มาตรา 27) โดย
กําหนดองคประกอบและอํานาจหนาที่ไวดวย 
   (7) คณะรัฐมนตรีรักษาการ 
    แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทํางานของคณะรัฐมนตรีรักษาการนั้นมักระบุอยูใน
เอกสารคูมือ ซ่ึงพบไดในกรณีของออสเตรเลียและนิวซีแลนด โดยเฉพาะในกรณีของออสเตรเลียที่มีการ
จัดทําคูมือสําหรับรัฐบาลรักษาการแยกออกมาจากคูมือคณะรัฐมนตรี สวนการระบุในกฎหมาย 
วาดวยคณะรัฐมนตรีน้ัน จะปรากฏใน 2 กรณี คือ กัมพูชา โดยเปนการระบุเปนหลักการสั้น ๆ ในมาตรา 7 
ของกฎหมายวา เม่ือสภาสิ้นอายุหรือคณะรัฐมนตรีหมดวาระลง ใหคณะรัฐมนตรีที่จะหมดวาระนั้น 
ทําหนาที่ในการบริหารราชการประจํา (day to day works) จนกระทั่งคณะรัฐมนตรีชุดใหมเขารับ
ตําแหนง และกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของซาอุดิอาระเบียในมาตรา 9 ที่กําหนดใหคณะรัฐมนตรีชุด
เดิมปฏิบัติหนาที่ไปจนกวาจะแตงตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม 
  3.2.1.5 ขอกําหนดอื่น ๆ ที่เก่ียวกับคณะรัฐมนตรี 
   กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีอาจมีการระบุขอกําหนดอื่น ๆ เ พ่ิมเติม 
ที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรี ดังน้ี  
   (1) การถวายสัตยปฏิญาณตนเพื่อเขารับตําแหนง กฎหมายวาดวย
คณะรัฐมนตรีของซาอุดิอาระเบียในมาตรา 4 กําหนดวา กอนเขารับตําแหนงหนาที่ ใหรัฐมนตรี 
ถวายสัตยปฏิญาณตอไปน้ีตอพระพักตรของพระมหากษัตริย ดังน้ี  
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    “ขาพเจาขอสาบานดวยพลังอํานาจแหงพระเจา วาจะซื่อสัตยตอศาสนา 
ของขาพเจา และตอพระมหากษัตริยและประเทศ ขาพเจาขอสาบานวาจะไมเปดเผยความลับของชาติ 
เพ่ือปกปองผลประโยชนและกฎหมายของชาติ และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและ 
ความซื่อสัตย” 
   (2) วาระการทํางานของคณะรัฐมนตรี กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของ
ซาอุดิอาระเบียในมาตรา 9 กําหนดวา ใหคณะรัฐมนตรีมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ซ่ึงในระหวางนี้ 
อาจแตงตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหมไดโดยพระราชกฤษฎีกาในกรณีที่ครบวาระกอนมีการแตงตั้ง
คณะรัฐมนตรีขึ้นใหม และใหคณะรัฐมนตรีชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ไปจนกวาจะแตงตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม 
   (3) สถานที่ตั้งของคณะรัฐมนตรี กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของ
ซาอุดิอาระเบียในมาตรา 9 กําหนดใหคณะรัฐมนตรีมีสํานักอยูที่เมืองริยาด  แตการประชุมคณะรัฐมนตรี
อาจดําเนินการในสถานที่อ่ืนในราชอาณาจักรก็ได และกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของบอสเนียและ
เฮอรเซโกวินาในมาตรา 3 กําหนดวา ใหคณะรัฐมนตรีประชุมที่กรุงซาราเจโว 
 3.2.2 สวนที่วาดวยรัฐมนตรี 
  3.2.2.1 หนาที่และสิทธิของรัฐมนตรี 
   (1) การแตงตั้งขาราชการการเมือง 
    การแตงตั้งขาราชการการเมืองมีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีบุคลากรชวย
สนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐมนตรี โดยทั่วไปอํานาจการแตงตั้งจะกําหนดใหเปนอํานาจของ
นายกรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของรัฐมนตรี ซ่ึงกฎหมายวาดวยโครงสรางของคณะรัฐมนตรีของลัตเวีย  
ไดกําหนดวิธีการแตงตั้งและการพนตําแหนงของเลขานุการรัฐมนตรีดานกิจการรัฐสภา (Parliamentary 
Secretaries to the Ministry) ไวในมาตรา 12 และ 25 คูมือคณะรัฐมนตรีของออสเตรเลียไดกําหนด
วิธีการแตงตั้งและอํานาจหนาที่ของเลขานุการฝายการเมืองดานกิจการรัฐสภาไวในขอ 1.7 และคูมือ
คณะรัฐมนตรีของนิวซีแลนด ไดกําหนดวิธีการแตงตั้งและหนาที่ของขาราชการการเมือง เชน Associate 
Minister (ขอ 2.31) และ Parliamentary Under-Secretary (ขอ 2.44) 
    ขอบเขตของบทบาทและอํานาจหนาที่ของขาราชการการเมืองที่แตงตั้งขึ้น
เหลานี้ มีการกําหนดไวคอนขางชัดเจนเพื่อใหการทํางานสนับสนุนรัฐมนตรีและการปฏิบัติงานกับ
ขาราชการประจําเปนไปดวยความราบรื่น เชน ในคูมือคณะรัฐมนตรีของออสเตรเลียกําหนดบทบาท
หนาที่ของเลขานุการฝายการเมืองใหมีหนาที่รวมประชุมคณะรัฐมนตรี เปนตัวแทนนายกรัฐมนตรีใน
คณะกรรมการกิจการสภาของคณะรัฐมนตรี ประเมินและตอบคําขออนุมัติเชิงนโยบายรางกฎหมายของ
รัฐบาลที่ไมจําเปนตองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และแจงผลการหารือเร่ืองตาง ๆ ในคณะรัฐมนตรี  
ใหที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทราบ สวนคูมือคณะรัฐมนตรีของนิวซีแลนดกําหนดใหรัฐมนตรีตองทําหนังสือ
เปนลายลักษณอักษรเสนอนายกรัฐมนตรีใหความเห็นชอบบทบาทหนาที่ของ Parliamentary Under-
Secretary ที่รัฐมนตรีไดแตงตั้งขึ้น ซ่ึงเม่ือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแลว จะสําเนาใหปลัดกระทรวงทราบ
ดวย 



รายงานการศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี (Cabinet Law) ฉบับสมบูรณ 
 

คณะบุคคลศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี 

177

    ขาราชการการเมืองที่ไดรับการแตงตั้งเพ่ือชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
รัฐมนตรี ตองถือปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบรวมกันเชนเดียวกับคณะรัฐมนตรีดวย 
   (2) การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันการทุจริต (เชน การแสดง
บัญชีทรัพยสินและหนี้สิน) 
   ในกฎหมายวาดวยโครงสรางของคณะรัฐมนตรีของลัตเวียมาตรา 30 ระบุวา 
“ใหนํากฎหมายวาดวยการปองกันการทุจริตมิชอบมาบังคับใชกับการหามการประกอบกิจการ การหา
รายได การรวมกิจการ การปฏิบัติหนาที่ ตลอดจนขอหามอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของ
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการ รัฐมนตรี และเลขานุการรัฐมนตรี”  

 สําหรับการแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สินนั้น คูมือคณะรัฐมนตรีของ
ออสเตรเลียขอ 2.24 – 2.26 กําหนดใหผูที่เขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และขาราชการ
การเมืองมีหนาที่ตองยื่นบัญชีแสดงทรัพยสินและหนี้สิน รายการที่ตองแสดงจะครอบคลุมผลประโยชน
สวนตัว ทรัพยสินที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงินทั้งของตนเองและสมาชิกในครอบครัวโดยตรง กรณีที่ 
ไมแนใจวารายการใดจะตองแสดงหรือไมน้ัน ใหแสดงรายการไวกอน  
   (3) การพนจากตําแหนง/การลา 
    การพนจากตําแหนงของรัฐมนตรีเปนเรื่องที่มีการกําหนดไวชัดเจนในเกือบ
ทุกประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศญี่ปุนที่ไดบัญญัติเร่ืองน้ีไวในรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับประเทศไทย 
    การพนจากตําแหนงของรัฐมนตรีมี 2 ลักษณะ คือ การพนจากตําแหนง
แบบเฉพาะตัว หมายถึงกรณีที่รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งลาออกหรือถูกถอดถอน และการพนจากตําแหนง
ของคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ ซ่ึงหมายถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนง หรือเม่ือมีการเรียกประชุม
รัฐสภาเปนครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป 
    ในกรณีที่รัฐมนตรีพนจากตําแหนงเปนการเฉพาะตัว นายกรัฐมนตรีจะเปน
ผูมีอํานาจแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่ชั่วคราวในตําแหนงที่วาง อยางไรก็ตาม แมจะพนจากตําแหนงไปแลว  
ก็ยังมีการกําหนดใหปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีผูมารับตําแหนงแทน มีขอสังเกตในกรณีของลัตเวีย 
กฎหมายไดกําหนดวา แมนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ออกจากตําแหนงดวยการลงมติไมไววางใจจาก
รัฐสภาก็ยังตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีผูรับตําแหนงแทน ยกเวนในกรณีที่รัฐสภามีมติเปน 
อยางอ่ืนหรือไดแตงตั้งใหมีผูดํารงตําแหนงชั่วคราวแทนไวดวย เปนการชี้ใหเห็นวา การบริหารราชการ
แผนดินเปนงานที่ตองมีความตอเน่ือง และมีผูดูแลรับผิดชอบตลอดเวลาโดยไมขาดชวง 
    การแตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทนเปนการชั่วคราวน้ัน สวนมากจะกําหนดให
นายกรัฐมนตรีตั้งรัฐมนตรีที่เหลืออยูเปนผูปฏิบัติหนาที่แทนหรือนายกรัฐมนตรีอาจปฏิบัติหนาที่แทนเอง
ก็ได มีกรณีของลัตเวียที่กฎหมายกําหนดวานายกรัฐมนตรีสามารถแตงตั้งบุคคลภายนอกคณะรัฐมนตรี
ใหปฏิบัติหนาที่เปนการชั่วคราวได โดยมีเง่ือนไขพิเศษคือ นายกรัฐมนตรีจะตองแจงใหประธานรัฐสภา
ทราบและบุคคลดังกลาวจะตองไดรับความไววางใจจากรัฐสภากอน 
    ในกรณีที่รัฐมนตรีเดินทางไปตางประเทศ และจําเปนตองมีผูปฏิบัติหนาที่
แทนระหวางชวงเวลานั้น จะตองแจงนายกรัฐมนตรีทราบโดยรายละเอียดวิธีปฏิบัติแตกตางกันบางคือ 
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ในกรณีของนิวซีแลนด คูมือคณะรัฐมนตรีระบุใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีสามารถ
ขอใหรัฐมนตรีอ่ืนปฏิบัติราชการแทนได สวนของอังกฤษใหแจงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือจะไดแจงตอ
นายกรัฐมนตรีตอไป และระหวางที่ปฏิบัติหนาที่แทนนั้น มีขอพึงระวังเปนพิเศษในบางเรื่อง เชน เร่ือง
เกี่ยวกับการแถลงหรือการใหสัมภาษณแกสาธารณะโดยควรปรึกษากับรัฐมนตรีเจากระทรวงกอนหรือ
การใชอํานาจหนาที่ในบางเรื่องอาจไมสามารถกระทําได เน่ืองจากกฎหมายกําหนดวาเปนอํานาจของ
รัฐมนตรีเจากระทรวงเทานั้น ทั้งน้ี การมอบหมายใหรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่แทนจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีกอน 
  3.2.2.2 หลักจริยธรรมของรัฐมนตรี  
   การกําหนดเก่ียวกับหลักจริยธรรมของรัฐมนตรีสวนใหญจะปรากฏอยูใน
เอกสารคูมือมากกวากฎหมาย โดยมีกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของซาอุดิอาระเบียเพียงกรณีเดียว
เทานั้นที่ในมาตรา 6 ระบุวา “รัฐมนตรีจะตองไมซ้ือ เชา ใหเชา โดยตรง หรือโดยผูแทน หรือโดยการ
ประมูลซ้ือขายทอดตลาด ซ่ึงทรัพยสินใด ๆ ของรัฐ รัฐมนตรีจะตองไมซ้ือ หรือเสนอใหเชา ทรัพยสินใด ๆ 
ของตนตอรัฐบาล รัฐมนตรีจะตองไมมีสวนเก่ียวของกับวิสาหกิจทางการคาหรือการเงินใด ๆ รัฐมนตรี
จะตองไมรับเปนกรรมการในบริษัทใด ๆ”  
   สําหรับในกรณีของคูมือน้ัน คูมือคณะรัฐมนตรีของออสเตรเลียขอ 2.25 วา 
กรณีเร่ืองที่เสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีมีความเกี่ยวของกับผลประโยชนสวนตัวของ
รัฐมนตรี ใหรัฐมนตรีผูน้ันตองแจงใหที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบ และไมรวมการพิจารณาเรื่องดังกลาว 
และในกรณีของอังกฤษไดมีการจัดทําประมวลจริยธรรมของรัฐมนตรี (Ministerial Code: A Code Of 
Conduct And Guidance On Procedure For Minister) ซ่ึงมีสาระที่นาสนใจดังน้ี 
   (1) ความขัดแยงระหวางหนาที่ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีกับผลประโยชน
สวนตัวทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน ในการปฏิบัติหนาที่รัฐมนตรีตองตรวจสอบใหแนใจวาจะไมมีเรื่อง
ลักษณะดังกลาว โดยสามารถขอคําแนะนําจากปลัดกระทรวง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผูเชี่ยวชาญ  
ทั้งในและภายนอกคณะรัฐมนตรี หากเปนเรื่องเฉพาะหรือมีความยุงยากอาจเสนอนายกรัฐมนตรี
พิจารณาก็ได 
   (2) บทบาทหนาที่ กรณีรัฐมนตรีดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย 
จะตองแบงแยกบทบาทหนาที่ใหเหมาะสมในฐานะรัฐมนตรีและในฐานะผูแทนราษฎร มีการกําหนดให
รัฐมนตรีระมัดระวังเปนพิเศษ เม่ือตองตัดสินใจในงานภารกิจของกระทรวงที่มีผลตอเขตเลือกตั้งของ
ตนเอง 
   (3) รัฐมนตรีจะตองไมนําทรัพยากรของรัฐไปใชเพ่ือประโยชนของตน และไมนํา
ทรัพยากรที่จัดสรรไวสําหรับสถานะหนึ่งไปใชกับอีกสถานะหนึ่ง เชน ทรัพยากรที่จัดสรรไวสําหรับ
ตําแหนงรัฐมนตรี ไมควรนําไปใชในงานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และไมนําทรัพยากรที่จัดสรรไว
สําหรับตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาใชในงานภารกิจในฐานะรัฐมนตรี 
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   (4) การรับตําแหนงสาธารณะ เม่ือรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรี รัฐมนตรีจะตอง
ลาออกจากตําแหนงสาธารณะอื่น ๆ ที่ดํารงอยู กรณีจําเปนรัฐมนตรีตองปรึกษานายกรัฐมนตรี และ
ตรวจสอบองคกรที่ไมสังกัดภาครัฐ 
   (5) ในการสนับสนุ นหรื อ อุปถั มภ อ งค ก รที่ ไ ม ใ ช ของ รั ฐ  ( non-public 
organizations) รัฐมนตรีตองไมนําเงินของรัฐไปสนับสนุนองคกรเหลานี้ และการรับเปนผูอุปถัมภจะตอง
ตรวจสอบวาองคกรดังกลาวไมมีแนวทางหรือวัตถุประสงคที่ขัดแยงกับนโยบายของรัฐบาล หรือ
กอใหเกิดเหตุการณผลประโยชนขัดกัน 
 3.2.3 สวนที่วาดวยหนวยงานสนับสนุนการทํางานของคณะรัฐมนตรี 
  3.2.3.1  การกําหนดใหมีหนวยงานตาง  ๆ  เพื่อสนับสนุนการทํางานของ
คณะรัฐมนตรี 
   การกําหนดใหมีหนวยงานตาง ๆ สนับสนุนการทํางานใหแกคณะรัฐมนตรี 
ที่ปรากฏอยูเฉพาะในกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี โดยมี 2 กรณีคือ ซาอุดิอาระเบีย และบอสเนียและ
เฮอรเซโกวินา ดังน้ี  
   - กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของซาอุดิอาระเบียมาตรา 30 กําหนดให
โครงสรางการบริหารปกครองของคณะรัฐมนตรีประกอบดวย (1) สํานักนายกรัฐมนตรี (2) สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ (3) คณะกรรมการผูชํานัญการพิเศษ ทั้งน้ี ใหระบุโครงสราง อํานาจหนาที่
และวิธีการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานเหลานี้ไวในกฎบัตรแหงคณะรัฐมนตรี  
   - กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของบอสเนียและเฮอรเซโกวินามาตรา 22 
กําหนดใหคณะรัฐมนตรีกอตั้งสํานักงาน กรม กลุมภารกิจ กรรมการ หรือหนวยงานอื่น ๆ ไมวาถาวร
หรือชั่วคราว เพ่ือประโยชนในการทําใหม่ันใจวาการปฏิบัติหนาที่ของตนมีประสิทธิภาพอยางเต็มที่และ
เปนไปในทางเดียวกัน โดยหนวยงานที่มีลักษณะถาวร ไดแก (1) สํานักงานเพื่อการบูรณาการเปน
สมาชิกสหภาพยุโรป (2) สํานักเลขาธิการ (3) สํานักงานกฎหมาย (4) คณะกรรมการนโยบายภายใน
และคณะกรรมการเศรษฐกิจ 
  3.2.3.2 การกําหนดใหมีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
   ในสวนของการกําหนดเกี่ยวกับการจัดใหมีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมี
ปรากฏชัดเจนเพียงกรณีเดียวคือ ญ่ีปุน ที่กฎหมายคณะรัฐมนตรีตั้งแตมาตรา 12 – 23 กําหนด
รายละเอียดตาง ๆ ในเร่ืองน้ีไวทั้งประเด็นเกี่ยวกับการกําหนดใหมีสํานักงานและอํานาจหนาที่ (มาตรา 
12) การจัดโครงสรางและกําหนดตําแหนงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผูชวย
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ฯลฯ (มาตรา 14 - 21)  
   (1) อํานาจหนาที่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
    การกําหนดอํานาจหนาที่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน้ัน จะปรากฏ
ทั้งในกฎหมายในกรณีของญี่ปุน (มาตรา 12) และบอสเนียและเฮอรเซโกวินา (มาตรา 24) และคูมือใน
กรณีของออสเตรเลียและนิวซีแลนด ทั้งนี้จะแตกตางในรายละเอียด โดยคูมือตาง ๆ จะมีการระบุแนว
ทางการปฏิบัติงานของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไวอยางละเอียด ขณะที่กฎหมายจะระบุกรอบ
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อํานาจหนาที่ อยางไรก็ดี อํานาจหนาที่หลักของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ปรากฏในเอกสารตาง ๆ 
จะมีความคลายคลึงกัน คือ  

• จัดประชุมคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการรัฐมนตรี  
• ปฏิบัติหนาที่เลขานุการการประชุม จัดวาระการประชุม จดประเด็น 

และจัดทํารายงาน 
• วางแผนและจัดกรอบการปฏิบัติงานเพื่อใหกระบวนการตัดสินใจของ

คณะรัฐมนตรีเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
• เปนผูประสานงานของคณะรัฐมนตรีกับหนวยงานตาง ๆ 
• แจกจายและเก็บรักษาเอกสารคณะรัฐมนตรี  
ทั้งน้ี ในบางประเทศอาจกําหนดใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ

หนาที่มากกวาที่กลาวมาขางตน เชน ประเทศออสเตรเลียกําหนดใหมีหนวยงานนโยบายคณะรัฐมนตรี
ขึ้น เพ่ือใหคําแนะนําในเชิงนโยบายและยุทธศาสตรแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา ชี้ใหเห็นวาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีบทบาทหนาที่ในเชิงนโยบายคอนขางสูง และใน
กรณีประเทศญี่ปุน ไดกําหนดตําแหนงผูบังคับบัญชาดานขาวกรองของคณะรัฐมนตรี เลขาธิการ
ประชาสัมพันธคณะรัฐมนตรี และผูแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดานการจัดการวิกฤต อยูในสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีดวย แสดงวาการปฏิบัติภารกิจหนาที่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญ่ีปุนมี
ความกวางขวางครอบคลุมงานดานขาวกรอง งานประชาสัมพันธ และงานดานการจัดการวิกฤต  
ซ่ึงมากกวาอํานาจหนาที่ทั่ว ๆ ไปที่กลาวมาขางตน  
   (2) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
    เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนตําแหนงที่มีความสําคัญและตองไดรับความ
ไววางใจสูง เพราะตองปฏิบัติงานใกลชิดกับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ดังน้ัน การแตงตั้งจึงมัก
กําหนดใหเปนอํานาจของผูบริหารสูงสุด คือ นายกรัฐมนตรี ทั้งน้ีการกําหนดตําแหนงเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะปรากฏในกฎหมายคณะรัฐมนตรีของญี่ปุนมาตรา 13-14 ที่บัญญัติใหอํานาจการแตงตั้ง
และปลดเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนของสมเด็จพระจักรพรรดิ  
 
3.3 การศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีของไทย 
 3.3.1 ผลการศึกษาเปรียบเทียบ 
  จากการศึกษาสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรีเปรียบเทียบระหวางกรณีของไทย
กับกรณีของตางประเทศ  โดยศึกษาขอมูลในสวนคณะรัฐมนตรีไทยจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม  
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ระเบียบวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 คูมือการทํางานของรัฐมนตรี และเอกสาร
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ และศึกษาขอมูลในสวนคณะรัฐมนตรีของตางประเทศจากรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
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วาดวยคณะรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุน ซาอุดิอาระเบีย กัมพูชา ลัตเวีย และบอสเนียและเฮอรเซโกวินา 
และคูมือที่เกี่ยวของของประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด สามารถจัดทําเปนตาราง
เปรียบเทียบไดดังน้ี 

กฎหมายตางประเทศ กฎหมายไทย 
สาระ 

รธน. กฎหมาย
ครม. คูมือ รธน. กฎหมาย ระเบียบ คูมือ 

1. สวนท่ีวาดวยคณะรัฐมนตรี        
1.1 องคประกอบของคณะรัฐมนตรี  3 3      
     - การแตงตั้ง/พนตําแหนงนายกรัฐมนตรี   1      
     - อํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรี  1      
     - การแตงตั้ง/พนตําแหนงของคณะรัฐมนตรี        
     - การแตงตั้ง/พนตําแหนงของรัฐมนตรี  2      
1.2 คุณสมบัติและลักษณะตองหาม 3 4      
     - การถวายสัตยปฏิญาณ  1      
1.3 หลักการทํางานของคณะรัฐมนตรี        
     1.3.1 หลักความรับผิดชอบรวมกัน 1 2 2     
     1.3.2 หลักการแบงอํานาจหนาที่  1 2     
     1.3.3 หลักการรักษาความลับ  1 2     
1.4 อํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรี 3       
     1.4.1 หนาที่ในการบริหารราชการแผนดิน  2 1     
            - การแถลงนโยบายตอรัฐสภา        
            - การจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผนดินและแผนการตรากฎหมาย 

       

            - การดําเนินการบริหารราชการตาม
นโยบายที่กําหนดไว 

 1      

            - การตราพระราชกําหนด        
            - การออกเสียงประชามติ        
            - การโอนรายจายที่แตกตางจาก 
พ.ร.บ.งบประมาณในภาวะสงคราม 

 1      

            - การวางระเบียบราชการ  2      
            - การกําหนดใหมีผูปฏิบัติหนาที่
แทนนายกรัฐมนตรี  

       

     1.4.2 หนาที่ในความรับผิดชอบตอรัฐสภา        
            - การเสนอรางกฎหมาย  1 2      
            - การประชุมรวมกับรัฐสภา ชี้แจง
และฟงความเห็น 

1  1     

            - การจัดทํารายงานตอรัฐสภา  1      
            - ตอบกระทู        
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กฎหมายตางประเทศ กฎหมายไทย 
สาระ 

รธน. กฎหมาย
ครม. คูมือ รธน. กฎหมาย ระเบียบ คูมือ 

1.5 การประชุมคณะรัฐมนตรี        
     1.5.1 องคประกอบการประชุม  4      
     1.5.2 การเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  2 2     
     1.5.3 ประธานการประชุม 2 3      
     1.5.4 การลงมติ  3      
     1.5.5 ผลการประชุมและมติ 1 2 1     
     1.5.6 คณะกรรมการรัฐมนตรี  3 1     
1.6 คณะรัฐมนตรีรักษาการ  2 2     
1.7 การมอบอํานาจคณะรัฐมนตรี        
1.8 วาระการทํางาน  1      
1.9 สถานที่ต้ังของคณะรัฐมนตรี  2      
2. สวนท่ีวาดวยรัฐมนตรี        
2.1 หนาที่และสิทธิของรัฐมนตรี  2 3     
     - หนาที่รัฐมนตรี        
     - การแตงตั้งขาราชการการเมือง                   
     - การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกนั
การทุจริต (การแสดงบัญชีทรัพยสิน หนี้สิน) 

       

      - การลา        
2.2 หลักจริยธรรมของรัฐมนตรี  1 2     
3. สวนท่ีวาดวยหนวยงานสนับสนุนคณะรัฐมนตรี      
3.1 หนวยงานสนับสนุนตาง ๆ   2      
3.2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  1 1     
     - อํานาจหนาที่   2      
     - เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  1      
 
 3.3.2 ขอสังเกตจากการศึกษาเปรียบเทียบกับตางประเทศ 
  จากตารางดังกลาวขางตนจะเห็นวาสาระที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และระเบียบ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรีของไทยนั้น มีสวนคลายคลึงกับสาระที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของประเทศตาง ๆ คอนขางมาก แตอาจปรากฏในเอกสารที่แตกตางกัน 
ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาประเด็นของสาระสําคัญที่จําเปนสวนใหญน้ัน เอกสารลายลักษณอักษรของไทย 
มีความครอบคลุมเทียบเทากับกรณีของตางประเทศแลว จะมีเพียงประเด็นสาระในบางเรื่องที่แตกตาง
และควรไดนํามาพิจารณา ดังน้ี 
 
 



รายงานการศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี (Cabinet Law) ฉบับสมบูรณ 
 

คณะบุคคลศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี 

183

 3.3.2.1 สวนที่วาดวยคณะรัฐมนตรี 
  จากการศึกษาพบวาสาระสําคัญในสวนนี้มีความแตกตางกับกรณีของ
ตางประเทศคอนขางมากและเปนประเด็นสําคัญที่มีสวนเปนปจจัยของปญหาในการทํางานของ
คณะรัฐมนตรี ซ่ึงควรนํามาพิจารณาดําเนินการใหเกิดความชัดเจนดังน้ี 
  (1) หลักการทํางานของคณะรัฐมนตรี  
 (1.1) หลักความรับผิ ดชอบร วมกัน  ในรั ฐ ธ ร รม นูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติไวในมาตรา 171 วรรคหนึ่งวา “พระมหากษัตริยทรง
แตงตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอ่ืนอีกไมเกินสามสิบหาคน ประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาที่บริหาร
ราชการแผนดินตามหลักความรับผิดชอบรวมกัน” และในคูมือการทํางานของรัฐมนตรีจะมีการอธิบายใน
ขอ 1.8 หลักปฏิบัติรวมกันของคณะรัฐมนตรี68 ซ่ึงการกลาวในรัฐธรรมนูญเปนเพียงการระบุแค “ชื่อ” 
ของหลักความรับผิดชอบรวมกันโดยไมไดมีการอธิบายความหมาย ขณะที่การระบุในคูมือการทํางาน
ของรัฐมนตรีไมไดกลาวอยางชัดเจนถึงหลักความรับผิดชอบรวมกันโดยตรง แตมีการอธิบายถึงแนว
ปฏิบัติที่พึงหรือไมพึงกระทําอันสื่อไปถึงหลักความรับผิดชอบรวมกัน ทําใหการสรางความเขาใจในหลัก
ความรับผิดชอบรวมกันไมปรากฏในเอกสารลายลักษณอักษรใด ๆ ในกรณีของไทย อันอาจเปนปจจัย
หน่ึงที่กอใหเกิดปญหาในการบริหารงานที่ผานมาของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงถาหากพิจารณาในกรณีของ
ตางประเทศ เชน ออสเตรเลีย จะเห็นวาคูมือคณะรัฐมนตรีของออสเตรเลีย ไดระบุถึงหลักการนี้วา “เปน
หัวใจของระบบคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล” การอธิบายในเชิงหลักการนี้จะทําใหสรางความเขาใจที่ชัดเจน
กวาการระบุเพียงชื่อ หรือการยกตัวอยางของวิธีปฏิบัติ  
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 คูมือการทํางานของรัฐมนตรี หนา 1-19 ขอ 1.8 หลักปฏิบัติรวมกันของคณะรัฐมนตรี ระบุวา โดยที่คณะรัฐมนตรีจะตองรับผิดชอบ
รวมกันตอรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี และตองรับผิดชอบรวมกันในการบริหารราชการแผนดิน ดังน้ัน คณะรัฐมนตรีทุกคณะ
ที่ผานมา จึงไดกําหนดแนวปฏิบัติรวมกันไว ดังน้ี 

- ในการประชุมคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีอาจมีความคิดเห็นแตกตางกันได แตเม่ือปรากฏผลยุติออกมาเปนมติคณะรัฐมนตรีแลว มติ
น้ันยอมผูกพันรัฐมนตรีทุกคน ดังน้ันจึงเปนที่มุงหวังวารัฐมนตรีทุกคนจะแสดงการสนับสนุนมติดังกลาวตอสาธารณชน 

- รัฐมนตรีพึงหลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณ รับเชิญไปบรรยายหรือใหความเห็นในที่สาธารณะเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินที่
อยูนอกเหนืออํานาจหนาที่ของตน เพราะอาจนําไปสูการขัดแยงสาธารณะกับรัฐมนตรีที่มีอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการในสวนน้ัน ๆ 
โดยตรง 

- รัฐมนตรีพึงหลีกเลี่ยงการใหขาวหรือวิพากษวิจารณเร่ืองที่อยูระหวางการนําเสนอคณะรัฐมนตรีหรือเร่ืองที่กําลังจะนําเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อไมใหกระทบตอความเปนอิสระของการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ปองกันผลที่จะเกิดข้ึนกับรัฐมนตรีน้ัน และการเกิด
ปญหาขอโตแยงถึงความมีเอกภาพของคณะรัฐมนตรี กรณีที่มติคณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ันมิไดเปนไปตามความเห็นที่รัฐมนตรีน้ันไดให
ความเห็นไวในที่สาธารณะแลว 

- การรักษาความลับในการประชุมคณะรัฐมนตรี และเอกสารการประชุมคณะรัฐมนตรี หลักปฏิบัติอันเปนสากลถือวา การอภิปราย
ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถือวาเปนความลับที่ไมพึงเปดเผย เน่ืองจากการอภิปรายดังกลาวเปนหัวใจสําคัญที่จะสนับสนุนหลักความ
รับผิดชอบรวมกันของคณะรัฐมนตรี หากถูกเปดเผยยอมกระทบตอความเปนเอกภาพ และประสิทธิภาพในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ ของ
คณะรัฐมนตรี เน่ืองจากคณะรัฐมนตรีเปนองคกรสูงสุดทางบริหาร การนําขอมูลตาง ๆ เสนอตอคณะรัฐมนตรีจึงตองจัดทําอยางละเอียดทุก
แงมุม ซ่ึงจะมีทั้งเร่ืองที่เกี่ยวกับความมั่นคง เศรษฐกิจ และความสัมพันธระหวางประเทศ เอกสารการประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมีความสําคัญ
และถือเปนความลับ ซ่ึงเม่ือเปดเผยแลวอาจมีผลกระทบเปนวงกวาง แนวปฏิบัติจึงควรเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 และระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 
2544 อยางเครงครัด ยกเวนกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหเปดเผย เชน มีการถายทอดวิทยุ/โทรทัศน เปนตน 
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 (1.2) หลักการแบงอํานาจหนาที่ระหวางคณะรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรี ประเด็นในเรื่องน้ีเปนสิ่งที่ไมไดมีการระบุในเอกสารลายลักษณอักษรใด ๆ ของไทย 
อยางชัดเจน จึงเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งอันเปนที่มาของปญหาหลาย ๆ เร่ืองที่เกี่ยวของกับ
คณะรัฐมนตรีดังที่กลาวไวในบทที่ 2 ขณะเดียวกันในกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของตางประเทศก็
ไมไดมีการระบุไวมากนัก สวนใหญมักระบุไวในรายละเอียดในรูปแบบคู มือดังเชนในกรณีของ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด  
 (1.3) หลักการรักษาความลับ ในกรณีของไทยไดระบุประเด็นนี้ไว 
สั้น ๆ ในคูมือการทํางานของรัฐมนตรีขอ 1.8 หลักปฏิบัติรวมกันของคณะรัฐมนตรี69 วาใหปฏิบัติตาม
แนวทางของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร และมีการกําหนดมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องน้ีไว แตไมได
มีความชัดเจนเหมือนในกรณีของตางประเทศ กลาวคือ ในกรณีของตางประเทศไดมีการแบงแยกชัดเจน
ระหวางหลักการรักษาความลับของคณะรัฐมนตรีกับแนวปฏิบัติในการรักษาความลับซ่ึงบังคับใชกับ 
ทั้งรัฐมนตรีและเจาหนาที่ ดังน้ี 
 - ในสวนของหลักการรักษาความลับน้ัน คูมือคณะรัฐมนตรี
ของออสเตรเลียไดอธิบายถึงหลักการนี้ไวอยางชัดเจนวา “...หลักการรักษาความลับเปนปจจัยสําคัญ 
ตอการสรางหลักความรับผิดชอบรวมกัน...” ทั้งนี้การรักษาความลับจะสนับสนุนใหการประชุมเปนไป
อยางอิสระ ผูเขาประชุมสามารถใหความเห็นไดอยางเปดเผย ตรงไปตรงมา หลากหลาย อันจะเปน
ประโยชนตอการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ดังนั้น การประชุมคณะรัฐมนตรีของนานาประเทศจึงไมมี
การบันทึกเสียง แมแตการบันทึกเปนลายลักษณอักษรยังหามไมใหจดการอภิปรายวาใครกลาวอะไรใน
ลักษณะคําตอคํา (verbatim) แตใหจดเปนการสรุปผลในแตละเรื่อง  
 - ในสวนของแนวปฏิบัติไดมีการกําหนดไว 2 ประเด็นคือ 
(1) การเก็บรักษาเอกสารที่มีแนวปฏิบัติที่เขมงวดตามกฎหมายและคูมือเฉพาะในเร่ืองน้ี ทั้งน้ี มีหลักการ
ที่สําคัญ คือ เอกสารคณะรัฐมนตรีเปน “เอกสารของชาติ” ไมใชเอกสารสวนบุคคล (2) การจดบันทึกการ
ประชุม ไมใหจดบันทึกในลักษณะคําตอคํา และสมุดบันทึกถือเปนเอกสารลับของราชการจะตองเก็บ
รักษาตามระเบียบที่กําหนดไว 
  (2) การประชุมคณะรัฐมนตรี  
   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีของไทยระบุไวคอนขาง
ชัดเจนในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ระเบียบ 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 คูมือการทํางานของรัฐมนตรี และ
คูมืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ แตเม่ือนําไปเปรียบเทียบกับกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีและคูมือคณะรัฐมนตรี
ของตางประเทศจะพบวา มีสาระในบางเรื่องที่ควรไดนํามาเพิ่มเติมในกรณีของไทยเพื่อความชัดเจน เชน  
 - ประธานการประชุม การปฏิบัติหนาที่แทนประธาน และหนาที่ของ
ประธานการประชุม 

                                                 
 69 เพิ่งอาง 
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 - ผูเขารวมประชุม ควรมีการระบุวาใครสามารถเขารวมประชุม
คณะรัฐมนตรีได ทั้งในสวนของขาราชการการเมืองและขาราชการประจํา 
  ในสวนอ่ืนที่กรณีของไทยแตกตางจากตางประเทศแตไมนาเปน
ประเด็นสําคัญในการนํามาพิจารณาปรับใชคือ การลงมติในที่ประชุมซ่ึงในตางประเทศเองก็มีหลักและ
แนวปฏิบัติที่แตกตางกัน เชน กรณีของญี่ปุนจะไมมีการลงคะแนนในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเน่ืองจาก 
ถือหลักความรับผิดชอบรวมกันในระดับที่สูงมาก จึงถือวาผลการประชุมตองเปนเอกฉันททุกเรื่อง หากมี
การลงคะแนนจะเกิดปญหาในการบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ขณะที่ซาอุดิอาระเบีย ลัตเวีย และ
บอสเนียและเฮอรเซโกวินาใชหลักการลงคะแนนโดยถือเสียงขางมาก ซ่ึงในกรณีของไทยนั้นไมมีการ
ปฏิบัติในเรื่องนี้ 
 3.3.2.2 สวนที่วาดวยรัฐมนตรี 
 สาระสําคัญในสวนนี้น้ัน ในกรณีของไทยไดระบุไวคอนขางมากในคูมือการ
ทํางานของรัฐมนตรี แตยังขาดประเด็นสําคัญในเรื่องของหลักจริยธรรมและแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ ซ่ึงไดทวี
ความสําคัญขึ้นอยางมากในปจจุบัน รวมทั้งเปนปญหาที่ปรากฏมากขึ้น ดังนั้น จึงควรกําหนดหลกัปฏบิตัใิน
เรื่องน้ีขึ้น ไมวาจะเปนในรูปของกฎหมายหรือคูมือ ดังเชนในกรณีของอังกฤษที่มีการจัดทําประมวล
จริยธรรมของรัฐมนตรี (Ministerial Code: A Code Of Conduct And Guidance On Procedure For 
Minister)  
 3.3.2.3 สวนที่วาดวยหนวยงานสนับสนุนคณะรัฐมนตรี 
   ในกรณีของไทยนั้น สาระในสวนนี้ปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอยูแลว ประกอบกับในหลายประเทศไมไดระบุสวนนี้ไวในกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี  
จะมีเพียงกรณีของญี่ปุนที่ระบุรายละเอียดไวคอนขางมาก และกรณีของบอสเนียและเฮอรเซโกวินา
เทานั้น ดังน้ันในสวนนี้จึงไมนามีประเด็นนํามาปรับปรุงกับกรณีของไทยแตอยางใด 
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บทที่ 4 
สรุปความเห็นและขอเสนอแนะ 

 
 
4.1 ขอคนพบและขอเสนอแนะเบื้องตน 
 จากการศึกษาการทํางานของคณะรัฐมนตรีไทยในบทที่ 2 และการศึกษากฎหมายวาดวย
คณะรัฐมนตรีของตางประเทศในบทที่ 3 มีขอคนพบใน 3 ลักษณะ คือ  
 4.1.1 ขอมูลอันเปนสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่และการทํางานของคณะรัฐมนตรี
ไทยยังกระจายอยูในเอกสารตางๆ ตั้งแตระดับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ 
และคูมือ ทั้งน้ีเพราะมีเปาหมายและระดับการบังคับใชที่ตางกัน  
 4.1.2 ปญหาที่เกี่ยวของกับการทํางานของคณะรัฐมนตรีไทยที่พบในปจจุบันและควรหา
วิธีดําเนินการแกไขใน 7 ประเด็น ไดแก  

(1) เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีจํานวนมากและเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง โดยมีเรื่องที่
สามารถดําเนินการภายใตอํานาจของรัฐมนตรีถูกเสนอมายังคณะรัฐมนตรี 

(2) การมอบอํานาจการพิจารณาแทนคณะรัฐมนตรีมีแนวปฏิบัติแตขาดหลักเกณฑ 
ที่ชัดเจนในระดับหลักการ 

(3) การประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี กรรมการสวนใหญมักสงผูแทนมาประชุม 
ทําใหผลการประชุมไมเปนที่ยุติ สงผลใหไมสามารถแบงเบาภาระการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีไดอยาง
แทจริง 

(4) การประชุมคณะรัฐมนตรี ไมมีการกําหนดหนาที่ของผูเขารวมประชุมในสวนของ
ขาราชการการเมืองและขาราชการประจํา 

(5) สวนราชการสงเรื่องมาโดยกระชั้นและสงเรื่องเปนวาระจร 
(6) การจัดทําขอมูลสําคัญเพ่ือประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรียังไมเพียงพอใน

เรื่องของผลกระทบในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องนั้นๆ 
(7) มติคณะรัฐมนตรีผิดกฎหมาย 
(8) เอกสารที่ใชในกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีบางอยางไมมีการกําหนด

สถานะและวิธีปฏิบัติ 
 4.1.3  ขอสังเกตที่ควรนํามาเปนประเด็นพัฒนาที่ ไดจากการศึกษากฎหมายวาดวย
คณะรัฐมนตรีและคูมือตางๆ ของตางประเทศ 

(1) หลักการทํางานของคณะรัฐมนตรีของตางประเทศไดกําหนดเปนหลักการไวใน
กฎหมายและมีการอธิบายวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในคูมือ 
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(2) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีในสวนของอํานาจหนาที่ของ
ผูเขารวมประชุมมีการกําหนดในกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี 

(3) จริยธรรมของรัฐมนตรีมีการกําหนดในระดับหลักการไวในกฎหมายเฉพาะและมี
การอธิบายแนวปฏิบัติไวในคูมือ 

ซ่ึงคณะผูศึกษาไดนําประเด็นตางๆ ขางตนมาวิเคราะหหาเปาหมายการปรับปรุงและ
พัฒนา รวมทั้งจัดทําขอเสนอแนะเบื้องตน ดังน้ี 
 

ประเด็น 
เปาหมายการปรับปรุง 

และพัฒนา 
ขอเสนอแนะเบื้องตน 

1. ประเด็นจากการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรีไทย 
ขอมูลอันเปนสาระสําคัญที่
เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่และ
การทํางานของคณะรัฐมนตรีไทย
ยังกระจายอยูในเอกสารตางๆ  

การสรางเอกภาพในองคความรู
เกี่ยวกับการทํางานของ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือประโยชนใน
การใชและการอางอิง 

การจัดทํากฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี 
หรือการจัดทําประมวลองคความรูทั้งหมดที่
มีไวในเอกสารเดียวกัน 

2. ประเด็นจากการศึกษาปญหาการทํางานคณะรัฐมนตรีไทย 
2.1 เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมี
จํานวนมาก และเพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเนื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถ
ดําเนินการภายใตอํานาจของ
รัฐมนตรีถูกเสนอมายัง
คณะรัฐมนตรี  

การทําใหขอบเขตหรือเสนแบง
ของอํานาจหนาที่ของ
คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยการสราง
ความตระหนักและความเขาใจใน
หลักการแบงอํานาจหนาที่
ระหวางคณะรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีใหรัฐมนตรีและผูที่
เกี่ยวของโดยตรง 

1. กําหนดหลักการแบงอํานาจหนาที่ระหวาง
คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไวในกฎหมาย 
และอธิบายหลักการและกรณีตัวอยางในคูมือ
การทํางานของรัฐมนตรี 
2. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะตองมี
ความเขมงวดมากขึ้นในการสงเรื่องนั้นคืน
สวนราชการในกรณีที่เห็นวาเรื่องที่เสนอมา
นั้นไมใชอํานาจของคณะรัฐมนตรี 

2.2 การมอบอํานาจการ
พิจารณาแทนคณะรัฐมนตรีมี
แนวปฏิบัติแตขาดหลักเกณฑที่
ชัดเจนในระดับหลักการ  

การสรางความชัดเจนในหลักและ
วิธีปฏิบัติในการมอบอํานาจการ
พิจารณาแทนคณะรัฐมนตรี  

นําหลักการมอบอํานาจการพิจารณาแทน
คณะรัฐมนตรีในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 
ธันวาคม 2520 ที่ปฏิบัติมานานกวา 30 ปมา
กําหนดในกฎหมาย 

2.3 การประชุมคณะกรรมการ
รัฐมนตรีสวนใหญมักมีการสง
ผูแทนมาประชมุทําใหไม
สามารถแบงเบาภาระการ
ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 

การสรางระบบคณะกรรมการ
รัฐมนตรีใหมีความชัดเจนทั้งใน
ระดับหลักการและวิธีปฏิบัติ 

กําหนดใหมีหลักการเกี่ยวกับคณะกรรมการ
รัฐมนตรีและแนวปฏิบัติในเรื่องขอบเขต
อํานาจหนาที่ องคประกอบ อํานาจของ
ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ ฯลฯ 

2.4 การประชุมคณะรัฐมนตรี 
ไมมีการกําหนดหนาที่ของ
ผูเขารวมประชุม  

การสรางความชัดเจนในหนาที่
ของผูเขารวมประชุมทั้งฝาย
การเมืองและฝายประจําอัน
เปนไปตามหลักความรับผิดชอบ 
(accountability) 

กําหนดหนาที่และแนวปฏิบัติของบุคคลที่
เขารวมประชุมทั้งฝายการเมืองและฝาย
ประจําโดยกําหนดไวในกฎหมายหรือ
ระเบียบ 
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ประเด็น 
เปาหมายการปรับปรุง 

และพัฒนา 
ขอเสนอแนะเบื้องตน 

2.5 สวนราชการสงเรื่องมาโดย
กระชั้นและสงเรื่องเปนวาระจร 

(1) การผลักดันใหสวนราชการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดใน
กฎหมายและระเบียบ 
(2) การนําหลักความรับผิดชอบ 
(accountability) มาใชในการ
เสนอเรื่องที่เปนวาระจร 

(1) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตองบังคับ
ใชขอกําหนดในกฎหมายและระเบียบให
เครงครัดยิ่งขึ้น รวมท้ังสรางเครื่องมือเพ่ือให
การบังคับใชมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(2) ในการเสนอเรื่องเปนวาระจร ควร
กําหนดเอกสารแบบขอเสนอเรื่องเปนวาระ
จรโดยใหระบุความจําเปนเรงดวนและให
รัฐมนตรีผูเปนลงนามในแบบดังกลาว เพ่ือ
เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาตอไป  

2.6 การจัดทําขอมูลสําคัญเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรียังไมเพียงพอใน
เรื่องของผลกระทบในกรณีที่
คณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องนั้นๆ  

การกําหนดใหหนวยงานเจาของ
เรื่องจัดทําขอมูลเกี่ยวกับ
ผลกระทบในเรื่องที่เสนอ
คณะรัฐมนตรี 

กําหนดใหสวนราชการจัดทําขอมูลการ
วิเคราะหผลกระทบในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมี
มติในเรื่องนั้นๆ ไวในกฎหมายหรือระเบียบ 

2.7 มติคณะรัฐมนตรีผิด
กฎหมาย 

(1) การสรางระบบปองกันและ
ตรวจสอบความชอบดวย
กฎหมายของมติคณะรัฐมนตรี 
(2) การสรางความตระหนักและ
ความเขาใจเกี่ยวกับมติ
คณะรัฐมนตรีใหแกผูที่เกี่ยวของ
และสาธารณชน 

(1) กําหนดใหมีกลไกตรวจสอบความชอบ
ดวยกฎหมายหากคณะรัฐมนตรีจะมีมติใน
เรื่องใด ๆ โดยกําหนดใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีสามารถสงเรื่องใดๆ ที่เสนอตอ
คณะรัฐมนตรีที่เห็นสมควรใหสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตรวจสอบ
ในเรื่องความชอบดวยกฎหมายกอนเสนอ
คณะรัฐมนตรี  
(2) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควร
ทําการศึกษาในเรื่องมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
เผยแพรองคความรูในเรื่องนี้วามติ
คณะรัฐมนตรีคืออะไร สงผลผูกมัดหรือ
ผลกระทบตอใครในลักษณะใดบาง  

2.8 เอกสารที่ใชในกระบวนการ
ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
บางอยางไมมีการกําหนด
สถานะและวิธีปฏิบัติ 

การสรางความชัดเจนเกี่ยวกับ
สถานะและวิธีปฏิบัติตอเอกสารที่
ใชในกระบวนการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรี 

กําหนดสถานะและวิธีปฏิบัติตอเอกสาร
ประเภทตางๆ ไวใหชัดเจนโดยเฉพาะ ใน
กฎหมายหรือระเบียบ 
 

3. ประเด็นจากการศึกษากรณีของตางประเทศ 
3.1 หลักการทํางานของ
คณะรัฐมนตรีของตางประเทศ
ไดกําหนดเปนหลักการไวใน
กฎหมายและมีการอธิบายวิธี
ปฏิบัติที่ชัดเจนในคูมือ 
 

การสรางความชัดเจนในหลักการ
ทํางานของคณะรัฐมนตรีทั้งใน
ระดับหลักการและวิธีปฏิบัติ 

ควรระบุหลักการทํางานของคณะรัฐมนตรี 
ซึ่งประกอบดวยหลักความรับผิดชอบรวมกัน 
หลักการแบงอํานาจระหวางคณะรัฐมนตรีกับ
รัฐมนตรี และหลักการรักษาความลับ ไวใน
กฎหมายและมีการอธิบายรายละเอียด
เกี่ยวกับการปฏิบัติและกรณีตัวอยางในคูมือ 
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ประเด็น 
เปาหมายการปรับปรุง 

และพัฒนา 
ขอเสนอแนะเบื้องตน 

3.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีในสวนของ
อํานาจหนาที่ของผูเขารวม
ประชุมมีการกําหนดใน
กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี 

การสรางความชัดเจนในขอบเขต
ความรับผิดชอบ (accountability)  
ระหวางฝายการเมืองและ
ขาราชการประจาํในการประชุม
คณะรัฐมนตรี 

กําหนดชื่อตําแหนงและอํานาจหนาที่ของ
ผูเขารวมประชุมทั้งฝายการเมือง (เชน 
โฆษกรัฐบาล) และฝายประจํา (เชน 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา) ไวในกฎหมายหรือ
ระเบียบ 

3.3 จริยธรรมของรัฐมนตรีมีการ
กําหนดในระดับหลักการไวใน
กฎหมายเฉพาะและมีการ
อธิบายแนวปฏิบัติไวในคูมือ  

การสรางความเขาใจในแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมของ
รัฐมนตรี 

เนื่องจากไทยมีกฎหมายในเรื่องนี้บางแลว
และอยูในระหวางการขยายผล จึงควรมีการ
จัดทําคูมือเพ่ือเปนการอธิบายแนวปฏิบัติใน
เรื่องนี้เพ่ือใหไดผลจริงในทางปฏิบัติ 

 
4.2 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางานของคณะรัฐมนตรี 
 จากการวิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะเบื้องตนตอประเด็นตางๆ ที่ไดจากการศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับการทํางานของคณะรัฐมนตรีไทยและตางประเทศ สามารถนํามาสรุปเปนแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการทํางานของคณะรัฐมนตรีในระดับหลักการและระดับปฏิบัติไดดังน้ี 
 4.2.1 ประเด็นการปรับปรุงและพัฒนา 
  จากขอเสนอแนะเบื้องตนที่ไดจากการวิเคราะหประเด็นปญหาและแนวทางแกไขนั้น 
สามารถนํามาสรุปเปนประเด็นการปรับปรุงและพัฒนา โดยในแตละประเด็นจะมีแนวทางที่ตอง
ดําเนินการในระดับหลักการและ/หรือในระดับปฏิบัติแลวแตความเหมาะสมของแตละกรณี ดังน้ี 
 (1) หลักการทํางานของคณะรัฐมนตรี การสรางความตระหนัก ความรู และความ
เขาใจในหลักการทํางานของคณะรัฐมนตรีซ่ึงประกอบดวยหลักความรับผิดชอบรวมกัน หลักการแบง
อํานาจระหวางคณะรัฐมนตรีกับรัฐมนตรี และหลักการรักษาความลับ เปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง โดยจะตอง
ดําเนินการทั้งการกําหนดเปนหลักการไวในกฎหมายเพื่อสรางความสําคัญในการตระหนัก และการ
กําหนดเปนวิธีปฏิบัติที่มีคําอธิบายและกรณีตัวอยางไวในคูมือเพ่ือสรางความรูและความเขาใจที่ถูกตอง
ใหแกรัฐมนตรีและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของโดยตรง แมวาจะมีการกําหนดวาคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบรวมกัน
ตอรัฐสภาไวในรัฐธรรมนูญ แตขอความเพียงเทานี้ไมนาจะเพียงพอในการสรางความตระหนักและความ
เขาใจในหลักการนี้ นอกจากนั้น หลักการอื่นๆ คือ หลักการแบงอํานาจระหวางคณะรัฐมนตรีกับรัฐมนตรี
และหลักการรักษาความลับก็ควรไดกําหนดใหมีความชัดเจนดวย ซ่ึงถาหากสามารถดําเนินการในเรื่องน้ี
ไดแลว นอกจากจะแกปญหาในเรื่องของขอบเขตอํานาจระหวางคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่สงผลใหการ
เสนอเร่ืองที่อยูในอํานาจของรัฐมนตรีแตถูกผลักภาระไปใหคณะรัฐมนตรีมีจํานวนลดลงแลว ยังจะเปน
กลไกปองกันปญหาตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ไมวาจะเปนความขัดแยงทางการเมืองในกรณีที่รัฐมนตรีมี
ความเห็นแตกตางจากมติของที่ประชุม หรือการรั่วไหลของขอมูลหรือความเห็นจากการอภิปราย 
ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสรางความชัดเจนในขอบเขตความรับผิดชอบทางการเมืองและทาง
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กฎหมายของคณะรัฐมนตรี และความชัดเจนในขอบเขตความรับผิดชอบระหวางรัฐมนตรี ขาราชการ
การเมืองและเจาหนาที่ที่เปนขาราชการประจําที่เขารวมประชุมคณะรัฐมนตรี 
 (2) การมอบอํานาจการพิจารณาแทนคณะรัฐมนตรี โดยทั่วไปแลว อํานาจใดๆ 
ของคณะรัฐมนตรีที่กําหนดโดยกฎหมายจะไมสามารถมอบหมายใหผูใดดําเนินการแทนได แตในเรื่องที่
เปนอํานาจของคณะรัฐมนตรีเอง คณะรัฐมนตรีสามารถมอบหมายไดโดยในทางปฏิบัติไดมีมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 13 ธันวาคม 2520 ที่กําหนดใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีสามารถใหความ
เห็นชอบหรืออนุมัติในเร่ืองที่มีแนวปฏิบัติชัดเจนอยูแลวไปกอน แลวนํามาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบได 
ซ่ึงการอนุมัติหรือเห็นชอบนั้นๆ จะไมมีผลจนกวาคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ แนวปฏิบัติน้ีเปนสิ่งที่
คณะรัฐมนตรีทุกคณะใชมาอยางตอเน่ือง และเปนประโยชนในการลดภาระการทํางานของคณะรัฐมนตรี
ซ่ึงนับวันเรื่องที่เสนอสูการประชุมทวีจํานวนมากขึ้น ดังนั้น จึงควรพิจารณาที่จะไดกําหนดเรื่องน้ีใหเปน
หลักการและกําหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน 
 (3) การกําหนดอํานาจหนาที่ของผูเขารวมประชุมคณะรัฐมนตรี แมวาใน 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 จะไดมีการกําหนด
เกี่ยวกับองคประชุมไว แตเปนการกําหนดในสวนของรัฐมนตรี ขณะที่ผูที่เขารวมประชุมคณะรัฐมนตรีมี
ทั้งขาราชการการเมือง เชน โฆษกรัฐบาล และขาราชการประจํา เชน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เขารวมดวย นอกจากนั้นยังมีผูที่นายกรัฐมนตรีอนุญาตใหเขารวมประชุม
แบบเปนกิจลักษณะทุกครั้งหรือแตละคร้ัง ซ่ึงแนวปฏิบัติในเรื่องน้ีไมปรากฏในกรณีของไทย แตใน
กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของบางประเทศไดกําหนดผูที่สามารถเขารวมการประชุมคณะรัฐมนตรี
และอํานาจหนาที่ไว จึงควรกําหนดหนาที่และแนวปฏิบัติของบุคคลที่เขารวมประชุมในกรณีของไทยให
ชัดเจนดวย 
 (4) คณะกรรมการรัฐมนตรี กลไกคณะกรรมการรัฐมนตรีเปนสิ่งที่คณะรัฐมนตรี 
ทุกคณะนับแตรัฐบาลพลเอก เปรม  ติณสูลานนท เปนตนมาใชมาโดยตลอด และคณะรัฐมนตรีในสากล
ประเทศก็มีกลไกในลักษณะนี้เชนกัน ดังน้ัน จึงควรกําหนดแนวปฏิบัติในเรื่องน้ีทั้งในเรื่องขอบเขต
อํานาจหนาที่และองคประกอบ ตลอดจนอํานาจของผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ ใหมีความชัดเจน 
 (5) การเสนอเรื่องเปนวาระจร แมวาในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 จะไดมีการกําหนดเกี่ยวกับการเสนอเรื่องเปนวาระจรไว แตในทาง
ปฏิบัติพบวาเรื่องที่เสนอเปนวาระจรยังมีมากอยู ซ่ึงเรื่องที่เปนวาระจรนั้นคณะรัฐมนตรีจะมีขอมูลจาก
เพียงแหลงเดียวเทานั้นคือขอมูลจากหนวยงานเจาของเรื่องซึ่งเปนขอมูลดานเดียว เพราะไมสามารถ
ไดรับขอมูลความเห็นจากหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เร่ืองประเภทนี้จึงมีแนวโนมที่จะเปนปญหาหาก
คณะรัฐมนตรีมีมติใดๆ ในเร่ืองดังกลาว ดังนั้น จึงควรที่จะนําหลักความรับผิดชอบ (accountability)  
มาใชในกรณีน้ีโดยกําหนดใหรัฐมนตรีที่ประสงคจะเสนอเรื่องลงนามเอกสารแบบขอเสนอเรื่องเปนวาระจร
โดยระบุเหตุผลของความจําเปนเรงดวนและผลกระทบหากเรื่องดังกลาวไมสามารถมีมติคณะรัฐมนตรีใน
วันนั้นๆ ได และเสนอแบบดังกลาวตอนายกรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ 
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 (6) การจัดทําขอมูลเก่ียวกับผลกระทบในเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี ในอดีต
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2531 ไดกําหนดใหสวนราชการ
จัดทําขอมูลบทวิเคราะหผลกระทบหากคณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องที่ตนเสนอ แตในทางปฏิบัติ 
สวนราชการดําเนินการตามขอกําหนดตามระเบียบน้ีนอยมาก และตอมาพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
เสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ไมไดกําหนดใหสวนราชการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับ
ผลกระทบดังกลาว ซ่ึงทําใหคณะรัฐมนตรีขาดขอมูลสําคัญประกอบการพิจารณา ดังนั้น จึงควรที่จะ
กําหนดแบบของหนังสือนําสงเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรีโดยกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําขอมูลการ
วิเคราะหผลกระทบในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติประกอบมาดวย 
 (7) การกําหนดสถานะและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเอกสารที่ใชในกระบวนการ
ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี เอกสารเหลานี้มี 5 ประเภทหลัก ไดแก ระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรี สมุดจดประเด็นอภิปรายและมติคณะรัฐมนตรีของเจาหนาที่ รางมติคณะรัฐมนตรี หนังสือ
ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี และสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  โดยเอกสารเหลานี้บางประเภทเปน
เอกสารลับซ่ึงมีแนวปฏิบัติชัดเจน เชน ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ขณะที่เอกสารสําคัญ
บางอยางที่อาจถูกนําไปใชอางอิงในกรณีเกิดการฟองรองรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีได เชน  สมุดจด
บันทึกการประชุมที่เจาหนาที่ใชในการประชุมคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรจะไดมี
การกําหนดในเรื่องสถานะและวิธีปฏิบัติตอเอกสารประเภทตางๆ ไวใหชัดเจนโดยเฉพาะ 
 (8) การสรางกลไกสนับสนุนให เ กิดความชอบดวยกฎหมายของมติ
คณะรัฐมนตรี ที่ผานมาไดมีกรณีตัวอยางที่มติคณะรัฐมนตรีขัดตอกฎหมายเกิดขึ้น เชน กรณีบริษัท
เทเลคอมเอเชียคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ยื่นฟองคณะรัฐมนตรีตอศาลปกครองสูงสุด และกรณีนาย
สุทธิพันธ  หุตะสิงหกับพวกรวม 23 คน ยื่นฟองคณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังตอศาลปกครอง
สูงสุด ซ่ึงทั้ง 2 คดี ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาใหเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 26 กันยายน 2543 
และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 ตุลาคม 2544 ตามลําดับ ขณะที่ในอนาคตภาคประชาชนมีแนวโนมเขามา
มีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงานของคณะรัฐมนตรีมากขึ้นนั้น คณะรัฐมนตรีและผูที่เกี่ยวของ
ทุกฝายจึงตองใหความระมัดระวังมากขึ้นในการที่จะทําใหมติคณะรัฐมนตรีมีความสมบูรณและไมขัดตอ
กฎหมาย ดังน้ัน จึงควรกําหนดใหมีกลไกตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายหากคณะรัฐมนตรีจะมีมติใน
เรื่องใด ๆ โดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของคณะรัฐมนตรีจะตองเขา
มามีบทบาทในเรื่องน้ี ทั้งน้ี ควรกําหนดใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถสงเรื่องใดๆ ที่เสนอตอ
คณะรัฐมนตรีที่เห็นสมควรใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตรวจสอบในเรื่องความชอบ
ดวยกฎหมายกอนเสนอคณะรัฐมนตรี นอกจากนั้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรที่จะไดทําการศึกษา
ในเรื่องมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือเผยแพรองคความรูในเรื่องน้ีวามติคณะรัฐมนตรีคืออะไร สงผลผูกมัดหรือ
ผลกระทบตอใครในลักษณะใดบาง 
 (9) การจัดทําคูมือเก่ียวกับจริยธรรมรัฐมนตรี ประเด็นจริยธรรมของรัฐมนตรี
เปนสิ่งที่สังคมใหความสําคัญและความสนใจเปนอยางมากเนื่องจากรัฐมนตรีเปนผูบริหารระดับสูง ดังน้ัน
การกระทําการใดๆ ยอมสงผลกระทบอยางมากตอประชาชนผานการบริหารราชการแผนดิน ประกอบกับ
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ปจจุบันไดมีกฎหมายใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็นดังกลาวนี้ เชน พระราชบัญญัติวาดวยความผิด
เกี่ยวกับการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
กับประโยชนสวนรวม พ.ศ. 2550 ดังนั้น จึงควรที่จะไดจัดทําคูมือเพ่ืออธิบายแนวปฏิบัติในเรื่อง
จริยธรรมรัฐมนตรีใหมีความชัดเจนในวิธีปฏิบัติในลักษณะเดียวกันกับประมวลจริยธรรมของรัฐมนตรี 
(Ministerial Code: A Code Of Conduct And Guidance On Procedure For Minister) ของอังกฤษ 
หรือปรับปรุงคูมือการทํางานของรัฐมนตรีโดยใหมีสาระในเรื่องนี้ใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
 4.2.2 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา: การมีกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีจะชวย
แกไขปญหาในขณะนี้หรือไม 
  การศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีในครั้งน้ีเร่ิมจากการมีขอสังเกตวา 
การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีไทยที่ผานมาในบางเรื่องน้ันมีปญหา ไมวาจะเปนไปในเรื่องของความ 
ไมชัดเจนในการใชอํานาจของคณะรัฐมนตรีไปจนถึงกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรีที่ขัดตอกฎหมาย ซ่ึง
ปญหาเหลานี้นาจะมาจากการขาดบรรทัดฐานที่ชัดเจนในการทํางานของคณะรัฐมนตรีและผูที่เกี่ยวของ 
ขณะที่ในบางประเทศไดมี “กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี” (Cabinet Law) ใชเปนบรรทัดฐานที่ชัดเจน 
และขอสังเกตนี้จึงนําไปสูสมมติฐานวา ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในระบบการทํางานของคณะรัฐมนตรีไทย
นาจะแกไขไดดวยการกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีดังเชนที่บางประเทศ เชน ญ่ีปุน ไดใชอยู 
ดังน้ัน ในการที่จะตัดสินวาขณะนี้ควรจะไดมีการตรากฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีขึ้นหรือไมน้ัน  
ก็จะตองพิจารณาจากผลการศึกษาวาการมีกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีจะชวยแกไขปรับปรุงปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นหรือไม อยางไร  
  เม่ือพิจารณาจากประเด็นการปรับปรุงและพัฒนา 9 ประเด็นที่ไดจากการวิเคราะห
ปญหาที่พบในการทํางานของคณะรัฐมนตรีและการศึกษากฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีของตางประเทศ 
จะเห็นวาบางเรื่องสมควรที่จะดําเนินการในระดับหลักการเพราะมีความสําคัญอยางยิ่งในระดับที่ควร
นําไปกําหนดไวในกฎหมายเพื่อสรางความตระหนักที่มากขึ้นและผลในการบังคับใชที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ขณะที่บางเรื่องมีความสําคัญในระดับปฏิบัติ เชน ควรมีการจัดทําคูมืออธิบายเพื่อสรางความ
เขาใจในวิธีดําเนินการและยกกรณีตัวอยาง หรือควรสรางกลไกสนับสนุนการทํางานใหมีประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
ซ่ึงสามารถนํามาสรุปเปนวิธีการดําเนินการ ดังน้ี 
 

วิธีดําเนินการ 
เปาหมายการปรับปรุงและพัฒนา 

กฎหมาย ระเบียบ คูมือ กลไกอื่น 
(1) หลักการทํางานของคณะรัฐมนตรี     
(2) การมอบอํานาจพิจารณาแทนคณะรัฐมนตรี     
(3) การกําหนดอํานาจหนาที่ของผูเขารวมประชุมคณะรัฐมนตรี     
(4) คณะกรรมการรัฐมนตรี     
(5) การเสนอเรื่องเปนวาระจร     
(6) การจัดทําขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบในเรื่องที่ เสนอ

คณะรัฐมนตรี 
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วิธีดําเนินการ 
เปาหมายการปรับปรุงและพัฒนา 

กฎหมาย ระเบียบ คูมือ กลไกอื่น 
(7) การกําหนดสถานะและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารที่ใชใน

กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 
    

(8) การสรางกลไกสนับสนุนใหเกิดความชอบดวยกฎหมาย
ของมติคณะรัฐมนตรี 

    

(9) จริยธรรมรัฐมนตรี     
 
  จากตารางขางตนจะเห็นวาในสิ่งที่ตองดําเนินการ 9 ประเด็นน้ัน เปนเรื่องที่ตอง
ดําเนินการในระดับหลักการโดยการนําสาระไปกําหนดในกฎหมายเพียง 3 ประเด็น คือ หลักการทํางาน
ของคณะรัฐมนตรี การมอบอํานาจพิจารณาแทนคณะรัฐมนตรี และการกําหนดอํานาจหนาที่ของ
ผูเขารวมประชุมคณะรัฐมนตรี นอกนั้นเปนการดําเนินการในระดับปฏิบัติ ดังนั้น จึงตองพิจารณาวา 
การตรากฎหมายใหมขึ้นมา 1 ฉบับเพ่ือรองรับประเด็น 3 ขอขางตน และเพื่อประมวลสาระตาง ๆ  
ในกฎหมายอื่นๆ ที่มีอยูมาไวที่เดียวกันน้ันมีความเหมาะสมเพียงใด  
  นอกจากนั้นสิ่งที่ตองนํามาพิจารณาอยางยิ่งในการตรากฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี 
คือ ความเปนอิสระของคณะรัฐมนตรีในการตัดสินใจในฐานะองคกรสูงสุดทางการเมือง 
ฝายบริหาร เพราะโดยที่อํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีคือการบริหารราชการแผนดินที่มีขอบเขต
กวางขวางตองรับผิดชอบตอความมั่นคงและผลประโยชนของประเทศในทุก ๆ ดาน และกฎหมาย
กําหนดใหการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีตองอยูบนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรมอยูแลว จึงอาจจะตอง
ระมัดระวังหรือพิจารณาใหรอบคอบเปนพิเศษในการที่จะกําหนดกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับระบบการ
ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงไมควรที่จะทําใหกฎเกณฑเหลานั้นเปนอุปสรรคหรือกลายเปนปญหาที่ 
ทําใหคณะรัฐมนตรีใชดุลยพินิจไดไมเทาที่ควร เพราะรัฐธรรมนูญปจจุบันเองก็ไดมีบทบัญญัติที่คอนขาง
จะจํากัดรัดกุมหรือทําใหการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีอยูในกรอบและถูกตรวจสอบอยาง
เขมขนจากองคกรอิสระตาง ๆ รวมทั้งประชาชนจากทุกภาคสวนดวย 
  แมวาที่ผานมา บรรทัดฐานเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีไดกําหนดไว
ครั้งแรกในรูปแบบระเบียบ คือ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 
2531 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และตอมาไดมีแนวคิดหรือความเห็นจากหลายฝายวา 
การกําหนดเปนระเบียบนั้นนาจะไมเพียงพอใหมีผลใชบังคับอยางเปนรูปธรรม หรือจะกลาวอีกนัยหน่ึงก็
คือ มีสภาพบังคับที่ออนเกินไป มักจะมีกรณียกเวนไมปฏิบัติตามอยูเนือง ๆ โดยระเบียบเองก็ไมได
กําหนดบทลงโทษไววา หากไมปฏิบัติตามจะตองไดรับโทษอยางไร จากนั้นจึงไดมีแนวคิดที่จะยกฐานะ
ระเบียบนี้ขึ้นเปนกฎหมายระดับพระราชกฤษฎีกาโดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ซ่ึงขณะนั้นดํารง
ตําแหนงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และไดผลักดันจนสําเร็จออกมาเปนพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอ
เรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 โดยมีระเบียบอีกฉบับออกตามมากําหนดวิธีการเพิ่มเติม
ในบางเรื่องคือ ระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ซ่ึงในทาง
ปฏิบัติปรากฏขอเท็จจริงวา แมจะไดกําหนดเปนกฎหมายระดับพระราชกฤษฎีกาแลวก็ตาม ก็ยังมีชอง
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ใหมีการไมปฏิบัติตามอยูหลายสวนจนทําใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตองนําประเด็นน้ีขึ้นมา
ทบทวนวาจะสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาและระเบียบดังกลาวหรือไม และในเรื่องใดบาง หรือควร
จะมีมาตรการหรือกลไกใดในอันที่จะทําใหมีการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาและระเบียบนี้โดยเครงครัด 
อยางไรก็ตาม ในอีกมุมมองหน่ึงอาจจะเรียกวาเปนความยืดหยุนของกระบวนการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรี หากการหมิ่นเหมที่จะทําใหเห็นวามีการละเลยที่จะปฏิบัติตามกติกาในบางครั้งบางเรื่อง 
กอใหเกิดผลประโยชนในทางที่ดีตอสวนรวมหรือประเทศชาติ แตหากเปนผลประโยชนที่ตกอยูแกคน
กลุมใดกลุมหน่ึงที่ทําใหสามารถตั้งขอสงสัยในความชอบธรรมของการตัดสินใจเชนนั้น ความยืดหยุน
ที่วานี้ก็ไมตางจากการแสวงหาชองทางที่จะละเลยไมปฏิบัติตามกรอบกติกา โดยสรุปแลวความเปนอิสระ
ของคณะรัฐมนตรีในการตัดสินใจที่จําเปนตองมีน้ันจึงตองอยูในระดับที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของการคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชน 
 
4.3 สรุปขอเสนอแนะ 
 การปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางานของคณะรัฐมนตรีน้ันเปนสิ่งที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเน่ือง จากการศึกษาครั้งนี้พบวามีประเด็นที่ตองไดรับการปรับปรุงและพัฒนาอยางนอย 9 เร่ือง
ขางตน แตการกําหนดวิธีการที่เหมาะสมในการดําเนินการนั้นเปนสิ่งที่ตองพึงระวังอยางยิ่ง เพราะการ
ทํางานของคณะรัฐมนตรีมีผลกระทบอยางสําคัญตอประเทศและประชาชน การกําหนดกรอบการทํางาน
ที่ชัดเจนแตตึงตัวมากเกินไปอาจทําใหการบริหารงานไมมีประสิทธิภาพ เพราะการบริหารประเทศนั้น
แมวาจะตองการความชัดเจนในหลักการตางๆ แตความยืดหยุนในการทํางานหรือการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรีก็เปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งเชนกัน 
 จากการสัมมนาเสนอผลการศึกษาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ผูเขารวมสัมมนาทั้งหมดได
เห็นพองกันวา ขณะนี้ยังไมถึงเวลาที่จะมีพระราชบัญญัติวาดวยคณะรัฐมนตรี แมวาขอดีของการตรา
พระราชบัญญัติคือ การสรางความชัดเจนในระบบการทํางานของคณะรัฐมนตรีและมีการบูรณาการสาระ
ตาง ๆ ที่เปนหลักการไวในที่เดียวกัน แตในทางกลับกัน การตราเปนพระราชบัญญัติอาจสรางความ
แข็งตัวในระบบการทํางานของคณะรัฐมนตรีซ่ึงไมนาจะเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันที่ตองการ
ความยืดหยุนและคลองตัวในการบริหารงานสูง ขณะเดียวกันการตราพระราชบัญญัติโดยทั่วไปนั้น  
จะสามารถบัญญัติไดเพียงหลักการสําคัญ ๆ เทานั้น ซ่ึงหลักการเหลานั้นสวนใหญปรากฏอยูใน
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ ที่เพียงพอตอการทํางานของคณะรัฐมนตรีอยูแลว หากจะตรา
พระราชบัญญัติวาดวยคณะรัฐมนตรีขึ้นเปนการเฉพาะ ยอมสงผลกระทบตอกฎหมายอื่นๆ ที่มีอยูใน
ปจจุบันไมวาจะเปนพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม  
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ระเบียบวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 คูมือการทํางานของรัฐมนตรี และเอกสาร
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งอาจสงผลกระทบตอการบริหารงานของคณะรัฐมนตรีใหขาดความยืดหยุนและ
คลองตัวอีกดวย  
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 นอกจากนั้น ผลจากการศึกษาแสดงใหเห็นวาปญหาในการทํางานของคณะรัฐมนตรีที่จะตอง
ปรับปรุงในระดับหลักการดวยการใชกฎหมายนั้นมีเพียง 3 ประเด็นจาก 9 ประเด็น และจากการศึกษา
เปรียบเทียบกับกรณีของตางประเทศก็พบวา สาระสําคัญทั้งหลายมีปรากฏอยูในกฎหมายและเอกสาร
ตาง ๆ ของไทยคอนขางครบถวนอยูแลว จะมีในประเด็นที่ควรนํามาพัฒนาในระดับกฎหมายเพียงประเด็น
เดียวคือหลักการทํางานของคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี ประเด็นการปรับปรุงและพัฒนาเหลานี้สามารถใชวิธีการ
แกไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่มีอยูได เชน พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตร ี
พ.ศ. 2548 ดังน้ัน ในชั้นนี้คณะผูศึกษาจึงขอเสนอแนวทางที่นาจะเหมาะสมกับสภาพการณในขณะน้ี 
ดังน้ี 
 4.3.1 การปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
เน่ืองจากพระราชกฤษฎีกาฯ และระเบียบฯ ฉบับน้ีไดใชมาเปนระยะเวลา 2 ปแลว แมวาสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะไดเคยทําการประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาฯ ในรอบ 1 ปไปแลวเม่ือป 
2549 แตก็ควรจะทําการประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาฯ อีกครั้ง โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในทางปฏิบัติที่ผานมาวามีมากนอยเพียงใด เพราะจากขอเท็จจริงที่ปรากฏวา มีหลักปฏิบัติ
บางอยางที่ผูที่เกี่ยวของไมสามารถปฏิบัติตามได เชน การเสนอเรื่องเปนวาระจรที่มีขอมูลแสดงใหเห็น
วาภายหลังจากการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาและระเบียบนี้แลว จํานวนเรื่องที่เสนอเปนวาระจรยังคง
มีอยูจํานวนมาก ดังน้ัน จําเปนตองมีการศึกษาในเรื่องของการบรรลุเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกา
และระเบียบดังกลาวเพื่อนําไปปรับปรุงใหมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติยิ่งขึ้น โดยในการปรับปรุงควร
ดําเนินการดังน้ี 
 (1) นําหลักการการทํางานของคณะรัฐมนตรีที่สําคัญ ไดแก หลักนิติธรรม หลัก
ความรับผิดชอบรวมกัน หลักการแบงอํานาจหนาที่ระหวางคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี และหลักการรักษา
ความลับมาเพิ่มเติมในพระราชกฤษฎีกาฯ และอธิบายถึงหลักการในแตละขอและแนวทางปฏิบัติใน
ระเบียบฯ ใหมีความชัดเจน 
 (2) นํามติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 ธันวาคม 2520 ซ่ึงเปนหลักการสําคัญเกี่ยวกับการ
มอบอํานาจการพิจารณาแทนคณะรัฐมนตรี มากําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาฯ ใหเปนแนวปฏิบัติที่
มีบรรทัดฐานที่ชัดเจนวาสามารถกระทําบนเงื่อนไขใดไดบาง 
 (3) กํ าหนด อํานาจหนาที่ และแนวปฏิบัติของบุคคลที่ เข าร วมประชุม
คณะรัฐมนตรี ทั้งขาราชการการเมือง เชน โฆษกรัฐบาล และขาราชการประจํา เชน เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ใหชัดเจนในพระราชกฤษฎีกาฯ 
 (4) กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีในระเบียบฯ  
ใหชัดเจนทั้งในเรื่องขอบเขตอํานาจหนาที่และองคประกอบ ตลอดจนการมอบหมายและอํานาจของ
ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ  
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 (5) เพ่ิมประเด็นในระเบียบฯ ในเรื่องสาระสําคัญของหนังสือนําสงเรื่องเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีโดยกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําขอมูลการวิเคราะหผลกระทบในกรณี 
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติในเร่ืองน้ันๆ  
 (6) กําหนดสถานะและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเอกสารที่ใชในกระบวนการตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรี ในระเบียบฯ  
 (7) สรางกลไกตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรี โดย
กําหนดไวในระเบียบฯ ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถสงเรื่องใดๆ ที่เสนอตอคณะรัฐมนตรีที่
เห็นสมควรใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตรวจสอบในเรื่องความชอบดวยกฎหมายกอน
เสนอคณะรัฐมนตรี  
 นอกจากนั้น เม่ือมีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบแลว สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จําเปนตองเผยแพรความเขาใจในสาระสําคัญเหลานี้และบังคับใชอยางเครงครัด รวมทั้งสรางกลไกตางๆ 
เพ่ือใหการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยในเบื้องตนควรที่จะไดจัดทํา
แบบขอเสนอเรื่องเปนวาระจร โดยกําหนดใหรัฐมนตรีที่ประสงคจะเสนอเร่ืองลงนามเอกสารแบบ
ดังกลาวโดยระบุเหตุผลของความจําเปนเรงดวนและผลกระทบหากเรื่องที่ประสงคจะเสนอไมสามารถมี
มติคณะรัฐมนตรีในวันนั้นๆ ได และเสนอแบบดังกลาวตอนายกรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 4.3.2 การปรับปรุงและจัดทําคูมือ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรปรับปรุงคูมือการ
ทํางานของรัฐมนตรี และจัดทําคูมือเพ่ิมเติม ดังน้ี 
  (1) ปรับปรุงคูมือการทํางานของรัฐมนตรี โดยใหมีบทที่อธิบายเกี่ยวกับหลักการ
การทํางานของคณะรัฐมนตรีที่สําคัญ ไดแก หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบรวมกัน หลักการแบง
อํานาจหนาที่ระหวางคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี และหลักการรักษาความลับ โดยมีการยกกรณีตัวอยาง
เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ  
  (2) จัดทําคูมือจริยธรรมรัฐมนตรี โดยที่ประเด็นจริยธรรมของรัฐมนตรีเปนสิ่งที่
สังคมใหความสําคัญและความสนใจเปนอยางมากและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ประกอบกับปจจุบันไดมีกฎหมาย
ใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็นดังกลาวนี้ เชน พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนบุคคลของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาที่ของรัฐกับประโยชนสวนรวม 
พ.ศ. 2550 ดังนั้น จึงควรที่จะไดจัดทําคูมือเพ่ืออธิบายแนวปฏิบัติในเรื่องจริยธรรมรัฐมนตรีใหมีความ
ชัดเจนในวิธีปฏิบัติ โดยควรมีการยกกรณีตัวอยางอธิบายใหชัดเจนดวย 
 4.3.3 การประมวลสาระสําคัญตางๆ ที่เก่ียวของกับคณะรัฐมนตรีมาไวในเอกสาร
เดียวกัน จากการที่มีกฎหมายและคูมือตางๆ จํานวนมากที่มีสาระสําคัญเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ
คณะรัฐมนตรี หากไดมีการประมวลสาระสําคัญตางๆ ที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรีมาไวในเอกสาร
เดียวกัน ก็จะเปนการแกปญหาความกระจายของสาระสําคัญตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรีที่อยูใน
เอกสารตาง ๆ ทั้งหมดใหมาไวในที่เดียวกันเพ่ือความสะดวกในการอางอิงและการใชงาน โดยสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรนําสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรีจากกฎหมายตางๆ เชน 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม
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คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี  
พ.ศ. 2548 ฯลฯ และจากคูมือปฏิบัติมาจัดทําเปนเอกสารประมวลสาระสําคัญที่เกี่ยวกับการทํางานของ
คณะรัฐมนตรีโดยจัดทําเปนหมวดหมูใหเหมาะสมกับการใชงาน 
 การทํางานของคณะรัฐมนตรีจะประสบความสําเร็จใหบังเกิดผลดีตอประเทศและประชาชนนั้น 
ไมไดขึ้นอยูกับคณะรัฐมนตรีเทานั้น แตตองอาศัยความรวมมือจากทั้งฝายการเมืองอันประกอบดวย
ขาราชการการเมืองที่เกี่ยวของ และฝายประจําอันประกอบดวยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและ
หนวยงานตางๆ ทั้งเจาของเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีและผูใหขอมูลความเห็น ดังนั้นการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการทํางานของคณะรัฐมนตรีจึงไมจํากัดแคเพียงการกําหนดกฎ ระเบียบ และแนวทางการ
ทํางานรวมกันของผูที่ เกี่ยวของทั้งหมดเทานั้น แตยังตองรวมถึงการสรางกลไกและระบบการ
ประสานงาน รวมทั้งการดําเนินการอื่นๆ เพ่ือใหกฎ ระเบียบ และแนวทางการทํางานเหลานั้นสามารถ
ปฏิบัติไดจริงอยางมีประสิทธิภาพดวย ดังนั้นการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางานของคณะรัฐมนตรี
จึงเปนเรื่องที่ตองใชความพยายามอยางยิ่งและตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีซ่ึงเปนหนวยงานหลักที่จะผลักดันในเรื่องน้ีจะตองทบทวนกฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ
เปนระยะๆ เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา รวมทั้งควรที่จะไดทําการศึกษาหรือวิจัยหรือศึกษา
เปรียบเทียบกับตางประเทศในเรื่องตางๆ ที่เปนประโยชน เชน มติคณะรัฐมนตรี เพ่ือใชในการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการทํางานของคณะรัฐมนตรีและเผยแพรองคความรูในเรื่องเหลานี้ใหแกผูที่เกี่ยวของ
และผูที่สนใจไดรับทราบตอไป 
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ภาคผนวก 1 
ตารางเปรียบเทียบการใชเครือ่งมือปองกันปญหา 

ความขดัแยงในผลประโยชนสวนตัวและ 
ผลประโยชนสวนรวมของประเทศตางๆ 

 
ประเทศ Disqualification 

from office 
Disclosure of 

Personal Interests 
Code of 
conduct 

Post-Office 
Employment 

มาตรการแทรกแซง 
หรือลงโทษ 

ออสเตรเลีย ให ส.ส. ลาออกจาก
ตําแหนงทางราชการ 
และไมสามารถรับ
คาตอบแทนจาก
หนวยงานอื่น ๆ ได
นอกจากหนวยงาน
ตนสังกัด 

House Resolutions 
1984 (ปรับปรุง 1986 
1988 1994) มีขอกําหนด
ให ส.ส. คูสมรสและบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
ตองเปดเผยทรัพยสินตอ
สาธารณะ รวมถึงการ
เปดเผยจํานวนการถือหุน
หรือการลงทุนในมูลคา
มากกวา 5,000 เหรียญ
ออสเตรเลียขึ้นไป 

รัฐธรรมนูญ ม. 44 
และ ม. 45 มี
ขอกําหนดหาม 
ส.ส. ลงคะแนน
เสียงในกรณีที่มี
ผลประโยชน
เกี่ยวของทาง
การเงินโดยตรง 

ไมมี
ขอกําหนด 

ผูฝาฝน ม. 44 ที่หาม
ลงคะแนนเสียงใน
กรณีที่มีผลประโยชน
เกี่ยวของทางการเงิน
โดยตรงตองถูก
ลงโทษใหพนจาก
ตําแหนง 

แคนาดา หามรัฐมนตรีทํา
ธุรกิจ/ถือหุน หรือมี
ตําแหนงในทาง
ธุรกิจ รวมถึงหาม
ทํางานในฐานะ 
ที่ปรึกษาใหองคกร
ตาง ๆ สวน ส.ส. 
หามดํารงตําแหนง
ทางราชการ และ
ดํารงตําแหนงอื่น ๆ 
เชน สมาชิกสภา
จังหวัด เปนตน 

The 1994 Conflict of 
Interest Code 
กําหนดใหขาราชการ
ประจําและขาราชการ
การเมืองตองยื่นรายงาน
ปกปดเกี่ยวกับขอมูล
บัญชีทรัพยสิน หนี้สิน 
ธุรกิจที่เกี่ยวของ หุน เงิน
ลงทุนเพ่ือเก็งกําไร ฯลฯ 
แก The Privy Council 
Ethics Counselor 
ภายใน 60 วัน ในกรณี
รัฐมนตรี และผูบริหาร
ระดับสูงของรัฐ จะตอง
ย่ืนบัญชีทรัพยสินของ 
คูสมรสและบุตรดวย 
 

House Standing 
Order 21 (1991) 
มีขอกําหนดหาม 
ส.ส. ลงคะแนน
เสียงในกรณีที่มี
ผลประโยชน
เกี่ยวของทาง
การเงินโดยตรง 

หามรัฐมนตรี
ทํางานใน
หนวยงานที่
เกี่ยวของกับ
หนาที่เดิมใน
ตําแหนงเปน
เวลา 2 ปหลัง
พนตําแหนง 
สวนเจาหนาที่
อ่ืน ๆ ของรัฐ
มีขอหาม
ดังกลาว
เชนกัน แตอยู
ในระยะ 1 ป
หลังพนจาก
ตําแหนง 

ผูที่ละเมิดระเบียบ 
ตาง ๆ ใน Code of 
Conduct จะถูก
พิจารณาลงโทษโดย
นายกรัฐมนตรี ไดแก 
การใหพนจาก
ตําแหนง ถูกปรับ 
วันละ 200 เหรียญ
แคนาดานับจากวันที่
เกิดปญหา Conflict of 
Interest ฯลฯ  
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ประเทศ Disqualification 
from office 

Disclosure of 
Personal Interests 

Code of 
conduct 

Post-Office 
Employment 

มาตรการแทรกแซง 
หรือลงโทษ 

อังกฤษ หาม ส.ส. ดํารง
ตําแหนงอื่น 
ทางราชการ 

ส.ส. ตองเปดเผย
ผลประโยชนสวนตัว ที่
ตองสงสัยวาอาจกอใหเกิด
ความขัดแยงกันกับ
ผลประโยชนสวนรวมได
ทั้งของตนเอง คูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะภายใน 3 เดือนนับ
จากเขารับตําแหนงและ
ในกรณีที่เกิดการ
เปล่ียนแปลงใน
ผลประโยชนดังกลาวตอง
แจงภายใน 4 สัปดาห 

The Code of 
Conduct for 
Members of 
Parliament 1974 
(ปรับปรุง 1995) 
กําหนดบรรทัดฐาน
ในการปฏิบัติให
สมาชิกทั้งเรื่อง
การทํางานใน
หนาที่ ความ
ประพฤติสวนตัว 
การเปดเผย
ทรัพยสิน การ
หามรับสินบน ฯลฯ 

ไมมี
ขอกําหนด 

ในกรณีที่มีขอรองเรียน
ที่มีหลักฐานเพียงพอ 
ตอคณะกรรมาธิการ
ของสภาฯ และไดมี
การสอบสวนแลว 
คณะกรรมาธิการจะ
เสนอตอสภาวาควรจะ
ดําเนินการอยางไร ซึ่ง
สภาฯ อาจจะลงโทษ
โดยตัดเงินเดือนหรือ
ใหพนจากตําแหนง
ชั่วคราว 

สหรัฐฯ HOUSE Rule XXIV 
และ Ethics Reform 
Act 1989 หามมิให 
ส.ส. และขาราชการ
เปนกรรมการหรือ
รับจางเปนที่ปรึกษา
หรือทํางานใหกับ
หนวยงานอื่นที่จะมี
ผลตองานใน
ตําแหนงหนาที่ของ
ตน  

ส.ส. และเจาหนาที่ที่มี
ระดับเงินเดือนสูงกวา 
120 % ของระดับ GS-15 
(ประมาณ $85,073 ในป 
1998) ตองแสดงบัญชี
ทรัพยสินหนี้สินภายใน
วันที่ 15 พฤษภาคม ของ
ทุกป และภายใน 30 วัน 
นับจากพนจากตําแหนง 
ในกรณีของ ส.ส. และ
เจาหนาที่ระดับสูงเทานั้น
ที่ตองแสดงบัญชี
ทรัพยสินของคูสมรสและ
บุตรที่ยังไมบรรลุ 
นิติภาวะ 

Code of Official 
Conduct (House 
Rule XXIV, 1968 
ปรับปรุงในป 1992) 
มีขอกําหนดให 
ส.ส. และ
ขาราชการตอง
ปฏิบัติตามจํานวน
มาก ครอบคลุมไป
ถึงเรื่องการรับ
ของขวัญ และ
เงินทุนหาเสียง 
การใชทรัพยสิน
ของทางราชการ 
การหามรับ
ผลประโยชนตอบ
แทนจากหนวยงาน
อ่ืนที่จะสงผลตอ
งานในหนาที่ตาม
ตําแหนงของตน 
หามรับคาตอบแทน
ในการพูดในที่
สาธารณะ ฯลฯ 

18 U.S.C. 
207 (1989) มี
ขอกําหนด
หามมิให
สมาชิกรัฐสภา
และขาราชการ
ระดับผูบริหาร
เกี่ยวของกับ
หนวยงานอื่นๆ 
ที่มีผลกระทบ
ตอการ
ปฏิบัติงานใน
หนาที่เปน
เวลา 1 ป 
หลังพนจาก
ตําแหนง 

ในกรณีที่มีขอรองเรียน
ที่มีหลักฐานเพียงพอ 
ตอคณะกรรมาธิการ
ของสภาฯ และไดมี
การสอบสวนแลว 
คณะกรรมาธิการจะ
เสนอตอสภาวาควรจะ
ดําเนินการอยางไร ซึ่ง
สภาฯ อาจจะลงโทษ 
โดยการติเตียน ปรับ 
จํากัดสิทธิพิเศษ หรือ
ในกรณีเลวรายที่สุด
คือใหพนจากตําแหนง 
โดยตองไดรับเสียง 2 
ใน 3 ของสภา 



รายงานการศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี (Cabinet Law) ฉบับสมบูรณ 
 
 

คณะบุคคลศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี 

201

ประเทศ Disqualification 
from office 

Disclosure of 
Personal Interests 

Code of 
conduct 

Post-Office 
Employment 

มาตรการแทรกแซง 
หรือลงโทษ 

ญี่ปุน หาม ส.ส. ดํารง
ตําแหนงอื่นทาง
ราชการและบริษัท
มหาชน (public 
corporation) แต
สามารถดํารง
ตําแหนงที่ปรึกษา
ของคณะรัฐมนตรีได 

ส.ส. ตองรายงานรายได
และตําแหนงตาง ๆ ใน
บริษัทเอกชนภายใน 100 
วันหลังไดรับเลือกตั้งและ
รายงานเปนประจําทุกป  
โดยยื่นตอประธานสภาฯ  

ไมปรากฏแนชดั
วามี Code of 
conduct แต ส.ส. 
ตองปฏิบัติตาม 
Political and 
Ethics Rules 
Law (1985)  

Unknown Unknown 

เกาหลี รัฐธรรมนูญ ม.43 
หาม ส.ส. ดํารง
ตําแหนงอื่นทาง
ราชการ  

The Law Concerning 
Ethics in Public Service 
1981 (revised 1993) 
กําหนดให ส.ส.ตองแสดง
บัญชีทรัพยสินภายใน 30 
วันหลังไดรับเลือกตั้งและ
รายงานเปนประจําทุกป
เฉพาะในกรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลง นอกจากนี้ 
ส.ส. คูสมรสและบุตรตอง
เปดเผยของขวัญหรือ
ผลประโยชนที่ไดรับจาก
ตางประเทศในมูลคาสูง
กวา 100,000 วอน 
(ประมาณ 83 เหรียญ
สหรัฐฯ ในป 1999) 

รัฐธรรมนูญ ม.46 
กําหนดให
เจาหนาที่ของรัฐ
ตองรักษา
ผลประโยชนของ
สาธารณะ และไม
ใชตําแหนงหนาที่
เพ่ือผลประโยชน
สวนตน และ The 
Law Concerning 
Ethics in Public 
Service 1981 
(revised 1993) 
หามมิใหมีการรบั
ผลประโยชนทาง
การเงินจากบุคคล
ที่เกี่ยวของ 

The Law 
Concerning 
Ethics in 
Public 
Service 1981 
(revised 
1993) หามมิ
ใหเจาหนาที่
ของรัฐ 
รับตําแหนงใน
ธุรกิจเอกชน 
ที่เกี่ยวของกับ
งานในตําแหนง
เดิมของตน 
เปนเวลา 2 ป
หลังจากพน
ตําแหนง 

รัฐธรรมนูญ ม.64 ให
อํานาจรัฐสภาในการ
พิจารณาคุณสมบัติ
ตาง ๆ ของ ส.ส. 
ตามที่กฎหมาย
กําหนดไวและสมาชิก
สามารถลงมติถอดถอน
สมาชิกผูละเมิด
กฎหมายได โดยตอง
มีคะแนนเสียง 2 ใน 3 
ของสมาชิกทั้งหมด 

ไทย ม.100 หามมิให
เจาหนาที่ของรัฐและ
คูสมรสเปนคูสัญญา/
เปนหุนสวนของ
บริษัทคูสัญญา  
รับสัมปทาน หรือมี
สวนไดเสียในสัญญา
ที่ทํากับหนวยงานรัฐ 
ที่เจาหนาที่นั้นมี
อํานาจกํากับ ดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบ 
รวมถึงหาม 

ม.32 ใหผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองยื่นบัญชี
ทรัพยสินหนี้สินของตน คู
สมรส และบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะทุกครั้งที่
เขารับตําแหนงและพน
จากตําแหนง  
ม.35 บัญชีทรัพยสิน
หนี้สินเฉพาะของ
นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีใหเปดเผยตอ
สาธารณชนภายใน 30 

ม.103 หาม
เจาหนาที่ของรัฐ
รับทรัพยสินหรือล
ประโยชนอ่ืนใด 
นอกเหนือจากที่
กฎหมายกําหนด 

ม.101 ใหนํา
บทบัญญัติ  
ม.100 และ  
ม.103 มา
บังคับใชกับ
เจาหนาที่ที่
พนจากหนาที่
มาแลวยังไม
ถึง 2 ป 
ยกเวนกรณีที่
ถือหุนไมเกิน
รอยละ 5 ใน

ผูดํารงตําแหนงทาง
เมือง (ม.34) และ
เจาหนาที่ของรัฐ  
(ม.41) ที่จงใจไมย่ืน
บัญชีทรัพยสินหรือย่ืน
เท็จมีโทษใหพนจาก
ตําแหนงและหามมิให
ดํารงตําแหนงดังกลาว
เปนเวลา 5 ป ม.119  
ผูดํารงตําแหนงทาง
เมือง และเจาหนาที่
ของรัฐที่จงใจไมย่ืน
บัญชีทรัพยสินหรือย่ืน
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ประเทศ Disqualification 
from office 

Disclosure of 
Personal Interests 

Code of 
conduct 

Post-Office 
Employment 

มาตรการแทรกแซง 
หรือลงโทษ 

เขาไปมีสวนไดเสีย
ในฐานะกรรมการ ที่
ปรึกษา ตัวแทน 
หรือเปนพนักงาน
ของธุรกิจเอกชน
ภายใตการกํากับ
ของหนวยงานรัฐที่
เจาหนาที่สังกัดอยู 
ยกเวนกรณีไดรับ
มอบหมายจาก
หนวยงานตนสังกัด
ใหเขาไปกํากับ ดูแล 
ธุรกิจที่หนวยงาน
ของรัฐถือหุนหรือ
รวมทุน (ม.102) 

วันนับจากวันยื่นบัญชี  
ม.39 ใหเจาหนาที่
ระดับสูงของรัฐที่ดํารง
ตําแหนงตามที่กฎหมาย
ระบุ รวมถึงคูสมรส และ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะ ตองยื่นบัญชี
ทรัพยสิน หนี้สิน ทุกครั้ง
ที่เขารับตําแหนง ทุก 3 
ปที่อยูในตําแหนง และ
เมื่อพนตําแหนง 
 

บริษัทมหาชน 
ที่ไมใช
คูสัญญากับ
หนวยงานเดิม
ที่สังกัดอยู 

เท็จมีโทษจําคุกไม
เกิน 6 เดือนหรือปรับ 
ไมเกิน 10,000 บาท 
หรือทั้งจําและปรับ  
ม.122 เจาหนาที่ที่ 
ฝาฝน ม.101 หรือ  
ม.103 มีโทษจําคุก 
ไมเกิน 3 ปหรือปรับ 
ไมเกิน 60,000 บาท 
หรือทั้งจําและปรับ 
สวนกรณีที่คูสมรส 
ทําผิดและเจาหนาที่
ของรัฐพิสูจนไดวา 
ไมมีสวนรูเห็น ใหถือ
วาเจาหนาที่ผูนั้นไมมี
ความผิด 
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ภาคผนวก 2 
ขอพึงระวังสําหรบัรัฐมนตร ี 

(จากคูมือการทํางานของรฐัมนตร)ี 
 
 

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดนําเรื่องที่รัฐมนตรีตองทําหรือทําไมไดหรือไมควรทํามาประมวล
เปนขอพึงระวังในการปฏิบัติของรัฐมนตรี ปรากฏในคูมือการทํางานของรัฐมนตรี ป 2544 และปจจุบัน 
ไดปรับใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญฉบับป 2550 แลว โดยกําหนดเปนขอพึงระวังสําหรับรัฐมนตรีไวเปน
บัญญัติ 17 ประการสําหรับรัฐมนตรี1 ไดแก 
 (1) รัฐมนตรีตองดํารงตนใหมีคุณสมบัติถูกตองครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตลอดเวลาที่
ดํารงตําแหนง เชน มิใหตองคําพิพากษาบางคดี (ซ่ึงมิใชความผิดโดยประมาท ลหุโทษ หรือหม่ินประมาท) 
ใหจําคุกแมคดีจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ ระหวางที่ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี (มาตรา 182 (3)) 
 (2) รัฐมนตรีตอง 
  (2.1) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือขาราชการสวนทองถิ่น 
  (2.2) ไม รับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท 
ที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว ทั้งน้ี ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  
  (2.3) ไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เปนพิเศษนอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติตอบุคคลอ่ืน ๆ  
ในธุรกิจการงานตามปกติ 
  (2.4) ไมกระทําการอันเปนการตองหาม ไดแก การเปนเจาของกิจการ หรือถือหุนในกิจการ
หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือโทรคมนาคม ไมวาในนามของตนเองหรือใหผูอ่ืน 
เปนเจาของกิจการหรือถือหุนแทน หรือจะดําเนินการโดยวิธีการอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออมที่
สามารถบริหารกิจการดังกลาวได ในทํานองเดียวกับการเปนเจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการดังกลาว 

ทั้งน้ี เวนแตเปนการดํารงตําแหนงหรือดําเนินการตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และ 
จะดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมา
แบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใดก็มิไดดวย (รัฐธรรมนูญมาตรา 265 มาตรา 267 มาตรา 48) 

ความในขอ (2.2) – (2.4) ใชบังคับกับคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี และบุคคลอื่นซึ่งมิใชคูสมรสและบุตรของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่
                                                 
 1 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, คูมือการทํางานของรัฐมนตรี (กรุงเทพมหานคร : บริษัท บพิธการพิมพ จํากัด, 2551), หนา 10-1  
ถึง 10-8. 
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ดําเนินการในลักษณะผูถูกใช ผูรวมดําเนินการ หรือผูไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
ใหกระทําการดังกลาวขางตนดวย 
 (3) รัฐมนตรีตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเขาไปกาวกาย
หรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอ่ืน หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม ในเรื่องดังตอไปน้ี 

(3.1) การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาที่ประจําของขาราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น 

(3.2) การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ  
ซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือ 

(3.2) การใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง 
พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่ รัฐถือหุนใหญ  
หรือราชการสวนทองถิ่น พนจากตําแหนง 

 เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลง
ตอรัฐสภาหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ (รัฐธรรมนูญมาตรา 266 มาตรา 268) 
 (4) รัฐมนตรีที่กระทําการใด ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมอันเปนการขัดขวางหรือ
แทรกแซงการเสนอขาวหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะของพนักงานหรือลูกจางของเอกชน
ที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนหรือสื่อมวลชนอ่ืน และของขาราชการ 
พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจในกิจการดังกลาว จะถือวาเปน
การจงใจใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ และไมมีผลใชบังคับ เวนแตเปนการกระทําเพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมายหรือจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ (รัฐธรรมนูญมาตรา 46) 
 (5) รัฐมนตรี คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนใน 
หางหุนสวนหรือบริษัท หรือไมคงไวซ่ึงความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทตอไป  
จนเกินรอยละหาของจํานวนหุนทั้งหมดของหางหุนสวนจํากัดนั้น หรือเกินรอยละหาของจํานวนหุน
ทั้งหมดที่จําหนายไดในบริษัทนั้น แตถาประสงคจะไดรับประโยชนจากหุนจํานวนที่เกินดังกลาวตอไป 
ตองแจงใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแตงตั้ง และโอนหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาวใหนิติบุคคล ซ่ึงจัดการทรัพยสินเพ่ือ
ประโยชนของผูอ่ืนเปนผูจัดการตอไป และนอกจากนั้น นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวมทั้งคูสมรสและ
บุตรดังกลาวจะกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหารหรือจัดการใด ๆ เกี่ยวกับหุนหรือกิจการ
ของหางหุนสวนหรือบริษัทนั้น ๆ  มิได 
  (รัฐธรรมนูญมาตรา 269 และพระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี  
พ.ศ. 2543) และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดตอบขอหารือกรณีรัฐมนตรีเขาถือหนวยลงทุนในกองทุน
วายุภักษหน่ึงไมถือวาเปนกรณีที่รัฐมนตรีเปนหุนสวน หรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่จะตอง
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แจงประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ตามหนังสือสํานักงาน ป.ป.ช.  
ดวนที่สุด ที่ ปช 0016/1608 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546) 
 (6) รัฐมนตรีตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งทรัพยสินที่มอบใหผูอ่ืนครอบครองหรือดูแลดวยตอคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติตามเวลาที่กําหนด (รัฐธรรมนูญมาตรา 259 มาตรา 260 และ มาตรา 261 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542) 
 (7) รัฐมนตรีตองไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใชญาติ และมีราคาหรือ
มูลคาในการรับจากแตละบุคคลแตละโอกาสเกินสามพันบาท  เวนแตที่ไดรับตามกฎหมายหรือโดย
ธรรมจรรยา 
  การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากตางประเทศ ซ่ึงผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัว
หรือมีราคาหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความ
จําเปนตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพหรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ใหรายงานรายละเอียด
ขอเท็จจริงใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผูบังคับบัญชาเห็นวา ไมมีเหตุที่จะอนุญาตใหยึดถือทรัพยสิน
หรือประโยชนดังกลาวไว ใหสงมอบใหหนวยงานของรัฐที่สังกัดโดยทันที 
  การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือมีราคาหรือมีมูลคาเกิน
กวาสามพันบาท ซ่ึงได รับมาแลวโดยมีความจําเปนที่ตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพหรือ
ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชน
ตอผูบังคับบัญชาซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ เพ่ือวินิจฉัยวาควรรับไวเปนสิทธิหรือไม 
  หลักเกณฑน้ีใหใชบังคับแมพนจากการเปนรัฐมนตรีไมถึงสองปดวย  
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดตอบขอหารือกรณีรัฐมนตรีไดรับคะแนนสะสมไมล เน่ืองจากการ
ซ้ือบัตรโดยสารของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) หรือของบริษัทการบินอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนการใช
เงินสวนตัวหรือใชเงินของทางราชการซื้อ รวมทั้งการไดรับสิทธิพิเศษอันเน่ืองจากการซื้อสินคาหรือ
บริการที่มีลักษณะเปนการปฏิบัติทางการคาปกติเชนเดียวกันนี้ ไมใชการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืน
ใดโดยธรรมจรรยา และไมตองหามตามมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
 หมายเหตุ ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 และตามหนังสือ
สํานักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0012.02/889 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2546 และที่ ปช 0012.02/226 ลงวันที่ 19 
มีนาคม 2547 
 (8) รัฐมนตรีตองดํารงตนใหอยูในจริยธรรม การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย และหากเปนการกระทํา
ผิดรายแรงจะเปนเหตุใหถูกถอดถอนจากตําแหนงได (รัฐธรรมนูญมาตรา 279 และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการการเมือง พ.ศ. 2543) 
 (9) รัฐมนตรีตองอยูภายใตการควบคุมการบริหารราชการแผนดินของสภาผูแทนราษฎร และ
วุฒิสภา และขณะเดียวกันตองอยูภายใตการตรวจสอบขององคกรอิสระตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ



รายงานการศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี (Cabinet Law) ฉบับสมบูรณ 
 

คณะบุคคลศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี 

206

ดวย เชน ผูตรวจการแผนดิน ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งมีหนาที่ใหความรวมมือกับองคกร
เหลานั้นตามที่กฎหมายบัญญัติ (รัฐธรรมนูญมาตรา 156) 
 (10) รัฐมนตรียอมมีสิทธิเขาประชุมและแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภา 
และในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภามีมติใหเขาประชุมในเรื่องใด รัฐมนตรีตองเขารวมประชุม 
และมีเอกสิทธิ์ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 130 เชนเดียวกับสมาชิกรัฐสภา แตในการประชุมสภา
ผูแทนราษฎร ถารัฐมนตรีผูใดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะเดียวกันดวย รัฐมนตรีผูน้ันจะออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องที่เกี่ยวกับการดํารงตําแหนง การปฏิบัติหนาที่หรือการมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น
ไมได (รัฐธรรมนูญมาตรา 177) 
 (11) รัฐมนตรีตองเขาประชุมคณะรัฐมนตรีอยางสมํ่าเสมอแมไมมีเร่ืองของกระทรวงตนบรรจุ 
ในวาระการประชุมก็ตาม เพราะคณะรัฐมนตรีจะตองรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของ
คณะรัฐมนตรี (รัฐธรรมนูญมาตรา 178) 
 (12) รัฐมนตรีตองระมัดระวังในการแตงตั้งบุคคลเปนคณะทํางาน เลขานุการ หรือที่ปรึกษา  
ไมวาจะเปนตําแหนงทางการหรือไมก็ตาม รวมทั้งตําแหนงผูชวยรัฐมนตรีดวย เพราะอาจมีการนําเอา
ตําแหนงไปใชแอบอางหรือแสวงหาประโยชนโดยผิดกฎหมายหรือไมสมควรอันอาจนํามาซึ่งความ
เสียหายตอรัฐมนตรีผูแตงตั้งและตอรัฐบาลได 
 (13) รัฐมนตรีตองปฏิบัติหนาที่รวมผลัดเวรเฝาฯ ตามที่กําหนดอยางสม่ําเสมอ 
 (14) รัฐมนตรีตองระมัดระวังมิใหมีผูนําตําแหนงรัฐมนตรีไปแสวงหาประโยชนโดยไมชอบ หรือปลอย
ใหคนใกลชิด ผูติดตาม เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญตอผูอ่ืนหรือ
รบกวนผูอ่ืน เชน กีดกันการที่ประชาชนจะรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการทั้งที่ดําเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมายแลว การฝาฝนกฎจราจร การใชรถนําหรือตามขบวนโดยไมจําเปน การแทรกแซง
ในการแตงตั้ง โยกยาย หรือปูนบําเหน็จความชอบแกขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่ของ
รัฐ ไมวาในกระทรวงนั้นหรือตางสวนราชการ 
 (15) รัฐมนตรีตองประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในกรอบของรัฐธรรมนูญอยางเครงครัด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งวางตนมิใหเขาขายที่จะถูกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือประชาชนเขาชื่อรองขอใหถอดถอนออก
จากตําแหนง กลาวคือตองไมมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติสอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ราชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัด
ตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยาง
รายแรง (รัฐธรรมนูญมาตรา 270) 
 (16) รัฐมนตรีพึงรําลึกเสมอถึงคําถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยกอนเขารับหนาที่ ซ่ึงมี
ถอยคําตามรัฐธรรมนูญมาตรา 175 วา 
  “ขาพระพุทธเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะจงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพ่ือประโยชนของประเทศและประชาชน 
ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
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  นอกจากนั้นพึงอัญเชิญพระบรมราโชวาทและพรที่ไดรับพระราชทานในวันเขาเฝาฯ  
ถวายสัตยปฏิญาณใสเกลาฯ ไวตลอดเวลาที่บริหารราชการแผนดิน 
 (17) รัฐมนตรีพึงรําลึกวาโดยเหตุที่รัฐมนตรีเปนตําแหนงสําคัญ มีอํานาจหนาที่ในการบริหาร
ราชการแผนดินตามรัฐธรรมนูญ และมีอํานาจหนาที่ในทางปกครองในการวินิจฉัย สั่งการ อนุญาต 
อนุมัติเรื่องตาง ๆ อีกหลายเรื่องตามพระราชบัญญัติหลายฉบับ จึงมีกฎหมายรองรับและคุมครองสถานะ 
อํานาจ และสิทธิประโยชนของรัฐมนตรีไวเปนพิเศษ นับวาเปนตําแหนงที่สําคัญและมีเกียรติยศสูงยิ่งใน
ประเทศ แตในขณะเดียวกันอาจมีกรณีที่ผูดํารงตําแหนงดังกลาวใชอํานาจหนาที่ในทางมิชอบ หรือ
กระทําผิดกฎหมายเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอราชการบานเมืองและตอประเทศชาติได กฎหมายจึง
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและความผิดไวเปนพิเศษ ซ่ึงมีผลรายและโทษรุนแรงกวาเจาหนาที่ของรัฐ
ทั่วไป สรุปไดดังน้ี 

 รัฐมนตรีอาจถูกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทูถามตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 156 แตเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นวาเรื่องน้ันยังไมควรเปดเผย เพราะเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของแผนดิน  รัฐมนตรีอาจไมตอบก็ได  และตามมาตรา  157 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาจถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในปญหาสําคัญที่อยูในความสนใจของ
ประชาชน เปนเรื่องที่กระทบถึงประโยชนของประเทศชาติหรือประชาชน หรือเปนเรื่องเรงดวน 

 รัฐมนตรีอาจถูกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือ
ลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปนรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา 158 (เฉพาะ
นายกรัฐมนตรี) หรือมาตรา 159 (รัฐมนตรี) 

 รัฐมนตรีอาจถูกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเขาชื่อรองตอ
ประธานสภาที่ตนเปนสมาชิก ใหสงคํารองไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยวาความเปนรัฐมนตรีของ
รัฐมนตรีผูน้ันสิ้นสุดลงหรือไม ทั้งน้ี คณะกรรมการการเลือกตั้งจะเปนผูสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ก็ไดตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 มาตรา 92 และมาตรา 182  

 รัฐมนตรีอาจถูกนายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนําเพื่อพระมหากษัตริยมีพระบรม- 
ราชโองการใหพนจากตําแหนงได ทั้งน้ี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 183 

 นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและ
เอกสารประกอบตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและ
เอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ อาจตองพนจาก
ตําแหนง และตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนเวลาหาปนับแตวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัย ทั้งน้ี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 263 

 นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีอาจถูกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งเขาชื่อรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง ทั้งน้ีตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 270 มาตรา 271 มาตรา 272 และมาตรา 274 

 รัฐมนตรีอาจถูกกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น 
ในกรณีเชนนี้รัฐธรรมนูญ มาตรา 275 ใหดําเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
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การเมืองแทนที่จะเปนดําเนินคดีในศาลแพงหรือศาลอาญาตามปกติ อน่ึง บทบัญญัติน้ีใหใชบังคับ 
กับกรณีที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลอื่นเปนตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน รวมทั้งผูให ผูขอใหหรือรับวาจะ
ใหทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดแกบุคคลขางตนเพ่ือจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงการ
กระทําอันมิชอบดวยหนาที่ดวย 

 ในบางกรณี รัฐมนตรีอาจมีฐานะเปนเจาพนักงานตามพระราชบัญญัติตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของและตามประมวลกฎหมายอาญา ดังน้ัน การกระทําบางอยางอาจเขาขายเปนความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 2 หมวด 2 ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ มาตรา 147 ถึงมาตรา 
166 โดยเฉพาะอยางยิ่ง มาตรา 149 ซ่ึงบัญญัติวา 

“ผูใดเปนเจาพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิก
สภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเอง หรือผูอ่ืนโดยมิชอบ 
เพ่ือกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนงไมวาการนั้นจะชอบหรือมิชอบดวยหนาที่ ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หม่ืนบาท หรือ
ประหารชีวิต” 

นอกจากนั้น มาตรา 157 บัญญัติวา 
  “ผูใดเปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความ
เสียหายแกผูหน่ึงผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหน่ึงป
ถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
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ภาคผนวก 3 
รัฐธรรมนูญและกฎหมายคณะรฐัมนตรี  

ของญี่ปุน 
 

Japan : Constitution 
 

CHAPTER V: THE CABINET 
Article 65 
 Executive power shall be vested in the Cabinet.  
Article 66 
 The Cabinet shall consist of the Prime Minister, who shall be its head, and other 
Ministers of State, as provided for by law.  
 The Prime Minister and other Ministers of State must be civilians.  
 The Cabinet shall, in the exercise of executive power, be collectively responsible to the 
Diet.  
Article 67 
 The Prime Minister shall be designated from among the members of the Diet by a 
resolution of the Diet. This designation shall precede all other business.  
 If the House of Representatives and the House of Councillors disagree and if no 
agreement can be reached even through a joint committee of both Houses, provided for by law, 
or the House of Councillors fails to make designation within ten (10) days, exclusive of the 
period of recess, after the House of Representatives has made designation, the decision of the 
House of Representatives shall be the decision of the Diet.  
Article 68 
 The Prime Minister shall appoint the Ministers of State. However, a majority of their 
number must be chosen from among the members of the Diet.  
 The Prime Minister may remove the Ministers of State as he chooses.  
Article 69 
 If the House of Representatives passes a non-confidence resolution, or rejects a 
confidence resolution, the Cabinet shall resign en masse, unless the House of Representatives 
is dissolved within ten (10) days.  
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Article 70 
 When there is a vacancy in the post of Prime Minister, or upon the first convocation of 
the Diet after a general election of members of the House of Representatives, the Cabinet shall 
resign en masse.  
Article 71 
 In the cases mentioned in the two preceding Articles, the Cabinet shall continue its 
functions until the time when a new Prime Minister is appointed.  
Article 72 
 The Prime Minister, representing the Cabinet, submits bills, reports on general national 
affairs and foreign relations to the Diet and exercises control and supervision over various 
administrative branches.  
Article 73 
 The Cabinet shall, in addition to other general administrative functions, perform the 
following functions:  

(1) Administer the law faithfully; conduct affairs of state.  
(2)  Manage foreign affairs.  
(3) Conclude treaties. However, it shall obtain prior or, depending on circumstances 

sudsequent approval of the Diet.  
(4)  Administer the civil service, in accordance with standards established by law.  
(5) Ppare the budget, and present it to the cabinet  
(6) Oders in order to execute the provisions of this Constitution and of the law. 

However, it cannot include penal provisions in such cabinet orders unless authorized by such 
law.  

(7) Decide on general amnesty, special amnesty, commutation of punishment, reprieve, 
and restoration of rights.  
Article 74 
 All laws and cabinet orders shall be signed by the competent Minister of State and 
countersigned by the Prime Minister.  
Article 75 
 The Ministers of State shall not, during their tenure of office, be subject to legal action 
without the consent of the Prime Minister. However, the right to take that action is not impaired 
hereby.  
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ญี่ปุน : รัฐธรรมนูญ 
 

หมวด 5  คณะรัฐมนตร ี
มาตรา 65 
 อํานาจบริหารอยูที่คณะรัฐมนตรี 
มาตรา 66 
 คณะรัฐมนตรี ประกอบขึ้นดวยนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาคณะและรัฐมนตรีอ่ืนๆ ตามที่บัญญัติ
ไวในกฎหมาย 
 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนอ่ืนๆ ตองเปนพลเรือน 
 คณะรัฐมนตรีตองมีความรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในสวนที่เกี่ยวกับการใชอํานาจบริหาร 
มาตรา 67 
 นายกรัฐมนตรี ใหเสนอชื่อจากบุคคลที่เปนสมาชิกรัฐสภาโดยการลงมติของรัฐสภา การเสนอชื่อ
น้ีใหกระทํากอนบัญญัติอ่ืนๆ ทั้งหมด 
 ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีมติแตกตางกันในการเสนอชื่อ และเม่ือไดเปดประชุม
รวมกันของทั้งสองสภาตามที่บัญญัติไวในกฎหมายแลว ยังคงไมสามารถไดความเห็นที่พองตองกันอีก 
หรือหลังจากที่สภาผูแทนราษฎรมีมติในการเสนอชื่อแลว วุฒิสภาไมลงมติในการเสนอชื่อภายใน 10 วัน 
ทั้งน้ีโดยไมนับชวงเวลาที่รัฐสภาปดสมัยประชุม ใหถือเอามติของสภาผูแทนราษฎรเปนมติของรัฐสภา 
มาตรา 68   
 ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งรัฐมนตรี อยางไรก็ตาม รัฐมนตรีจํานวนมากกวาครึ่งหน่ึงของ
จํานวนรัฐมนตรีทั้งหมดจะตองเลือกจากสมาชิกรัฐสภา 
 นายกรัฐมนตรีสามารถถอดถอนรัฐมนตรีไดตามที่ตองการ 
มาตรา 69   
 ใหคณะรัฐมนตรีพนจากตําแหนงทั้งคณะ เม่ือสภาผูแทนราษฎรมีการลงมติรับรองบัญญัติ 
ไมไววางใจ หรือมีการลงมติไมรับรองญัตติไววางใจ และไมไดมีการยุบสภาผูแทนราษฎรภายใน 10 วัน 
มาตรา 70 
 เม่ือตําแหนงนายกรัฐมนตรีวางลง หรือเม่ือไดมีการเรียกประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกภายหลังการ
เลือกตั้งทั่วไปของสภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรีตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ 
มาตรา 71   
 เม่ือมีกรณีตามที่บัญญัติไวในสองมาตรากอน ใหคณะรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมี
การแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม 
มาตรา 72   
 นายกรัฐมนตรีเปนผูแทนของคณะรัฐมนตรีในการเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภา รายงานเกี่ยวกับ
การบริหารราชการแผนดินและความสัมพันธทางการทูตตอรัฐสภา รวมทั้งกํากับดูแลหนวยงานบริหาร
ราชการแผนดินทั้งหมด 
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มาตรา 73   
 นอกเหนือจากหนาที่ดานการบริหารทั่วไปแลว คณะรัฐมนตรีจะตองปฏิบัติหนาที่ดังตอไปน้ี 
 (1) บังคับใชกฎหมายดวยความซื่อสัตย และดําเนินการบริหารราชการแผนดิน 
 (2) ดําเนินการดานความสัมพันธทางการทูต 
 (3) ทําสนธิสัญญา อยางไรก็ตาม หากจําเปนจะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาเปนการ
ลวงหนาหรือภายหลังการทําสนธิสัญญาดังกลาว แลวแตกรณี 
 (4) บริหารงานเกี่ยวกับขาราชการตามมาตรฐานที่กฎหมายบัญญัติ 

(5)  จัดทํางบประมาณเสนอตอรัฐสภา 
(6)  ออกคําสั่งคณะรัฐมนตรีเพ่ือบังคับการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย อยางไรก็ตาม

ในคําสั่งคณะรัฐมนตรีจะกําหนดบทลงโทษมิได เวนแตกฎหมายดังกลาวจะไดใหอํานาจไว 
(7)  ตัดสินการนิรโทษกรรมทั่วไป การนิรโทษกรรมเฉพาะบุคคล การลดหยอน การอภัยโทษ

ตลอดการคืนสิทธิ 
มาตรา 74   
 กฎหมายและคําสั่งของคณะรัฐมนตรีทั้งหมด รัฐมนตรีที่รับผิดชอบตองเปนผูลงนามและ
นายกรัฐมนตรีตองลงนามรวม 
มาตรา 75 
 รัฐมนตรีจะไมถูกฟองรองในระหวางที่ ดํารงตําแหนง หากมิได รับความเห็นชอบจาก
นายกรัฐมนตรี อยางไรก็ตาม สิทธิในการฟองรองยอมไมถูกกระทบกระเทือนโดยเหตุน้ี 
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Japan : The Cabinet Law 
 

THE CABINET LAW 
(Law No.5 of 1947, as Amended) 

Article 1 
 (1) The Cabinet shall perform functions provided for in Article 73 and other articles of 
the Constitution of Japan according to the principle of popular sovereignty. 
 (2) The Cabinet, in exercise of executive power, shall be collectively responsible to the 
Diet, which comprises the representatives of the entire nation. 
Article 2 
 (1) The Cabinet shall be composed of the Prime Minister, who shall be its head, and 
not more than twenty Ministers of State. 
 (2) The number of Ministers of State provided in the preceding paragraph shall be not 
more than fourteen. However, if required by special circumstances, the number may be 
increased by not more than three, to make the total not more than seventeen.   
Article 3 
 (1) The Ministers shall divide among themselves administrative affairs and be in charge 
of their respective share thereof as the competent Minister, as provided for by other law. 
 (2) The provision of the preceding paragraph does not preclude the appointment of 
Ministers who have no specific share of administrative affairs under their charge. 
Article 4 
 (1) The Cabinet shall perform its functions through Cabinet Meetings. 
 (2) The Prime Minister shall preside over Cabinet Meetings. Upon such occasion, the 
Prime Minister may propose items including the basic principals concerning the important 
policies of the Cabinet.  
 (3) Each Minister may submit to the Prime Minister any question or matter and ask for 
a Cabinet Meeting therefore.  
Article 5 
 The Prime Minister, representing the Cabinet, shall submit Cabinet bills, budgets and 
other proposals to the Diet, and shall report to the Diet on general national affairs and foreign 
relations.  
Article 6 
 The Prime Minister shall exercise control and supervision over the administrative 
branches in accordance with the policies to be decided upon at Cabinet Meetings.  
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Article 7 
 The Prime Minister shall, following consultation at Cabinet Meetings, decide on any 
point of doubt relating to jurisdiction between the competent Ministers.  
Article 8 
 The Prime Minister may suspend the official measures or orders of any administrative 
office, pending action by the Cabinet.  
Article 9 
 In case the Prime Minister is prevented from discharging his functions, or the post of 
the Prime Minister is vacant, the Minister of State designated by him in advance shall perform 
temporarily the functions of the Prime Minister.  
Article 10 
 In case a competent Minister of State is prevented from discharging his functions, or the 
post of such Minister is vacant, the Prime Minister, or the Minister of State designated by him, 
shall perform temporarily the functions of the said competent Minister of State.  
Article 11 
 No provisions imposing obligations or restricting rights can be made in a Cabinet Order 
unless authorized by law.  
Article 12 
 (1) There shall be set up in the Cabinet a Secretariat. 
 (2) The Cabinet Secretariat shall be in charge of the following affairs:  

i) arrangement of the agenda of Cabinet Meetings and other general affairs of the 
Cabinet;  

ii) planning and framing related to the basic principals concerning the important 
policies of the Cabinet, and affairs related to the overall coordination;  

iii) planning and framing necessary for important matters for decision by Cabinet 
Meetings, and affairs related to the overall coordination; 

iv) planning and framing necessary for integration of the policies of administrative 
offices, and affairs related to the overall coordination; 

v) besides the matters mentioned in the preceding three subparagraphs, planning 
and framing related to the policies of administrative offices, which are necessary for keeping 
integration of such policies, and affairs related  to the overall coordination; and 

vi) affairs related to the collection and researches of intelligence concerning 
important policies of the Cabinet. 
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 (3) Besides the matters mentioned in the preceding paragraph, the Cabinet Secretariat 
shall assist the work of the Cabinet as provided for by a Cabinet Order. 
 (4) Besides the Secretariat there shall be set up in the Cabinet necessary offices which 
shall assist the work of the Cabinet as provided for by law.  
Article 13 
 (1) The Cabinet Secretariat shall have one Chief Cabinet Secretary. 
 (2) The post of the Chief Cabinet Secretary shall be filled by a Minister of State. 
 (3)  The Chief Cabinet Secretary shall preside over the affairs of the Cabinet Secretariat 
and shall control and supervise the personnel thereof in regard to the performance of their 
duties.  
Article 14 
 (1) The Cabinet Secretariat shall have three Deputy Chief Cabinet Secretaries. 
 (2)  Appointment and dismissal of the Deputy Chief Cabinet Secretaries are 
authenticated by the Emperor. 
 (3)  The Deputy Chief Cabinet Secretaries shall assist the Chief Cabinet Secretary, be 
in charge of the affairs of the Cabinet Secretariat by order and, under prior provisions of the 
Chief Cabinet Secretary, perform the function of the Chief Cabinet Secretary on his behalf in 
the absence of the Chief Cabinet Secretary.  
Article 15 
 (1) The Cabinet Secretariat shall have one Deputy Chief Cabinet Secretary for Crisis 
Management. 
 (2) The Deputy Chief Cabinet Secretary for Crisis Management shall assist the Chief 
Cabinet Secretary and the Deputy Chief Cabinet Secretaries and shall preside over the affairs 
with regard to crisis management (i.e. response to an emergency that has caused, or is likely to 
cause, material damage to the lives, persons or property of citizens, or the prevention of 
occurrence of such emergencies) by order among the affairs of the Cabinet Secretariat (expect 
for those of the national defense). 
 (3) Appointment and dismissal of the Deputy Chief Cabinet Secretary for Crisis 
Management shall be effected by the Cabinet upon request of the Prime Minister. 
 (4) The provisions of paragraph 1 of Article 96, paragraph 1 of Article 98, Article 99 and 
paragraph 1 and 2 of Article 100 of the National Public Service Law (Law No.120 of 1947) shall 
apply correspondingly to the duties of the Deputy Chief Cabinet Secretary for Crisis 
Management. 
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 (5) The Deputy Chief Cabinet Secretary for Crisis Management, during their tenure of 
office, shall not, without the permission of the Prime Minister, engage in other occupation with 
pay, nor do business aiming for financial benefit, nor carry on any other profit-making 
enterprise.  
Article 16 
 (1) The Cabinet Secretariat shall have three Assistant Chief Secretaries. 
 (2) The Assistant Chief Secretaries shall assist the Chief Cabinet Secretary, the Deputy 
Chief Cabinet Secretaries, and the Deputy Chief Cabinet Secretary for Crisis Management, and 
shall administer the affairs of the Cabinet Secretariat (except for those provided in Paragraph 2, 
Subparagraph i of Article 12 and those attributed to the jurisdiction of the Cabinet Public 
Relations Secretary and the Director of Cabinet Intelligence.)  
Article 17 
 (1) The Cabinet Secretariat shall have one Cabinet Public Relations Secretary. 
 (2)  The Cabinet Public Relations Secretary shall assist the Chief Cabinet Secretary, the 
Deputy Chief Cabinet Secretaries, and the Deputy Chief Cabinet Secretary for Crisis 
Management, and shall carry on public relations matters necessary for affairs provided in 
Paragraph 2, Subparagraph ii of Article 12, as well as administer public relations affairs among 
those provided in the same subparagraphs. 
Article 18 
 (1) The Cabinet Secretariat shall have one Director of Cabinet Intelligence. 
 (2) The Director of Cabinet Intelligence shall assist the Chief Cabinet Secretary, the 
Deputy Chief Cabinet Secretaries, and the Deputy Chief Cabinet Secretary for Crisis 
Management, and shall administer affairs provided in Paragraph 2, Subparagraph vi of Article 
12. 
 (3) The provision of Paragraph 3 to 5 of Article 15 shall apply correspondingly to the 
Director of Cabinet Intelligence.  
Article 19 
 (1) The Cabinet Secretariat may have not more than five Special Advisors to the Prime 
Minister. 
 (2) The Special Advisors to the Prime Minister shall, concerning important policies of 
the Cabinet, advise the Prime Minister and, by order of the Prime Minister, make 
representations to the Prime Minister. 
 (3) The Special Advisors to the Prime Minister may be part-time employees. 
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 (4) The provisions of paragraph 3 and 4 of the Article 15 shall apply correspondingly to 
the Special Advisors to the Prime Minister, and the provisions of paragraph 5 of the same 
Article shall apply correspondingly to Full-time Special Advisors to the Prime Minister.  
Article 20 
 (1) The Cabinet Secretariat shall have Executive Secretaries to the Prime Minister and 
Executive Secretaries each assigned to the Ministers of State other than the Prime Minister and 
the competent Ministers. 
 (2) The number of Executive Secretaries mentioned in the preceding paragraphs shall 
be defined in a Cabinet Order. 
 (3) The Executive Secretaries mentioned in paragraph (1) hereof shall, by order of the 
Prime Minister or of the Minister of State to whom they are respectively assigned, take charge 
of confidential maters or shall assist temporarily in the affairs of the administrative organs 
concerned including the Cabinet Secretariat.  
Article 21 
 (1) The Cabinet Secretariat shall have Cabinet Officials and other necessary personnel. 
 (2) The Cabinet Officials shall, by order, arrange the affairs of the Cabinet Secretariat. 
Article 22 
 The internal organization necessary for the discharge of the affairs coming under the 
charge of the Cabinet Secretariat shall be prescribed by a Cabinet Order.  
Article 23 
 So far as the affairs coming under the jurisdiction of the Cabinet Secretariat are 
concerned, the competent Minister as referred to in this Law shall be the Prime Minister.  
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ญี่ปุน : กฏหมายคณะรัฐมนตรี 
 

กฏหมายคณะรัฐมนตร ี
(กฎหมายเลขที่ 120 ป 1947, แกไขเพิ่มเติม) 

มาตรา 1 
 (1) คณะรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 73 และมาตราอื่น ในรัฐธรรมนูญแหงญี่ปุนตามหลัก
อํานาจอธิปไตย 
 (2) การใชอํานาจบริหารของคณะรัฐมนตรี ใหคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภา 
มาตรา 2 
 (1) คณะรัฐมนตรีประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนา และรัฐมนตรีอ่ืนตามที่บัญญัติไวใน
กฎหมาย 
 (2) มีรัฐมนตรีจํานวนไมเกิน 14 คน เวนแตมีเหตุจําเปนใหเพ่ิมไดไมเกิน 3 คน รวมทั้งหมดไม
เกิน 17 คน 
มาตรา 3  
 (1) ใหรัฐมนตรีแยกอํานาจการบริหารออกจากตนเอง และใหความเคารพรัฐมนตรีตามที่
กฎหมายกําหนด 
 (2) บทบัญญัติในวรรคกอนหนานี้ ไมไดทําใหหมดโอกาสในการแตงตั้งรัฐมนตรีผูซ่ึงไมมีอํานาจ
การบริหารที่อยูภายใตความรับผิดชอบ 
มาตรา 4  
 (1) คณะรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผานการประชุมรัฐมนตรี 
 (2) นายกรัฐมนตรีเปนประธานการประชุมรัฐมนตรี ในบางวาระนายกรัฐมนตรีอาจเสนอหัวขอที่
เปนหลักพื้นฐานซึ่งสัมพันธกับนโยบายที่สําคัญของคณะรัฐมนตรี  
 (3) รัฐมนตรีแตละคนอาจสงคําถามหรือเ ร่ืองราว  และรองขอการประชุมรัฐมนตรีตอ
นายกรัฐมนตรี 
มาตรา 5  
 ใหนายกรัฐมนตรี ซ่ึงเปนผูแทนคณะรัฐมนตรี เสนอรางพระราชบัญญัติคณะรัฐมนตรี 
งบประมาณ และขอเสนออื่น ๆ เพ่ือเสนอตอรัฐสภา และรายงานตอรัฐสภา 
มาตรา 6  
 นายกรัฐมนตรีใชอํานาจควบคุมสวนราชการบริหารตาง ๆ ตามนโยบายเพื่อการตัดสินใจในที่
ประชุมรัฐมนตรี 
มาตรา 7 
 ใหนายกรัฐมนตรีติดตามการปรึกษาหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยตัดสินใจในทุก
ประเด็นที่สงสัยที่สัมพันธกับอํานาจระหวางรัฐมนตรี 
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มาตรา 8 
 นายกรัฐมนตรีอาจชะลอการปฏิบัติหนาที่หรือคําสั่งของสํานักงานการบริหารใด ๆ เปนการ
ชั่วคราว ซ่ึงเปนการกระทําที่ยังไมไดระบุโดยคณะรัฐมนตรี  
มาตรา 9 
 ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีถูกถอดถอนออกจากหนาที่ หรือตําแหนงนายกรัฐมนตรีวางลง ให
รัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่ชั่วคราวในตําแหนงนายกรัฐมนตรี  
มาตรา 10  
 ในกรณีที่รัฐมนตรีถูกถอกถอนออกจากการปฏิบัติหนาที่ หรือตําแหนงรัฐมนตรีวางลง ให
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูมีอํานาจลงนามปฏิบัติหนาที่ชั่วคราวในตําแหนงที่วางลง  
มาตรา 11  
 ไมมีบทบัญญัติที่บังคับผูกมัดหรือจํากัดสิทธิ ถาไมใชคําสั่งที่ถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงออกโดย
คณะรัฐมนตรี 
มาตรา 12  
 (1) คณะรัฐมนตรีเปนผูกอตั้งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 (2) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนาที่การกํากับดูแลดังตอไปน้ี: 
  i) การจัดการวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรี และภารกิจทั่วไปของคณะรัฐมนตรี 
  ii) วางแผนและจัดกรอบการทํางานที่เกี่ยวกับหลักการขั้นพ้ืนฐานซึ่งสัมพันธกับนโยบายที่
สําคัญของคณะรัฐมนตรี และภารกิจทั้งหมดที่เกี่ยวของ 
  iii) วางแผนและจัดกรอบการทํางานที่ เปนเรื่องสําคัญสําหรับตัดสินใจในที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีและภารกิจทั้งหมดที่เกี่ยวของ 
  iv) วางแผนและจัดกรอบการทํางานที่สําคัญสําหรับการรวมนโยบายของสํานักงานบริหาร
และภารกิจทั้งหมดที่เกี่ยวของ 
 v) นอกจากเรื่องที่กลาวถึงในวรรคยอยขางตน การวางแผน การจัดกรอบการทํางานที่
เกี่ยวกับนโยบายของสํานักงานการบริหาร ซ่ึงจําเปนสําหรับการบูรณาการนโยบาย และภารกิจที่
เกี่ยวของ และ 
 vi) ภารกิจที่สัมพันธกับการรวบรวมและการวิจัยของขาวกรองที่เกี่ยวกับนโยบายที่สําคัญ
ของคณะรัฐมนตรี 
 (4) นอกจากสํานักงานเลขาธิการจะเปนที่ตั้งของสํานักงานแลว ยังตองชวยเหลืองานของ
คณะรัฐมนตรีตามที่กฎหมายบัญญัติไว 
มาตรา 13  
 (1) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีผูบริหารสูงสุดคือ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 (2) ตําแหนงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดรับการแตงตั้งโดยรัฐมนตรีผูมีอํานาจลงนาม  
 (3) ใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนประธานในกิจการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ
ควบคุมใหคําแนะนํากับบุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่ 
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มาตรา 14 
 (1) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีผูแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามคน 
 (2) การแตงตั้งและปลดเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนอํานาจของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 
 (3) ใหผูแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในกรณีที่ติดภารกิจของสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามคําสั่งภายใตบทบัญญัติของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยปฏิบัติหนาที่แทน
ของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในนามของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
มาตรา 15  
 (1) ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีผูแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดานการจัดการวิกฤตหนึ่งคน 
 (2) ใหผูแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดานการจัดการวิกฤตชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และให
ผูแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนประธานในกิจการที่เกี่ยวกับการจัดการวิกฤต (เชนตอบรับเหตุ
ฉุกเฉิน หรือสิ่งที่อาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายแกวัตถุ บุคคล หรือสมบัติของประชาชน หรือ
ปองกันการเกิดเหตุฉุกเฉิน) โดยสั่งการระหวางกิจการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (คาดหวังเพ่ือ
ปองกันประเทศชาติ) 
 (3) การแตงตั้งและปลดผูแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดานการจัดการวิกฤต จะมีผลบังคับใช
โดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน้ันจะตองไดรับคํารองจากนายกรัฐมนตรีกอน 
 (4) บทบัญญัติในวรรค 1 มาตรา 96, วรรค 1 มาตรา 98, มาตรา 99 และวรรค 1 และ 2 มาตรา 
100 ของกฎหมายมหาชนแหงชาติ (National Public Service Law) (กฎหมายเลขที่ 120 ป 1947) 
นํามาปรับใชตามหนาที่ของผูแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดานการจัดการวิกฤต 
 (5) ในระหวางที่ดํารงตําแหนง ผูแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดานการจัดการวิกฤต จะไม
สามารถประกอบอาชีพอ่ืนที่มุงธุรกิจเพ่ือผลประโยชนทางการเงิน และไมดําเนินธุรกิจที่แสวงกําไรหาก
นายกรัฐมนตรีไมยินยอม 
มาตรา 16  
 (1) ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจํานวนสามคน 
 (2) ใหผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมีผูแทนเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีและผูแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดานการจัดการวิกฤต และบริหารกิจการของสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ยกเวน บทบัญญัติในวรรคที่ 2 วรรคยอย i ของมาตรา 12)  
 (3) บทบัญญัติในวรรคที่ 3 ถึง 5 ของมาตรากอนน้ีใหนําไปใชกับผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
มาตรา 17 
 (1) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมีเลขาธิการประชาสัมพันธคณะรัฐมนตรีหน่ึงคน 
 (2) ใหเลขาธิการประชาสัมพันธคณะรัฐมนตรีชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ผูแทนเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีและผูแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดานการจัดการวิกฤต และดําเนินการประชาสัมพันธ
เรื่องที่สําคัญตอภารกิจที่มีในวรรค 2 วรรคยอย ii หัวขอยอย v ในมาตรา 12 บริหารการประชาสัมพันธ
ในขอกฎหมายที่มีในวรรคยอยเดียวกัน  
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 (3) บทบัญญัติในวรรคที่ 3 ถึง 5 ของมาตรา 15 นํามาปรับใชเขากับสํานักงานประชาสัมพันธ
คณะรัฐมนตรี  
มาตรา 18 
 (1) ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีผูบังคับบัญชาขาวกรองของคณะรัฐมนตรีหน่ึงคน 
 (2) ใหผูบังคับบัญชาขาวกรองของคณะรัฐมนตรีชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผูแทนเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี และผูแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดานการจัดการวิกฤต และบริหารภารกิจตามที่มีใน 
วรรค 2 วรรคยอย vi ในมาตรา 12 
 (3) ใหนําบทบัญญัติในวรรคที่ 3 ถึง 5 ในมาตรา 15 ไปปรับใชกับผูบังคับบัญชาขาวกรองของ
คณะรัฐมนตรี 
มาตรา 19 
 (1) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมีที่ปรึกษาพิเศษไมเกินหาคน 
 (2) ที่ปรึกษาพิเศษของนายกรัฐมนตรี ตองรูนโยบายที่สําคัญของคณะรัฐมนตรี ใหคําแนะนําแก
นายกรัฐมนตรี โดยคําสั่งของนายกรัฐมนตรีและนําเสนอตอนายกรัฐมนตรี 
 (3) ที่ปรึกษาพิเศษของนายกรัฐมนตรีอาจเปนพนักงานชั่วคราว 
 (4) บทบัญญัติในวรรค 3 และ 4 ใน มาตรา 15 ใหนําไปปรับใชกับที่ปรึกษาพิเศษของ
นายกรัฐมนตรี และบทบัญญัติในวรรค 5 ในมาตราเดียวกัน ใหนําไปปรับใชกับที่ปรึกษาพิเศษแบบ
ทํางานประจําของนายกรัฐมนตรี 
มาตรา 20 
 (1) ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดใหมีเลขาธิการฝายบริหารแกนายกรัฐมนตรี และกําหนด
เลขาธิการฝายบริหารแตละคนใหแกรัฐมนตรีอ่ืน ๆ ซ่ึงมากกวานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
 (2) จํานวนของเลขาธิการฝายบริหารในวรรคกอนหนานี้ใหกําหนดในคําสั่งรัฐมนตรี 
 (3) เลขาธิการฝายบริหารที่กลาวถึงในวรรค (1) ใหปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรี 
หรือจากรัฐมนตรีผู ซ่ึงไดรับการนับถือ ใหชวยเหลือภารกิจดานบริหารที่เกี่ยวของกับเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเปนการชั่วคราว 
มาตรา 21 
 (1) ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีสํานักงานคณะรัฐมนตรีและฝายบุคคลที่จําเปน 
 (2) ใหสํานักงานคณะรัฐมนตรีจัดการภารกิจของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
มาตรา 22 
 การจัดระเบียบราชการภายในที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติตามภารกิจของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ใหบัญญัติโดยคําสั่งของคณะรัฐมนตรี 
มาตรา 23 
 ภารกิจที่จะเกิดขึ้นภายใตอํานาจความรับผิดชอบของสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีผูมีอํานาจที่กลาวถึงในกฎหมายนี้คือนายกรัฐมนตรี 
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ภาคผนวก 4  
รัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยโครงสรางคณะรัฐมนตรี  

ของสาธารณรฐัลัตเวีย 
 

Republic of Latvia: Constituition 
 

Chapter IV The Cabinet 
Article 55 
 The Cabinet shall be composed of the Prime Minister and the Ministers chosen by the 
Prime Minister.  
Article 56 
 The Cabinet shall be formed by the person who has been invited by the President to do so. 
Article 57 
 The number of ministries and the scope of their responsibilities, as well as the relations 
between State institutions, shall be as provided for by law. 
Article 58 
 The administrative institutions of the State shall be under the authority of the Cabinet. 
Article 59  
 In order to fulfil their duties, the Prime Minister and other Ministers must have the 
confidence of the Saeima and they shall be accountable to the Saeima for their actions. If the 
Saeima expresses no confidence in the Prime Minister, the entire Cabinet shall resign. If there 
is an expression of no confidence in an individual Minister, then the Minister shall resign and 
another person shall be invited to replace them by the Prime Minister.  
Article 60 
 Meetings of the Cabinet shall be chaired by the Prime Minister, and in the absence of 
the Prime Minister, by a Minister authorised to do so by the Prime Minister. 
Article 61 
 The Cabinet shall deliberate draft laws prepared by individual ministries as well as 
matters which pertain to the activities of more than one ministry, and issues of State policy 
raised by individual members of Cabinet. 
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Article 62 
 If the State is threatened by an external enemy, or if an internal insurrection which 
endangers the existing political system arises or threatens to arise in the State or in any part of 
the State, the Cabinet has the right to proclaim a state of emergency and shall inform the 
Presidium within twenty-four hours and the Presidium shall, without delay, present such 
decision of the Cabinet to the Saeima. 
Article 63 
 Ministers, even if they are not members of the Saeima, and responsible government 
officials authorised by a Minister, have the right to attend sittings of the Saeima and its 
committees and to submit additions and amendments to draft laws.  
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สาธารณรัฐลัตเวีย : รัฐธรรมนูญ 
 

หมวดที่ 4 คณะรัฐมนตร ี
มาตรา 55  
 คณะรัฐมนตรีประกอบดวยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีซ่ึงแตงตั้งโดยนายกรัฐมนตรี 
มาตรา 56 
 คณะรัฐมนตรีตองถูกกําหนดขึ้นโดยบุคคลที่ประธานาธิบดีมอบอํานาจใหดําเนินการนี้เทานั้น 
มาตรา 57 
 จํานวนกระทรวงและหนาที่ความรับผิดชอบของแตละกระทรวง รวมถึงความสัมพันธระหวาง
หนวยงานอื่น ๆ ของรัฐ จะตองเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
มาตรา 58 
 องคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารประเทศจะตองอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะรัฐมนตรี 
มาตรา 59 
 ในการปฏิบัติหนาที่ของตน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะตองไดรับความไววางใจจากรัฐสภา
และจะตองรับผิดชอบในการดําเนินการตาง ๆ ตอรัฐสภา ในกรณีที่รัฐสภามีมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีทั้งหมดจะตองพนจากตําแหนง และในกรณีที่รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง รัฐมนตรีผูน้ันจะตอง
ลาออกจากตําแหนง โดยนายกรัฐมนตรีจะเปนผูแตงตั้งบุคคลอื่นมาดํารงตําแหนงแทน 
มาตรา 60  
 การประชุมคณะรัฐมนตรีจะตองมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหแตงตั้งรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งทําหนาที่แทน 
มาตรา 61 
 คณะรัฐมนตรีมีหนาที่พิจารณารางกฎหมายที่กระทรวงตาง ๆ เสนอ รวมถึงหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับกระทรวงตาง ๆ มากกวาหนึ่งกระทรวง รวมถึงประเด็นนโยบายที่รัฐมนตรีเปนผูเสนอขึ้น 
มาตรา 62 
 ในกรณีที่รัฐถูกคุกคามจากภายนอก เกิดความไมสงบภายในประเทศหรือมีแนวโนมที่อาจเกิด
ความไมสงบที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอระบบทางการเมือง ไมวาในภูมิภาคใดของประเทศ 
คณะรัฐมนตรีมีสิทธิที่จะประกาศใหเปนสภาวการณฉุกเฉิน และจะตองแจงใหคณะกรรมการบริหารสูงสุด
ทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง และคณะกรรมการบริหารสูงสุดจะตองรายงานใหรัฐสภาทราบในทันที 
มาตรา 63 
 รัฐมนตรีซ่ึงแมจะไมไดเปนสมาชิกรัฐสภา รวมถึงเจาหนาที่รัฐที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีมีสิทธิ
เขารวมการประชุมรัฐสภาหรือการประชุมคณะกรรมาธิการรัฐสภาเพื่อนําเสนอขอมูลเพ่ิมเติมหรือ
ขอเสนอแนะในการแกไขรางกฎหมายได 
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Republic of Latvia: Law on Structure of the Cabinet 
 

Law on Structure of the Cabinet 
 
Text consolidated by Tulkošanas un terminoloģijas centrs (Translation and Terminology Centre) 
with amending laws of:  
16 June 1994; 
22 June 1995; 
23 May 1996; 
17 June 1998; 
10 February 2000; 
11 April 2002; 
29 May 2003; 
29 April 2004. 

If a whole or part of a section has been amended, the date of the amending law appears in 
square brackets at the end of the section. If a whole section, paragraph or clause has been 
deleted, the date of the deletion appears in square brackets beside the deleted section, 
paragraph or clause. 

The Saeima1 (that is, the People) has adopted 

and the President has proclaimed the following law: 
 

Chapter I   
Composition of the Cabinet 

Section 1 
 The Cabinet shall be composed of the Prime Minister and the following Ministers 
chosen by the Prime Minister: 

1)  Minister for Defence 
 2)  Minister for Foreign Affairs 
 3)  Minister for Economics  
 4)  Minister for Finance 
 5)  Minister for the Interior 
 6)  Minister for Education and Science  
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 7)  Minister for Agriculture 
 8)  Minister for Transport  
 9)  Minister for Welfare 
 10) Minister for Justice 
 11) [22 June 1995] 
 12) Minister for Environment [29 May 2003] 
 13) Minister for Culture [16 June 1994; 22 June 1995] 
 14) Minister for Health [29 May 2003] 
 15) Minister for Regional Development and Local-governments [29 May 2003] 
 16) Minister for Children and Family Affairs [29 April 2004] 
Section 2 
 In addition to the Ministers referred to in Section 1, the Prime Minister may invite to the 
Cabinet, as full members of Cabinet, one Deputy Prime Minister and one or more Ministers for 
Special Assignments. The Prime Minister may also appoint one or more of the Ministers set out 
in Section 1 of this Law as Deputy Prime Ministers.  
 The Prime Minister, in consultation with a Minister set out in Section 1 of this Law, may 
appoint a State Minister as head of a Sector, which lies within the competence of the Ministry 
concerned. A State Minister shall independently manage his or her Sector within the Ministry, 
but in consultation with the Minister. A State Minister may participate in meetings of the Cabinet 
as an advisor. The State Minister has the right to vote only on matters pertaining to his or her 
Sector. 
Section 3 
 In addition to his or her direct duties, the Prime Minister may also assume ongoing 
management of a Ministry. 
 The scope of the competences of the Deputy Prime Minister and the Minister for 
Special  
 Assignments shall be determined by the Cabinet. 
 The Cabinet may transfer State administration institutions and other authorities to the 
control or supervision of the Deputy Prime Minister and the Minister for Special Assignments. 
 [10 February 2000]  
 
 
 
 



รายงานการศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี (Cabinet Law) ฉบับสมบูรณ 
 
 

คณะบุคคลศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี 

227

Chapter II   
The Cabinet and the Saeima 

Section 4 
 The person, who upon the invitation of the President has formed the Cabinet, shall 
inform the President and the Chairperson of the Saeima regarding its composition; the latter 
shall present this report to the Saeima at its next sitting. 
Section 5 
 The Cabinet shall assume its duties of office after the Saeima, having heard the Prime 
Minister’s report on the formation of the Cabinet, including the names of the State Ministers and 
declaration of the proposed programme of the Cabinet, has expressed its confidence regarding 
such.  
Section 6 
 The Saeima shall express its confidence in the Cabinet, including State Ministers, by 
taking a decision thereupon. Individual Ministers and State Ministers, who are appointed by the 
Prime Minister at a later date, shall require a special vote of confidence by the Saeima.  
Section 7 
 Lack of confidence in the Cabinet shall be expressed by the Saeima by taking a 
decision thereupon, or by rejecting the annual State budget proposal submitted by the Cabinet. 
Lack of confidence in an individual Minister or a State Minister shall be expressed by the 
Saeima by taking a decision thereupon. The expression of no confidence in an individual 
Minister shall also apply to State Ministers and Parliamentary Secretaries in the respective 
ministry (Section 12). If a Minister resigns his or her office of his or her own accord or at the 
request of the Prime Minister (Section 10), the State Ministers and Parliamentary Secretaries in 
the Ministry concerned shall lose his or her office at the same time. 
Section 8 
 The Prime Minister shall notify the President and the Chairperson of the Saeima 
regarding the resignation of Cabinet; the latter shall present this notification at the next sitting of 
the Saeima. 
Section 9 
 The Prime Minister or individual Ministers and State Ministers, who have resigned from 
office either with or without an expression of no confidence from the Saeima, shall continue to 
fulfil their duties of office, except in cases when the Saeima has decided otherwise and has 
appointed persons to temporarily assume these offices, until a successor assumes such office. 
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Section 10 
 If the Prime Minister requests that a Minister or a State Minister resign, the Minister or 
State Minister shall resign from office even if the Saeima has not expressed lack of confidence 
in him or her. 
Section 11 
 If one or more of the Ministers referred to in Section 1 of this Law resign from office, the 
Prime Minister may himself or herself temporarily assume his or her duties or temporarily 
assign such to be fulfilled by other Ministers and invite other persons to fill the vacancy made 
by the resigning Minister, informing the President and the Chairperson of the Saeima about the 
changes in the Cabinet. The persons so invited shall assume the office of Minister only after 
receiving an expression of confidence from the Saeima. 
Section 12 
 The Prime Minister, on the recommendation of a Minister referred to in Section 1, may 
appoint Parliamentary Secretaries to the Ministry. A Parliamentary Secretary shall assist the 
Minister in maintaining communications between the Ministry and the Saeima and its 
committees. 
 The Prime Minister, upon recommendation of a Minister for Special Assignments noted 
in Section 2 of this Law, my appoint the Parliamentary Secretary of the Minister for Special 
Assignments who shall possess all the rights and duties assigned to a Parliamentary Secretary 
of a Ministry. 
 [11 April 2002] 

 
Chapter III 

Activities of the Cabinet 
Section 13 
 The Cabinet shall discuss and decide on all matters within its competence in 
accordance with the Constitution and laws. 
Section 14 
 The Cabinet may issue regulatory enactments - regulations - only in the following 
cases: 

1)  in accordance with the procedures set out in Section 81 of the Constitution; 
2)  if the Cabinet is specifically authorised to do so by law. The authorisation must 

contain a formulation of the principal directions of the contents of the regulations; or 
3)  if the particular matter has not been regulated by law. 
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The regulations may not be contrary to the Constitution or laws. The regulations shall 
include a reference to the law pursuant to which they have been issued. 
Section 15 
 The Cabinet and an individual Minister may issue binding instructions to their 
subordinate institutions only in the following cases: 

1)  if the law or regulations specifically authorise the Cabinet or an individual 
minister to do so; or 

2) if the particular matter is not regulated by law or regulations. 
 The Cabinet or an individual minister may issue recommendations to their subordinate 
institutions if the law or regulations grant the institution discretion when taking specific 
decisions. 
 Instructions and recommendations shall be published in the same manner as laws and 
regulations, except in cases where the Cabinet or a Minister, by a separate decision in 
accordance with a specific law, declares such instructions and recommendations or parts 
thereof to be secret or confidential. The consent of the Saeima, by means of a separate 
decision, must be obtained for the taking of a decision on the secrecy or confidentiality of the 
instructions or recommendations or parts thereof when there is no basis in law or in regulations. 
 The instructions and recommendations shall include a reference to the law or 
regulations pursuant to which they have been issued. 
 Instructions are binding on the institutions to which they are addressed. The specific 
action of a State institution directed externally, especially when issuing administrative acts, may 
be based only on the Constitution, the law or regulations, and not on instructions or 
recommendations. 
 Section  15.1. The Prime Minister, Deputy Prime Ministers and Ministers are entitled to 
issue orders in cases provided for in laws and in Cabinet regulations. 
An order is a single administrative act that applies to specific State institutions and officials. 
 [23 May 1996] 
Section 16 
 In the case referred to in Section 46 of the Constitution, the President shall preside over 
meetings of the Cabinet, but shall not take part in voting. 
Section 17 
 The Auditor General shall have the right to participate in meetings of the Cabinet in an 
advisory capacity. 
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Section 18 
 The Prime Minister may authorise his or her advisor and, with the consent of the Prime 
Minister, a Minister may authorise a ministry employee to participate in a meeting of the 
Cabinet in an advisory capacity. 
Section 19 
 The Prime Minister may invite experts to provide explanations at a meeting of the 
Cabinet. 
Section 20  
 The quorum for meetings of the Cabinet shall be more than half of the members of the 
Cabinet referred to in Section 1 and Section 2, Paragraph one of this Law. 
Section 21 
 The Cabinet shall take decisions by a majority vote of the Cabinet members present. 
On matters pertaining to the sector of a State Minister (Section 2, Paragraph two), the State 
Minister concerned shall be included in determining the quorum. In case of a tie vote, the Prime 
Minister or the acting Prime Minister shall have the deciding vote. 
Section 22 
 The Prime Minister or a Minister holding more than one office (Sections 3, 11, 26 and 
27) shall have only one vote in meetings of the Cabinet. 
Section 23 
 Meetings of the Cabinet are closed. The Cabinet may declare particular meetings as 
public. 
Section 24 
 The Cabinet may form committees to prepare matters for consideration in meetings of 
the Cabinet. The composition of the committees and other matters regarding internal 
procedures and activities of the Cabinet shall be governed by regulations of the Cabinet. 

 
Chapter IV 

Duties and Rights of Members of the Cabinet 
Section 25 
 If a Minister requests a particular State Minister or Parliamentary Secretary to resign his 
or her office, he or she shall resign. The Minister shall have the right to recommend another 
candidate to the Prime Minister. 
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Section 26 
 In the absence of the Prime Minister or if he or she is otherwise prevented from fulfilling 
his or her office, his or her duties shall be performed by that member of the Cabinet appointed 
by the Prime Minister as acting in his or her place. This shall be reported to the President and 
to the Chairperson of the Saeima.  
 In the absence of the Deputy Prime Minister or a Minister, or if he or she is otherwise 
prevented from fulfilling his or her office, his or her duties shall be performed by that member of 
the Cabinet appointed by the Prime Minister as to act in his or her place. 
 [10 February 2000]  
Section 27 
 Vacations for members of the Cabinet shall be granted by order of the Prime Minister. 
[17 June 1998] 
Section 28 
 Members of the Cabinet, State Ministers and Parliamentary Secretaries shall receive 
remuneration and representation and travel allowances in accordance with separate regulations 
of the Cabinet. 
Section 29 
 Members of the Cabinet, including State Ministers as well as Parliamentary Secretaries, 
shall receive their remuneration, but not representation and travel allowances, for an additional 
three months following the termination of their duties of office. 
Section 30 
 The Prevention of Corruption Law shall impose restrictions on entrepreneurial activities, 
earning of income, combining of offices, performance of work, as well as other related 
restrictions and duties by the Prime Minister, Deputy Prime Minister, Ministers, State Ministers 
and Parliamentary Secretaries. 
 [23 May 1996] 
 

Chapter V 
The State Chancellery 

Section 31 
 Within the Cabinet there shall be a State Chancellery. 
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Section 32 
 The work of the State Chancellery shall be managed by a Director. The Director and 
other civil servants of the State Chancellery shall be appointed in accordance with the Law on 
the State Civil Service. 
 Note: The second sentence of this Section shall enter into force after adoption of the 
Law on the State Civil Service. 
Section 33 
 The State Chancellery shall oversee the record-keeping of the Cabinet and of the Prime 
Minister, as well as ensure, if necessary, record-keeping for the Deputy Prime Ministers, for 
Ministers for Special Assignments and for the person who has been invited by the President to 
form the Cabinet, and shall perform other functions set out in laws or in enactments issued by 
the Prime Minister or the Cabinet. 
 The Director of the State Chancellery shall administer the budget of the Cabinet and of 
the State Chancellery. 
 [17 June 1998] 
 

Chapter VI 
Transitional Provisions 

Section 34 
 With the coming into force of this Law, the 18 March 1992 Law On the Council of 
Ministers of the Republic of Latvia, the 13 November 1991 Law On the Ministries of the 
Republic of Latvia and the 20 June 1990 Law On the Environmental Protection Committee of 
the Republic of Latvia are repealed. 

This Law has been adopted by the Saeima on 15 July 1993. 

The President G. Ulmanis Riga, 16 July 1993 
 
Transitional Provisions Regarding Amendments to the 
The Structure of Cabinet Law 
Transitional Provision 
(regarding amending Law of 10 February 2000) 
With the coming into force of this Law, Cabinet Regulation No. 279 Amendments to the 
Structure of Cabinet Law (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 
No. 18), adopted in accordance with Article 81 of the Constitution, is repealed. 
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สาธารณรัฐลัตเวีย: กฎหมายวาดวยโครงสรางของคณะรัฐมนตรี 
 

คณะรัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐลัตเวีย 
 

กฎหมายวาดวยโครงสรางของคณะรฐัมนตรี 
 

รวบรวมตัวบทโดยศูนยการแปลและคําศัพท ดวยการแกไขกฎหมายดังน้ี 
 
16 มิถุนายน 1994; 
22 มิถุนายน 1995; 
23 พฤษภาคม 1996; 
17 มิถุนายน 1998; 
10 กุมภาพันธ 2000; 
11 เมษายน 2002; 
29 พฤษภาคม 2003; 
29 เมษายน 2004. 
 
ในกรณีที่มีบทบัญญัติทั้งหมดหรือบางสวนถูกแกไข วันที่ไดทําการแกไขจะปรากฏในวงเล็บสี่เหลี่ยมทาย
บท หากมีการตัดทิ้งขอบท วรรคตอน หรือขอความ  วันที่ทําการตัดทิ้งซึ่งขอบทนั้น จะปรากฏในวงเล็บ
สี่เหลี่ยมขางขอบท วรรคตอน หรือ ขอความ ที่ถูกตัดทิ้ง 
รัฐสภา (ซ่ึงหมายถึง ประชาชน) ไดลงมติยอมรับ 
และประธานาธิบดีไดประกาศใชกฎหมายดังตอไปน้ี 
 

กฎหมายวาดวยโครงสรางคณะรัฐมนตรี 
หมวดที่ 1  องคประกอบของคณะรัฐมนตรี 

ขอ 1 
 ใหคณะรัฐมนตรีประกอบดวยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีซ่ึงคัดเลือกโดยนายกรัฐมนตรี
ดังตอไปน้ี: 

1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ  
3)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ  
4)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  
5)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
6)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร   
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7)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 
8)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  
9)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสวัสดิการ  
10) รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
11) [22 มิถุนายน 1995] 
12) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสิ่งแวดลอม [29 พฤษภาคม 2003] 
13) รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม [16 มิถุนายน 1994; 22 มิถุนายน 1995] 
14) รัฐมนตรีวาการกระทรวงอนามัย [29 พฤษภาคม 2003] 
15) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาภูมิภาคและรัฐบาลทองถิ่น [29 พฤษภาคม 2003] 
16) รัฐมนตรีวาการกระทรวงเยาวชนและกิจการครอบครัว [29 เมษายน 2004] 

ขอ 2 
 นอกเหนือไปจากรัฐมนตรีดังไดอางถึงในมาตรา 1 นายกรัฐมนตรีอาจเชิญรองนายกรัฐมนตรี 
คนหนึ่ง และรัฐมนตรีสําหรับภารกิจพิเศษคนหนึ่งหรือมากกวา เขารวมในฐานะเปนสมาชิกของ
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีอาจแตงตั้งรัฐมนตรีคนหนึ่งหรือหลายคนที่ระบุไวในมาตราหนึ่งของ
กฎหมายนี้เปนรองนายกรัฐมนตรีก็ได 
 เม่ือไดปรึกษากับรัฐมนตรีที่ระบุไวในมาตรา 1 ของกฎหมายฉบับน้ี นายกรัฐมนตรีอาจแตงตั้ง 
รัฐมนตรีชวยฯ ใหผูดูแลกรมซึ่งสังกัดอยูภายใตกระทรวงที่เกี่ยวของ ใหรัฐมนตรีชวยฯ บริหารจัดการ
กรมซึ่งสังกัดภายใตกระทรวงอยางเปนอิสระ แตตองปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีกอน รัฐมนตรีชวยฯ อาจ
เขารวมการประชุมคณะรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษา รัฐมนตรีชวยฯ มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในเรื่องที่
เกี่ยวของกับหนวยงานที่ตนกํากับดูแล 
ขอ 3 
 นอกเหนือจากหนาที่ของตนแลว นายกรัฐมนตรีอาจเขาดําเนินการบริหารจัดการที่ดําเนินการอยู
ในกระทรวงใดๆ ก็ได 
 ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูกําหนดขอบเขตอํานาจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสําหรับภารกิจ
พิเศษ 
 คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดใหหนวยงานดานการปกครองของรัฐและหนวยงานอื่นๆ อยูภายใตการ
กํากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสําหรับภารกิจพิเศษ 
  [10 กุมภาพันธ 2000]  
 

หมวด 2  คณะรัฐมนตรแีละรัฐสภา 
ขอ 4 
 ใหบุคคลผูซ่ึงเม่ือไดรับการเชื้อเชิญจากประธานาธิบดีไดกอตั้งรัฐบาล แจงประธานาธิบดีและ
ประธานรัฐสภาเกี่ยวกับองคประกอบของรัฐบาล ใหประธานรัฐสภานําเสนอรายงานนี้ตอสภาในการ
ประชุมครั้งถัดไป 
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ขอ 5 
 ใหคณะรัฐมนตรีเขารับหนาที่ภายหลังจากรัฐสภาซึ่งไดพิจารณารายงานของนายกรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการกอตั้งคณะรัฐมนตรี ซ่ึงรวมถึงรายนามของรัฐมนตรีชวยฯ และการประกาศแผนงานที่จะ
ดําเนินการของคณะรัฐมนตรี ไดออกเสียงแสดงความไววางใจคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว 
ขอ 6 
 ใหรัฐสภาออกเสียงแสดงความไววางใจรัฐบาลซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีชวยฯ ดวยการลงมติ รัฐมนตรี
และรัฐมนตรีชวยฯ รายบุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยนายกรัฐมนตรีในภายหลังจะตองไดรับการลงมติ
ไววางใจเปนกรณีพิเศษจากรัฐสภา 
ขอ 7 
 การไมไววางใจรัฐบาลจะแสดงออกดวยการที่รัฐสภาลงมติออกเสียงไมไววางใจ หรือการไมให
ความเห็นชอบขอเสนองบประมาณของรัฐที่รัฐบาลเปนผูเสนอ การไมไววางใจรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีชวย
ฯ รายบุคคลจะตองใหรัฐสภาลงมติออกเสียง การลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีรายบุคคลจะมีผลบังคับกับ
รัฐมนตรีชวยฯ และเลขานุการรัฐมนตรีในกระทรวงดังกลาว (มาตรา 12) ถารัฐมนตรีลาออกเองหรือโดย
คํารองขอของนายกรัฐมนตรี (มาตรา 10) ใหรัฐมนตรีชวยฯ และเลขานุการรัฐมนตรีในกระทรวงดังกลาว
พนจากตําแหนงในคราวเดียวกัน 
ขอ 8 
 ใหนายกรัฐมนตรีแจงประธานาธิบดีและประธานรัฐสภาเกี่ยวกับการลาออกของรัฐบาล ให
ประธานรัฐสภาแจงเรื่องดังกลาวตอรัฐสภาในการประชุมครั้งถัดไป 
ขอ 9 
 ใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวยฯ รายบุคคลซึ่งลาออกจากตําแหนงไมวาจะดวย
การลงมติไมไววางใจจากรัฐสภาหรือไมก็ตาม ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีผูเขาดํารงตําแหนงแทน 
เวนแตรัฐสภาไดตัดสินใจเปนอยางอ่ืนและแตงตั้งบุคคลอื่นเขาบริหารงานชั่วคราวแทน 
ขอ 10 
 ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไดรองขอใหรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีชวยฯ ลาออก ใหรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีชวยฯ ลาออกจากตําแหนง แมรัฐสภาจะไมไดลงมติไมไววางใจก็ตาม 
ขอ 11 
 ในกรณีที่รัฐมนตรีดังที่ไดอางถึงในมาตรา 1 ของกฎหมายฉบับน้ี จํานวนหนึ่งคนหรือมากกวา
ลาออกจากตําแหนง นายกรัฐมนตรีอาจเขารับหนาที่ตําแหนงแทนเปนการชั่วคราว หรือมอบหมายให
รัฐมนตรีคนอ่ืนและเชิญบุคคลอื่นมาดํารงตําแหนงที่รัฐมนตรีไดลาออกเปนการชั่วคราว โดยการเสนอ
เรื่องใหประธานาธิบดีและประธานรัฐสภาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ บุคคลที่ไดรับ
การเชื้อเชิญใหดํารงตําแหนงของรัฐมนตรีจะเขารับตําแหนงไดก็ตอเม่ือไดรับการออกเสียงแสดงความ
ไววางใจจากรัฐสภา 
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ขอ 12 
 เม่ือไดรับการแนะนําจากรัฐมนตรีดังที่อางถึงในมาตรา 1  นายกรัฐมนตรีอาจแตงตั้งเลขานุการ
รัฐมนตรีประจํากระทรวงได ใหเลขานุการรัฐมนตรีประจํากระทรวงคอยชวยเหลือรัฐมนตรีในการ
ติดตอสื่อสารระหวางกระทรวงและรัฐสภาและคณะกรรมาธิการตางๆ ของรัฐสภา 
 เม่ือไดรับคําแนะนําของรัฐมนตรีสําหรับภารกิจพิเศษดังที่ระบุไวในมาตรา 2 ของกฎหมายนี้ 
นายกรัฐมนตรีอาจแตงตั้งเลขานุการรัฐมนตรีสําหรับภารกิจพิเศษซึ่งจะมีสิทธิและหนาที่เหมือนดังที่
เลขานุการรัฐมนตรีประจํากระทรวงไดรับมอบหมาย 
  [11 เมษายน 2002] 
 

หมวด 3  ภารกิจของรัฐบาล 
ขอ 13 
 ใหรัฐบาลปรึกษาหารือและลงมติเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ ที่อยูภายในเขตอํานาจตามรัฐธรรมนูญ
และบรรดากฎหมายตางๆ 
ขอ 14 
 รัฐบาลอาจออกกฎ ระเบียบ เปนการเฉพาะในกรณีดังตอไปน้ี 
 1) โดยสอดคลองกับกระบวนการที่ระบุไวในมาตรา 81 ชองรัฐธรรมนูญ 
 2)  หากรัฐบาลไดรับมอบอํานาจอยางเปนการเฉพาะเจาะจงตามกฎหมาย อํานาจนั้นจะตอง
ประกอบไปดวยคําสั่งหลักของเนื้อหาในกฎหมาย หรือ 
 3)  หากกรณีดังกลาวยังไมมีกฎหมายบัญญัติไว 
 กฎระเบียบดังกลาวไมอาจขัดตอรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ใหระบุกฎหมายที่อางถึงไวใน
กฎระเบียบดวย 
ขอ 15 
 รัฐบาลและรัฐมนตรีรายบุคคลอาจออกคําสั่งที่มีผลผูกพันตอหนวยงานในสังกัดเฉพาะในกรณี
ดังตอไปน้ี 
 1) หากกฎหมายหรือกฎระเบียบไมไดใหอํานาจรัฐบาลหรือรัฐมนตรีแตละบุคคลในการ
ดําเนินการดังกลาวเปนการเฉพาะ หรือ 
 2) หากกรณีดังกลาวยังไมมีกฎหมายหรือกฎระเบียบบังคับใช 
 รัฐบาลหรือรัฐมนตรีรายบุคคลอาจออกคําแนะนําตอหนวยงานในสังกัดไดหากกฎหมายหรือ
กฎระเบียบกําหนดใหหนวยงานนั้นมีอํานาจใชดุลพินิจในการวินิจฉัยสั่งการ 
 ใหตีพิมพคําสั่งหรือคําแนะนําในลักษณะเดียวกับกฎหมายและกฎระเบียบ เวนแตรัฐบาลหรือ
รัฐมนตรีประกาศวาคําสั่งหรือคําแนะนําทั้งหมดหรือบางสวนเปนคําความลับหรือปกปด โดยลงมติ
เอกเทศโดยสอดคลองกับกฎหมายเฉพาะ ในกรณีที่ไมมีกฎหมายหรือกฎระเบียบใดเปนพ้ืนฐาน จะตอง
ไดรับการยินยอมจากรัฐสภาดวยการลงมติวาคําสั่งหรือคําแนะนําทั้งหมดหรือบางสวนนั้นเปนความลับ
หรือปกปด 
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 ใหระบุกฎหมายหรือกฎระเบียบที่คําสั่งหรือคําแนะนําไดอางถึงไวในคําสั่งหรือคําแนะนําดวย 
 คําสั่งจะมีผลผูกพันกับหนวยงานตางๆ ที่ไดระบุถึงไว การดําเนินการใดๆ ของหนวยงานของรัฐ
ตอบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เปนการกระทําทางปกครอง จะตองอยูบนพ้ืนฐานของ
รัฐธรรมนูญ กฎหมายหรือกฎระเบียบ และตองไมใชอยูบนพ้ืนฐานของคําสั่งหรือคําแนะนํา 
 ขอ 15.1 นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีสิทธิออกคําสั่งในกรณีที่ไดบัญญัติไว
ในกฎหมายและในกฎระเบียบของคณะรัฐมนตรี 
 คําสั่งเปนการกระทําทางปกครองอยางหนึ่งซึ่งมีผลบังคับกับหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ 
  [23 พฤษภาคม 1996] 
ขอ 16 
 ในกรณีที่ไดอางถึงในมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญ ใหประธานาธิบดีเปนประธานในที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี แตตองไมมีสวนรวมในการลงมติ 
ขอ 17 
 ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินมีสิทธิเขารวมการประชุมคณะรัฐมนตรีในฐานะเปนที่ปรึกษา 
ขอ 18 
 นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหที่ปรึกษา และรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหขาราชการกระทรวง 
โดยไดรับความยินยอมจากนายกรัฐมนตรี เขารวมการประชุมรัฐบาลในฐานะที่ปรึกษา 
ขอ 19 
 นายกรัฐมนตรีอาจเชื้อเชิญผูเชี่ยวชาญมาใหคําอธิบายตางๆ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได 
ขอ 20 
 ใหองคประชุมของคณะรัฐมนตรีประกอบดวยจํานวนสมาชิกมากกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิก
คณะรัฐมนตรีตามที่อางถึงในมาตรา 1 และ 2 วรรค 1 ของกฎหมายฉบับน้ี 
ขอ 21 
 ใหคณะรัฐมนตรีตัดสินใจดวยการลงมติออกเสียงขางมากของจํานวนสมาชิกที่เขารวมประชุม 
สําหรับกรณีที่เกี่ยวของกับกรมในสังกัดของรัฐมนตรีชวยฯ  (มาตรา 2, วรรค 2) ใหรวมรัฐมนตรีชวยฯ ที่
เกี่ยวของเขาอยูในองคประชุมดวย ในกรณีที่ออกเสียงเทากัน ใหนายกรัฐมนตรีหรือรักษาการ
นายกรัฐมนตรีมีสิทธิออกเสียงตัดสินใจ 
ขอ 22 
 ใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซ่ึงดํารงตําแหนงมากกวาหนึ่งตําแหนง (มาตรา 3, 11, 26 และ 27)  
มีสิทธิออกเสียงเพียงหนึ่งเสียงในการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ขอ 23 
 การประชุมคณะรัฐมนตรีเปนการประชุมที่ไมเปดเผย คณะรัฐมนตรีอาจประกาศใหการประชุม
คณะรัฐมนตรีบางคราวเปนการประชุมที่เปดเผยตอสาธารณะก็ได 
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ขอ 24 
 คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดเตรียมขอมูลสําหรับการพิจารณาในการประชุม
คณะรัฐมนตรี องคประกอบของคณะกรรมการและกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการและภารกิจ
ภายในของคณะรัฐมนตรี ใหกําหนดโดยกฎระเบียบคณะรัฐมนตรี 
 

หมวด 4  หนาที่และสิทธิของสมาชิกคณะรัฐมนตรี 
ขอ 25 
 ในกรณีที่รัฐมนตรีรองขอใหรัฐมนตรีชวยฯ หรือเลขานุการรัฐมนตรีลาออกจากตําแหนง ใหบุคคล
ดังกลาวลาออกจากตําแหนง ใหรัฐมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลอื่นเขาดํารงตําแหนงแทนตอนายกรัฐมนตรี 
ขอ 26 
 ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมอยูปฏิบัติหนาที่หรือถูกหามมิใหปฏิบัติหนาที่ ใหสมาชิกคณะรัฐมนตรี
คนอ่ืนซึ่งแตงตั้งโดยนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่แทน ในการนี้จะตองรายงานตอประธานาธิบดีและ
ประธานรัฐสภา 
 ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไมอยูปฏิบัติหนาที่ หรือถูกหามมิใหปฏิบัติหนาที่ ให
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีที่ไดรับการแตงตั้งโดยนายกรัฐมนตรีเขาปฏิบัติหนาที่แทน 
 [10 กุมภาพันธ 2000]  
ขอ 27 
 ใหวันหยุดพักผอนของสมาชิกคณะรัฐมนตรีกําหนดโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรี 
  [17 มิถุนายน 1998] 
ขอ 28 
 ใหสมาชิกคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีชวยฯ  และเลขานุการรัฐมนตรีรับคาตอบแทนและคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาเบี้ยเลี้ยงประชุมตามกฎระเบียบคณะรัฐมนตรีที่บัญญัติเปนการเฉพาะ 
ขอ 29 
 ใหสมาชิกคณะรัฐมนตรี รวมถึงรัฐมนตรีชวยฯ และเลขานุการรัฐมนตรี รับคาตอบแทน แตไมใช
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยงประชุม เปนจํานวน 3 เดือนภายหลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่  
ขอ 30 
 ใหนํากฎหมายวาดวยการปองกันการทุจริตมิชอบมาบังคับใชกับการหามการประกอบกิจการ 
การหารายได การรวมกิจการ การปฏิบัติหนาที่ ตลอดจนขอหามอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่
ของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีชวยฯ และเลขานุการรัฐมนตรี  
 [23 พฤษภาคม 1996] 

 
หมวด 5  สํานักงานคณะรัฐมนตรี 

ขอ 31 
 ใหมีสํานักงานคณะรัฐมนตรีในสังกัดคณะรัฐมนตรี 
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ขอ 32 
 ใหผูอํานวยการเปนผูบริหารภารกิจของสํานักงานคณะรัฐมนตรี ใหแตงตั้งผูอํานวยการและ
ขาราชการคนอื่นของสํานักงานคณะรัฐมนตรีตามกฎหมายวาดวยขาราชการพลเรือน 
 หมายเหตุ ใหประโยคที่สองของมาตรานี้มีผลใชบังคับทันทีภายหลังจากไดมีการลงมติรับ
กฎหมายวาดวยขาราชการพลเรือน 
ขอ 33 
 ใหสํานักงานคณะรัฐมนตรี ดูแลการเก็บบันทึกการประชุมของคณะรัฐมนตรีและของ
นายกรัฐมนตรี และหากจําเปน ก็ใหเก็บบันทึกการประชุมสําหรับรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีสําหรับ
ภารกิจพิเศษ และบุคคลอื่นที่ประธานาธิบดีเชื้อเชิญมากอตั้งรัฐบาล และใหมีอํานาจหนาที่ดังที่ระบุไวใน
กฎหมายที่ออกโดยนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 
 ใหผูอํานวยการสํานักงานคณะรัฐมนตรีบริหารงบประมาณของคณะรัฐมนตรีและของสํานักงาน
คณะรัฐมนตรี 
  [17 มิถุนายน 1998] 
 

หมวด 6  บทบัญญตัิเฉพาะกาล 
ขอ 34 
 เ ม่ื อกฎหมายฉบับ น้ี มีผลใชบั งคับ   ให ยก เลิ กกฎหมายว าด วยคณะรั ฐมนตรี แห ง
สาธารณรัฐลัตเวีย 18 มีนาคม 1992  กฎหมายวาดวยกระทรวง ทบวง กรม แหงสาธารณรัฐลัตเวีย 13 
พฤศจิกายน 1991 และกฎหมายวาดวยคณะกรรมการคุมครองสิ่งแวดลอมแหงสาธารณรัฐลัตเวีย 
 
กฎหมายฉบับน้ีผานการลงมติยอมรับจากรัฐสภา(Saeima) เม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม 1993 
 
ประธานาธิบดี จี. อุลมานิส ริกา, 16 กรกฎาคม 1993 
 

บทบัญญัตชิัว่คราวเกี่ยวกับการแกไขโครงสรางของกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี 
บทบัญญัตชิัว่คราว 

 
(ในสวนที่เกี่ยวกับกฎหมายฉบับแกไขปรับปรุง เม่ือวันที่ 10 กุมภาพันธ 2000) 
เม่ือกฎหมายนี้มีผลใชบังคับ ใหยกเลิกระเบียบคณะรัฐมนตรี หมายเลข 279 ซ่ึงแกไขโครงสรางของ
คณะรัฐมนตรี (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, หมายเลข 18), 
ซ่ึงผานมติรองรับตามมาตรา 81แหงรัฐธรรมนูญ 
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ภาคผนวก 5  
รัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยคณะรฐัมนตรี  

ของราชอาณาจกัรซาอดุิอาระเบีย 
 

The Kingdom of Saudi Arabia: Constitution 
 

Chapter 6 The Authorities of the State 
Article 44 
 The authorities of the state consist of the following: 
 the judicial authority; 
 the executive authority; 
 the regulatory authority. 
 These authorities cooperate with each other in the performance of their duties, in 
accordance with this and other laws. The King shall be the point of reference for all these 
authorities.  
Article 55  
 The King carries out the policy of the nation, a legitimate policy in accordance with the 
provisions of Islam; the King oversees the implementation of the Islamic Shari'ah, the system of 
government, the state's general policies; and the protection and defence of the country.  
Article 56   
 The King is the head of the Council of Ministers; he is assisted in carrying out his duties 
by members of the Council of Ministers, in accordance with the provisions of this and other 
laws. The Council of Ministers establishes the prerogatives of the Council regarding internal 
and external affairs, the organization of and co-ordination between government bodies. It also 
establishes requirements to be fulfilled by ministers, their prerogatives, the manner of their 
questioning and all issues concerning them. The law on the Council of Ministers and its 
prerogatives is to be amended in accordance with this law.  
Article 57  
 (a) The King appoints and relieves deputies of the prime minister and ministers and 
members of the Council of Ministers by Royal decree. 
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 (b) The deputies of the prime minister and ministers of the Council of Ministers are 
responsible, by expressing solidarity before the King, for implementing the Islamic Shari'ah and 
the state's general policy. 
 (c) The King has the right to dissolve and reorganize the Council of Ministers.  
Article 58 
 The King appoints those who enjoy the rank of ministers, deputy ministers and those of 
higher rank, and relieves them of their posts by Royal decree in accordance with the 
explanations included in the law. Ministers and heads of independent departments are 
responsible before the prime minister for the ministries and departments which they supervise.  
Article 59  
 The law defines the rules of the civil service, including salaries, awards, compensations, 
favors and pensions.  
 



รายงานการศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี (Cabinet Law) ฉบับสมบูรณ 
 

คณะบุคคลศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี 

242

ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย : รัฐธรรมนูญ 
 

บทที่ 6 อํานาจของภาครัฐ 
มาตรา 44  
 อํานาจของภาครัฐ ประกอบดวย อํานาจทางตุลาการ อํานาจทางการบริหาร อํานาจทางนิติ
บัญญัติ ซ่ึงจําเปนจะตองประสานการทํางานระหวางกันตามกฎหมายนี้และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
โดยพระมหากษัตริยจะตองเปนผูมีอํานาจสูงสุดของอํานาจทั้งสามนี้ 
มาตรา 55   
 พระมหากษัตริยทรงเปนผูกําหนดนโยบายของรัฐ ซ่ึงจะตองชอบดวยหลักของศาสนาอิสลาม
และทรงเปนผูกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายอิสลาม การดําเนินการของรัฐบาล นโยบายของรัฐ และ
การปองกันประเทศ 
มาตรา 56   
 พระมหากษัตริยทรงเปนประธานของคณะรัฐมนตรี โดยมีคณะรัฐมนตรีเปนผูสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ตามบทบัญญัติของกฎหมายนี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คณะรัฐมนตรีเปนผูกําหนด 
เอกสิทธิ์ที่ เกี่ยวกับกิจการภายในประเทศและตางประเทศ กําหนดโครงสรางและแนวทางการ
ประสานงานระหวางสวนราชการ คณะรัฐมนตรียังเปนผูกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ เอกสิทธิ์ของ
รัฐมนตรี รวมถึงการดําเนินการตอกระทูถามหรือเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี กฎหมายที่วาดวย
คณะรัฐมนตรีและเอกสิทธิ์ของคณะรัฐมนตรีตองถูกปรับปรุงแกไขโดยสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 57  
 (ก) พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งหรือถอดถอนรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีโดย
การตราพระราชกฤษฎีกา 
 (ข) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีซ่ึงตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยมีหนาที่
รับผิดชอบในการนําหลักศาสนาอิสลามและนโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติ 
 (ค) พระมหากษัตริยทรงมีอํานาจในการถอดถอนและปรับการดํารงตําแหนงในคณะรัฐมนตรี 
มาตรา 58 
 พระมหากษัตริยเปนผูแตงตั้งรัฐมนตรี รัฐมนตรีชวย และผูดํารงตําแหนงระดับสูง โดยการตรา
พระราชกฤษฎีกาตามรายละเอียดที่ไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญน้ี รัฐมนตรีและผูบริหารสูงสุดของ
หนวยงานอิสระขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับเรื่องในกระทรวงหรือหนวยงานที่ตนรับผิดชอบ 
มาตรา 59  
 ใหมีกฎหมายกําหนดระเบียบของขาราชการพลเรือน รวมถึงอัตราเงินเดือน รางวัล คาตอบแทน 
การเชิดชูเกียรติ และบํานาญ 
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The Kingdom of Saudi Arabia: The Law of the Council of Ministers 
 
In the name of God, the Most Compassionate, the Most Merciful 

No. A/13 

Date: 3/3/1414 

With the help of God, we, Fahd Bin Abdulaziz Al-Saud, Monarch of the Kingdom of Saudi 
Arabia, after reviewing the Basic Law of Governance issued by Royal Decree No. A/90 dated 
27/8/1412 H., and having reviewed the Cabinet Law issued by Royal Decree no. 38 dated 
22/10/1377 H., having reviewed Majlis Ash-Shura Law issued by Royal Decree No. 1 dated 
27/8/1412 H., and having reviewed the Royal Decree No. M/23 dated 26/8/1412 H.,  

We, Fahd Bin Abdulaziz Al-Saud, King of Saudi Arabia, have decreed the following: 
1.  That the promulgation of the Law of the Council of Ministers is as in the attached text; 
2.  That this Law supersedes Council of Ministers Law issued by Royal Decree No. 38 
 dated 22/10/1377 H. and its amendments; 
3.  That all regulations, orders and decrees in force shall remain valid when this Council of 
Ministers Law comes into force, until they are amended to conform with it; 
4.  That this decree shall be published in the Official Gazette and shall come into force 
 ninety (90) days after the formation of Majlis Ash-Shura, as stipulated in the first 
 Royal Decree concerning it.    
    

THE GENERAL PRINCIPLES OF THE COUNCIL OF MINISTERS LAW 
Article 1 
 The Council of Ministers is a regulatory authority and the King is the Prime Minister.  
Article 2 
 The city of Riyadh is the seat of the Council of Ministers. Meetings may also be held in 
some other location in the Kingdom.  
Article 3 
 It is stipulated that every member of the Council of Ministers shall be:  
 •  a Saudi national by birth and descent;  
 •  a person well-known for righteousness and capability;  
 •  of good conduct and reputation, not previously convicted for a crime of immorality or 
dishonor.  
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Article 4 
 Prior to the assumption of their duties, the ministers shall take the following oath before 
the King:  
 "I swear by God Almighty to be loyal to my religion, then to my King and country. I 
swear not to reveal any of the State's secrets, to protect its interests and laws, and to perform 
my duties with sincerity, integrity and fairness.”  
Article 5 
 The office of minister may not be combined with any other governmental post, unless 
the need for such an exception arises and the Prime Minister approves it.  
Article 6 
 A cabinet minister may not buy, lease, rent directly or through a proxy, or by public 
auction, any of the properties of the State. A minister also my not sell or offer for rent any of his 
properties to the government. A minister may not engage in any commercial or financial 
enterprises. A minister also may not accept board membership in any firm.  
Article 7 
 The Council of Ministers meetings are presided over by the King, who is the Prime 
Minister, or by a deputy of the Prime Minister. The resolutions of the Council of Ministers 
become final after the King's approval.  
Article 8 
 Cabinet ministers are appointed, relieved of their duties and their resignations accepted, 
by Royal Decree. Their duties are determined in accordance with Articles 57 and 58 of the 
Basic Law of Governance.  
 The By-laws of the Council of Ministers shall stipulate their rights.  
Article 9 
 The fixed term of the Council of Ministers shall be four years, during which a new 
council may be formed by Royal Decree. If the term expires before the formation of the new 
council, the previous council shall remain active until the new council is formed.  
Article 10 
 A minister is the ultimate authority in running the affairs of his ministry, and he carries 
out his duties in accordance with rulings of this law as well as other laws and regulations.  
Article 11 
 •  Only a minister shall deputize for another minister in the Council of Ministers and in 
accordance with a decree issued by the Prime Minister.  
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 •  A deputy minister shall assume the responsibilities of the minister in the latter's 
absence.  
 

THE FORMATION OF THE COUNCIL OF MINISTERS 
Article 12 
 The Council of Ministers shall be composed of:  
 •  A Prime Minister;  
 •  Deputy Prime Ministers;  
 •  Ministers with Portfolios;  
 •  Ministers of State appointed as members of the Council of Ministers by Royal Decree.  
 •  Counselors of the King, appointed members of the Council of Ministers by Royal 
Decree.  
Article 13 
 The right to attend meetings of the Council of Ministers shall be an exclusive right of its 
ministers and the Secretary-General of the Council of Ministers. At the request of the Prime 
Minister, or a minister of the Council, and with the approval of the Prime Minister, a state official 
or an expert shall be permitted to attend the meetings of the Council of Ministers to present 
information and explanations. The right to vote belongs exclusively to the ministers.  
Article 14 
 Any meeting held by the Council of Ministers shall not be considered official without a 
quorum of at least two-thirds of its members. Resolutions shall not be considered official 
without majority approval. In case of a tie, the Prime Minister shall cast the deciding vote. In 
exceptional cases, meetings of the Council of Ministers may be considered official with half of 
the members in attendance. In such cases, resolutions shall not be considered official without 
the approval of at least two-thirds of the members in attendance. Such exceptional cases are 
decided by the Prime Minister.  
Article 15 
 The Council of Ministers shall not pass a resolution relevant to a Ministry in the 
absence of the concerned minister or whoever deputizes for him unless it is absolutely 
necessary.  
Article 16 
 The deliberations of the Council of Ministers are confidential. Resolutions are public 
except those deemed classified in accordance with a resolution by the Council of Ministers.  
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Article 17 
 Ministers of the Council shall be tried for violations committed in carrying out official 
business in accordance with a special law which specifies the violations, the procedures for 
prosecution and trial and the formation of courts.  
Article 18 
 The Council of Ministers shall form committees from its members or from others, to 
study an issue on the agenda of the Council and prepare a special report about it. The By-laws 
of the Council shall specify the number of committees and the rules of procedure.    
   

THE FUNCTIONS OF THE COUNCIL OF MINISTERS 
Article 19 
 While deferring to provisions of the Basic Law of Governance and the Shura Council 
Law, the cabinet shall draw up the internal, external, financial, economic, educational and 
defense policies as well as general affairs of the State and shall supervise their implementation. 
It shall also review the resolutions of the Shura Council. It has the executive power and is the 
final authority in financial and administrative affairs of all ministries and other government 
institutions.  
     

REGULATORY AFFAIRS 
Article 20 
 While deferring to Majlis Ash-Shura Law, laws, treaties, international agreements and 
‘concessions' shall be issued and amended by Royal Decrees after deliberations by the Council 
of Ministers.  
Article 21 
 The Council shall study draft laws and regulations on the agenda and vote on them 
chapter by chapter and then as a whole in accordance with the By-laws of the Council.  
Article 22 
 Every minister may propose a draft law or regulation related to work of his ministry. 
Every member of the Council of Ministers may propose what he deems worthy of discussion in 
the Council of Ministers' meetings after the approval of the Prime Minister.  
Article 23 
 All laws shall be published in the Official gazette and shall be put into force from the 
date of its publication unless it is stipulated otherwise.  
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EXECUTIVE AFFAIRS 
Article 24 
 The Council, being the ultimate executive authority, shall have full jurisdiction over all 
executive and management affairs. The following shall be included in its executive jurisdiction:  
 •  Monitoring the implementation of regulations, By-laws and resolutions.  
 •  Creating and arranging public institutions.  
 •  Following up on the implementation of the general plan for development.  
 •  Forming committees for the oversight of the ministries' and other governmental 
agencies' conduct of business. Those committees may also investigate any given case. The 
committees shall submit the findings of their investigations within a set time to the Council, and 
the Council shall consider these findings. It shall have the right to form committees of inquiry 
accordingly to make a final conclusion taking into consideration the regulations and stipulations 
of the By-laws.  
      

FINANCIAL AFFAIRS 
Article 25 
 The government shall not contract a loan without the approval of the Council of 
Ministers and the issuance of a Royal Decree referring to that.  
Article 26 
 The Council of Ministers shall examine the State budget, vote on each of its chapters 
and it is then promulgated by Royal Decree.  
Article 27 
 Any supplement to the budget shall only be made by Royal Decree.  
Article 28 
 The Minister of Finance and National Economy shall submit the closing account of the 
State from the previous fiscal year to the Prime Minister to be referred to the Council of 
Ministers for approval.  
   

PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF MINISTERS 
Article 29 
 The King, who is Prime Minister, undertakes the guidance and supervision of the 
general policy of the State and secures guidance, coordination and cooperation among the 
various governmental agencies. He ensures harmony, continuity and unity in all functions of the 
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Council of Ministers. He supervises the Council of Ministers, the ministries and governmental 
agencies and monitors the implementation of regulations, By-laws and resolutions.  
     

THE ADMINISTRATIVE STRUCTURE OF THE COUNCIL OF MINISTERS 
Article 30 
 The administrative structure of the Council of Ministers shall be comprised of:  
 •  The Office of the Prime Minister.  
 •  The General Secretariat of the Council of Ministers.  
 •  The Commission of Specialists. 
 The internal charter of the Council of Ministers shall specify the structures of these 
agencies, their jurisdictions and the manner of the performance of their duties. 
Article 31 
 The By-laws of the Council of Ministers shall be issued by Royal Decree. 
Article 32 
 Modification of this Law can only be made in the same manner of its issuance. 
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ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย : กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี 
 
ในนามแหงพระเจา ผูทรงเมตตาและกรุณาอยางสูงสุด 

เลขที่ เอ/13 

ลงวันที่: 3/3/1414 

ดวยพระราชานุเคราะหจากพระผู เปนเจา ขาพเจาฟาบิน อับดุลาซิซ อัล ซาอุด, กษัตริยแหง
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ซ่ึงไดพิจารณากฎหมายพื้นฐานวาดวยการปกครองออกโดยพระราช
กฤษฎีกา ฉบับที่ เอ/90 ลงวันที่ 27/8/1412 เอช  และไดพิจารณากฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีออกโดย
พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 38 ลงวันที่ 22/10/1377 เอช, และไดพิจารณากฎหมายวาดวยสภาที่ปรึกษา
ออกโดยพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 27/8/1412 เอช, และไดพิจารณาพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 
เอ็ม/23 ลงวันที่ 26/8/1412 เอช,  

ขาพเจา, ฟาบิน อับดุลาซิซ อัล ซาอุด, กษัตริยแหงราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ขอออกกฎหมาย
ดังตอไปน้ี  
1.  การประกาศใชกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีน้ี เปนไปตามที่กําหนดไวในบทบัญญัติแนบทายนี้ 
2.  กฎหมายฉบับน้ีใชบังคับแทนกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีออกโดยพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 38  
 ลงวันที่ 22/10/1377 เอช และภาคผนวกแนบทาย; 
3.  เม่ือกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีมีผลใชบังคับ ใหบรรดากฎระเบียบ คําสั่ง และกฤษฎีกาที่ใช
 บังคับอยูยังมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะไดรับการแกไขใหสอดคลอง 
4.  ใหตีพิมพกฤษฎีกาฉบับน้ีลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใชบังคับภายใน 90 วันภายหลังจากการ
 กอตั้งสภาที่ปรึกษา, ดังที่ระบุไวใน พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 1 ที่เกี่ยวของ   
 

หลักเกณฑทัว่ไปของกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี 
มาตรา 1 
 คณะรัฐมนตรีเปนองคกรบังคับใชกฎหมาย พระมหากษัตริยเปนนายกรัฐมนตรี  
มาตรา 2 
 ใหคณะรัฐมนตรีมีสํานักอยูที่เมืองริยาด  การประชุมคณะรัฐมนตรีอาจดําเนินการในสถานที่อ่ืน
ในราชอาณาจักรก็ได 
มาตรา 3 
 สมาชิกของคณะรัฐมนตรีทุกคนตอง :  
 •  เปนคนชาติซาอุดิอาระเบียโดยการกําเนิดและโดยการสืบสายโลหิต ;  
 •  เปนบุคคลที่เปนที่รูจักกันวาเปนผูมีความชอบธรรมและมีความสามารถและ ;  
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 •  มีความประพฤติดีและมีชื่อเสียง ไมเคยมีความผิดฐานกออาชญากรรมที่ผิดศีลธรรมหรือเปนที่
เสื่อมเสีย 
มาตรา 4 
 กอนเขารับตําแหนงหนาที่ ใหรัฐมนตรีถวายสัตยปฏิญาณตอไปน้ีตอพระพักตรของ
พระมหากษัตริย ดังน้ี :  
 “ขาพเจาขอสาบานดวยพลังอํานาจแหงพระเจา วาจะซื่อสัตยตอศาสนาของขาพเจา และตอ
พระมหากษัตริยและประเทศ ขาพเจาขอสาบานวาจะไมเปดเผยความลับของชาติ เพ่ือปกปอง
ผลประโยชนและกฎหมายของชาติ และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและความซื่อสัตย” 
มาตรา 5 
 รัฐมนตรีไมอาจดํารงตําแหนงทางรัฐบาลตําแหนงอ่ืนๆ  เวนแตมีเหตุจําเปนและนายกรัฐมนตรี
ไดใหความเห็นชอบ 
มาตรา 6 
 รัฐมนตรีจะตองไมซ้ือ เชา ใหเชา โดยตรง หรือโดยผูแทน หรือโดยการประมูลซ้ือขายทอดตลาด 
ซ่ึงทรัพยสินใดๆ ของรัฐ รัฐมนตรีจะตองไมขาย หรือเสนอใหเชา ทรัพยสินใดๆ ของตนตอรัฐบาล 
รัฐมนตรีจะตองไมมีสวนเกี่ยวของกับวิสาหกิจทางการคาหรือการเงินใดๆ รัฐมนตรีจะตองไมรับเปน
กรรมการในบริษัทใดๆ 
มาตรา 7 
 ใหพระมหากษัตริยซ่ึงมีตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรี หรือใหรองนายกรัฐมนตรี เปนประธานใน
การประชุมคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรีจะถือเปนที่สิ้นสุดภายหลังจากที่ไดรับการเห็นชอบจาก
พระมหากษัตริย  
มาตรา 8 
 ใหการแตงตั้ง ถอดถอนออกจากหนาที่ และการลาออกของรัฐมนตรี ดําเนินการโดยออกเปน
พระราชกฤษฎีกา หนาที่ของรัฐมนตรีใหเปนไปตามมาตรา 57 และ 58 ของกฎหมายพื้นฐานวาดวยการ
ปกครอง 
 ใหระบุสิทธิของรัฐมนตรีไวในขอบังคับคณะรัฐมนตรี 
มาตรา 9 
 ใหคณะรัฐมนตรีมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ซ่ึงในระหวางนี้ อาจแตงตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม
ไดโดยพระราชกฤษฎีกา ในกรณีที่ครบวาระกอนมีการแตงตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นใหม ใหคณะรัฐมนตรีชุด
เดิมปฏิบัติหนาที่ไปจนกวาจะแตงตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม 
มาตรา 10 
 รัฐมนตรีเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการบริหารกิจการของกระทรวงที่ตนวาการ และตองปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎเกณฑแหงกฎหมายตลอดจนกฎหมายและขอบังคับอ่ืนๆ 
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มาตรา 11 
 •  รัฐมนตรีแตเพียงผูเดียวเปนผูมีอํานาจแตงตั้งผูอ่ืนเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงของตนใน
คณะรัฐมนตรี และตองเปนไปตามกฤษฎีกาที่ออกโดยนายกรัฐมนตรี  
 • รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงจะทําหนาที่ของรัฐมนตรีในชวงเวลาที่รัฐมนตรีไมอยูปฏิบัติหนาที่ 
     

การแตงตั้งคณะรัฐมนตร ี
มาตรา 12 
 ใหคณะรัฐมนตรีประกอบดวย :  
 •  นายกรัฐมนตรี จํานวน 1 คน;  
 •  รองนายกรัฐมนตรี (จํานวน 1 คน หรือ หลายคน) ;  
 •  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ;  
 •  รัฐมนตรีวาการกระทรวง ซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหเปนสมาชิกของคณะรัฐมนตรีโดยออกพระราช
กฤษฎีกา 
 •  ที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย ซ่ึงแตงตั้งใหเปนสมาชิกของคณะรัฐมนตรีโดยออกพระราช
กฤษฎีกา  
มาตรา 13 
 ใหสิทธิในการเขาประชุมคณะรัฐมนตรีเปนสิทธิเฉพาะตัวของรัฐมนตรีและเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ใหเจาหนาที่ของรัฐหรือผูชํานัญการพิเศษที่ไดรับอนุญาตใหเขารวมประชุมคณะรัฐมนตรี
เพ่ือนําเสนอขอมูลและขออรรถาธิบายตางๆ ได เม่ือไดรับการรองขอจากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีใน
คณะรัฐมนตรี และโดยความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี สิทธิในการลงมติยังคงเปนเพียงของรัฐมนตรี 
มาตรา 14 
 หากองคประชุมคณะรัฐมนตรีไมครบอยางนอย 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิก ใหการประชุมน้ันไม
มีผลทางกฎหมาย   
 มติคณะรัฐมนตรีจะไมถือวามีผลทางกฎหมายหากไมไดรับความเห็นชอบโดยเสียงสวนใหญของ
ที่ประชุม  ในกรณีที่มีเสียงเทากัน ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูออกเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ยกเวนเปนพิเศษ 
การประชุมคณะรัฐมนตรีที่ประกอบดวยจํานวนสมาชิกกึ่งหน่ึงเขาประชุม ก็อาจถือวามีผลทางกฎหมาย
ได ในกรณีเชนวานั้น มติคณะรัฐมนตรีจะไมถือวามีผลทางกฎหมาย หากไมไดรับความเห็นชอบจาก
สมาชิกจํานวนอยางนอย 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกที่เขาประชุม การยกเวนเปนพิเศษ ให
นายกรัฐมนตรีเปนผูตัดสินใจ 
มาตรา 15 
 คณะรัฐมนตรีจะตองไมลงมติที่เกี่ยวของกับกระทรวงที่รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีชวยไมไดเขา
ประชุม เวนแตจะมีความจําเปนอยางแทจริง 
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มาตรา 16 
 การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีจะไมเปดเผย มติคณะรัฐมนตรีอาจเปดเผยตอสาธารณะได
ยกเวนมติที่ถือเปนความลับราชการตามมติคณะรัฐมนตรี  
มาตรา 17 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ฝาฝนกระทําความผิดในการปฏิบัติหนาที่จะตองถูกฟองรองดําเนินคดี 
ตามกฎหมายพิเศษที่ระบุไวซ่ึงหลักเกณฑเกี่ยวกับการฝาฝน กระบวนการในการฟองรอง พิจารณาคดี 
และการกอตั้งศาลยุติธรรม 
มาตรา 18 
 ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการจากสมาชิกของคณะรัฐมนตรีหรือจากบุคคลอื่นๆ เพ่ือ
ศึกษาเรื่องตางๆ ตามวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีและจัดเตรียมรายงานพิเศษ ใหระบุจํานวน
คณะกรรมการและกฎระเบียบการประชุมตางๆ ไวในขอบังคับของคณะรัฐมนตรี 
   

อํานาจหนาที่ของคณะรฐัมนตรี 
มาตรา 19 
 ในการปฏิบัติตามบทบัญญัติตางๆ ในกฎหมายพื้นฐานวาดวยการปกครอง กฎหมาย และ
กฎหมายวาดวยสภาที่ปรึกษา, ใหคณะรัฐมนตรีรางนโยบายดานกิจการภายใน ภายนอก การเงิน 
เศรษฐกิจ การศึกษา และกลาโหม ตลอดจนกิจการทั่วไปของรัฐและใหกํากับดูแลการดําเนินการดังกลาว 
ใหคณะรัฐมนตรีทบทวนมติของสภาที่ปรึกษา คณะรัฐมนตรีมีอํานาจทางการบริหารและอํานาจสูงสุดใน
ดานการเงินและการปกครองของกระทรวงและหนวยงานของรัฐตางๆ 
     

ภารกิจดานกฎหมาย 
มาตรา 20  
 ในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยสภาที่ปรึกษา ใหออก แกไข กฎหมาย สนธิสัญญา ความตกลง
ตางๆ และสัญญาสัมปทาน โดยพระราชกฤษฎีกา ภายหลังจากที่ผานการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
มาตรา 21 
 ใหคณะรัฐมนตรีศึกษารางกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ในวาระการประชุมและออกเสียงลงมติ
เปนรายตัวบทและทั้งฉบับตามลําดับ ตามขอบังคับการประชุมคณะรัฐมนตรี 
มาตรา 22 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงทุกคนสามารถเสนอรางกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ เกี่ยวกับงาน
ของกระทรวงที่ตนวาการ 
 สมาชิกแหงคณะรัฐมนตรีทุกคนสามารถเสนอสิ่งที่ไดพิจารณาแลวเห็นวาควรแคแกการ
ปรึกษาหารือในคณะรัฐมนตรีภายหลังจากไดรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี 
 
 



รายงานการศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี (Cabinet Law) ฉบับสมบูรณ 
 
 

คณะบุคคลศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี 

253

มาตรา 23 
 ใหตีพิมพกฎหมายทุกชนิดลงในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใชนับแตวันที่ตีพิมพเวนแตจะระบุ
ไวเปนอยางอ่ืน 
     

ภารกิจดานการบริหาร 
มาตรา 24 
 ในฐานะที่เปนองคกรสุงสุดดานการบริหาร ใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจเต็มที่ในกิจการดานการ
บริหารจัดการ ใหรวมกิจการตอไปน้ีอยูในอํานาจฝายบริหารดวย : 
 •  การกํากับดูแลการดําเนินการตามกฎหมาย ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 
 •  การจัดตั้งและการจัดการหนวยงานสาธารณะ 
 •  การติดตามการดําเนินการตางๆ ตามแผนการพัฒนา  
 •  การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการดําเนินการตางๆ ของกระทรวงและหนวยงานของ
รัฐตางๆ  คณะกรรมการเหลานี้จะสามารถดําเนินการสืบสวนในกรณีใดๆ ก็ไดทุกกรณี ใหคณะกรรมการ
สงมอบผลการสืบสวนตอคณะรัฐมนตรีภายในเวลาที่กําหนดและใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการสืบสวน
เหลานี้ คณะรัฐมนตรีมีสิทธิแตงตั้งคณะกรรมการไตสวนเพื่อสรุปผลสุดทายโดยคํานึงถึงกฎระเบียบและ
กฎเกณฑของขอบังคับคณะรัฐมนตรี 

 
ภารกิจดานการเงิน 

มาตรา 25 
 หามมิใหรัฐบาลทําสัญญากูยืมเงินหากมิไดรับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและออกเปน 
พระราชกฤษฎีกาที่ไดมีการอางถึงไว 
มาตรา 26 
 ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณของรัฐ ออกเสียงลงมติรายตัวบทและประกาศใชโดย 
พระราชกฤษฎีกาตอไป   
มาตรา 27 
 การผนวก เพ่ิมเติม งบประมาณ ใหสามารถทําไดโดยออกเปนพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา 28 
 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและเศรษฐกิจแหงชาติสงมอบดุลบัญชีการคลังของ
ปงบประมาณที่ผานมาตอนายกรัฐมนตรีสําหรับอางอิงในคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบ  
   

ตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
มาตรา 29 
 พระมหากษัตริย ผูทรงเปนนายกรัฐมนตรี จะเปนผูกํากับดูแลนโยบายทั่วไปของรัฐและรักษา
ทิศทาง การประสานงานและการดําเนินการตางๆ รวมกันระหวางหนวยงานราชการทั้งหลาย พระองค
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จะทรงรักษาไวซ่ึงความสามัคคี ความตอเน่ือง และความเปนเอกภาพของหนวยงานทุกหนวยใน
คณะรัฐมนตรี พระองคทรงเปนผูกํากับดูแลคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวง กระทรวงและ
หนวยงานราชการตางๆ และกํากับตรวจตราการดําเนินการตางๆ ตามกฎระเบียบ ขอบังคับและมติ
คณะรัฐมนตรี 
 

โครงสรางการบริหารงานของคณะรัฐมนตรี 
มาตรา 30 
 ใหโครงสรางการบริหารงานของคณะรัฐมนตรีประกอบดวย  
 •  สํานักนายกรัฐมนตรี  
 •  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 •  คณะกรรมการผูชํานัญการพิเศษ 
 ใหระบุโครงสราง อํานาจหนาที่และวิธีการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานเหลานี้ไวในกฎบัตรแหง
คณะรัฐมนตรี  
มาตรา 31 
 ใหออกขอบังคับของคณะรัฐมนตรีโดยพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา 32 
 การเปลี่ยนแปลงแกไขกฎหมายนี้ ใหกระทําโดยวิธีปฏิบัติเชนเดียวกันกับวิธีการออกกฎหมายนั้น 
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ภาคผนวก 6  
รัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยคณะรฐัมนตรี  

ของบอสเนียและเฮอรเซโกวินา 
 

Bosnia - Herzegovina: Constitution 
 
4. Council of Ministers 
 The Presidency shall nominate the Chair of the Council of Ministers, who shall take 
office upon the approval of the House of Representatives. The Chair shall nominate a Foreign 
Minister, a Minister for Foreign Trade, and other Ministers as may be appropriate, who shall 
take office upon the approval of the House of Representatives. 
 a) Together the Chair and the Ministers shall constitute the Council of Ministers, with 
responsibility for carrying out the policies and decisions of Bosnia and Herzegovina in the fields 
referred to in Article III(1), (4), and (5) and reporting to the Parliamentary Assembly (including, 
at least annually, on expenditures by Bosnia and Herzegovina). 
 b) No more than two-thirds of all Ministers may be appointed from the territory of the 
Federation. The Chair shall also nominate Deputy Ministers (who shall not be of the same 
constituent people as their Ministers), who shall take office upon the approval of the House of 
Representatives. 
 c) The Council of Ministers shall resign if at any time there is a vote of no-confidence by 
the Parliamentary Assembly. 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี (Cabinet Law) ฉบับสมบูรณ 
 

คณะบุคคลศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี 

256

บอสเนียและเฮอรเซโกวินา: รัฐธรรมนูญ 
 
คณะรัฐมนตรี 
 ประธานาธิบดีเปนผูเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี ซ่ึงจะไดรับตําแหนงเม่ือผานการเห็นชอบจาก 
สภาผูแทนราษฎร จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเปนผูเสนอชื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
รัฐมนตรีการคาตางประเทศ และรัฐมนตรีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ซ่ึงจะไดเขารับตําแหนงเม่ือผานการ
เห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร 
 ก) คณะรัฐมนตรีประกอบดวยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี โดยมีหนาที่รับผิดชอบในนโยบายและ
การตัดสินใจเกี่ยวกับบอสเนียและเฮอรเซโกวินาในประเด็นตาง ๆ ตามที่ไดกําหนดไวในมาตรา 3 (1) (4) 
และ (5) และจะตองรับผิดชอบตอรัฐสภา (รวมถึงเรื่องงบประมาณของบอสเนียและเฮอรเซโกวินา) 
 ข) รัฐมนตรีที่ไดรับการแตงตั้งมาจากสหพันธรัฐไมเกินสองในสามของรัฐมนตรีทั้งหมด 
นายกรัฐมนตรีสามารถเสนอชื่อรัฐมนตรีชวย (ซ่ึงจะตองไมไดมาจากเขตเลือกตั้งเดียวกับรัฐมนตรี) และ
จะไดเขารับตําแหนงเม่ือผานความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรแลวเทานั้น 
 ค) คณะรัฐมนตรีจะตองลาออกในกรณีที่รัฐสภามีมติไมไววางใจ 
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Bosnia - Herzegovina: Law on the Council of Minister of Bosnia and Herzegovina 
 

RIGHTS AND DUTIES OF THE COUNCIL OF MINISTERS 
Article 1 
 This law shall regulate, in accordance with the Constitution of Bosnia and Herzegovina, 
the rights, duties and responsibilities of the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina 
(hereinafter: the Council of Ministers), its organisation, way of work and decision-making, rights 
and duties of the Chair, Deputy Chairs and members of the Council of Ministers, as well as the 
relationship of the Council of Ministers with other authorities in Bosnia and Herzegovina in 
performing its duties. 
Article 2 
 The Council of Ministers forms part of the executive of Bosnia and Herzegovina.  It shall 
exercise its governmental rights and duties in accordance with the Constitution of Bosnia and 
Herzegovina, as well as other relevant laws and regulations of Bosnia and Herzegovina.           
Article 3 
 The seat of the Council of Ministers shall be in Sarajevo. 
Article 4 
 The Council of Ministers shall regulate more precisely its organisation, and scope of 
work, as well as the mandate of the services established by the Council of Ministers for the 
purpose of the effective performance of tasks from within such scope of work. 
 

COMPOSITION OF THE COUNCIL OF MINISTERS 
Article 5 
 The Council of Ministers shall, in accordance with the General Framework Agreement 
for Peace and in particular with Article III of Annex 4 thereof (which provides for the 
responsibilities of and relations between the Institutions of Bosnia and Herzegovina and the 
Entities), consist of the Chair and Ministers as follows: 

• Minister of Foreign Affairs  
• Minister of Foreign Trade and Economic Relations  
• Minister of Finance and Treasury  
• Minister of Communications and Transport  
• Minister of Civil Affairs  
• Minister of Human Rights and Refugees  
• Minister of Justice  
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• Minister of Security  
 For the better and more efficient discharge of governmental functions, the Chair of the 
Council of Ministers shall be empowered to nominate two of the Ministers concerned as Deputy 
Chairs of the Council of Ministers who shall take office upon the approval of the House of 
Representatives which said approval shall be given as part of the process of approval referred 
to in Article 10 hereof.      
 The term of office of the Council of Ministers shall coincide with the mandate of the 
Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina. 
Article 6 
 The overall composition of the Council of Ministers shall, throughout its mandate, be 
and remain fully respectful of the Constitution of Bosnia and Herzegovina and in particular of 
Articles V(4)(b) and IX(3) thereof and, subject thereto, shall ensure equal representation of the 
constituent peoples of Bosnia and Herzegovina. 
The Chair of the Council of Ministers and the Deputy Chairs shall not be from the same 
constituent people. 
 At least one representative of the group of Others shall be represented in the Council of 
Ministers or shall have the position of Secretary General as referred to in Article 24 of this Law. 
Article 7 
 Each Minister shall have one Deputy Minister. 
 Deputy Ministers shall not be from the same constituent people as their respective 
Ministers. 
 Deputy Ministers shall act on behalf of Ministers if the latter are absent or otherwise 
prevented from performing their duties. 
 Deputy Ministers participating in a session of the Council of Ministers on behalf of an 
absent Minister shall have the right to make decisions on his/her behalf on all or certain issues, 
in accordance with the competencies delegated to him/her by the absent Minister.  The said 
Minister shall inform the Chair of the Council of Ministers of such delegation in writing. 
Article 8 
            In addition to the Minister who is responsible for the work of the Ministry as a whole 
and the Deputy Minister who has the rights and duties as referred to in the preceding Article, 
there shall be in each Ministry a Secretary of the Ministry who shall carry out tasks and duties 
as set out in the Law on Civil Service of Bosnia and Herzegovina and whose appointment shall 
be consistent with the provisions thereof and respectful of the principles contained in Article 6 
of the Law herein.  
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Nomination, Approval and Removal of the Council of Ministers 
Article 9 
 The Chair of the Council of Ministers shall be nominated by the Presidency of Bosnia 
and Herzegovinaat each new mandate of the Parliamentary Assembly of Bosnia and 
Herzegovina respectful of the principle of representation according to Article IX:3 of the 
Constitution of Bosnia and Hezegovina.  
 The decision on nomination shall be made no later than eight (8) days after the first 
inaugural session of the House of Representatives of the Parliamentary Assembly of Bosnia 
and Herzegovina.  (hereinafter:  House of Representatives). 
 The decision on nomination shall immediately be submitted to the House of 
Representatives for approval.   
 The Chair of the Council of Ministers shall take office after the House of 
Representatives approves his/her nomination.   
 The approval of a Chair of the Council of Ministers shall be completed within thirty (30) 
days following the date of nomination. 
Article 10 
 Pursuant to Article V(4) of the Constitution of Bosnia and Herzegovina, the Chair of the 
Council of Ministers shall, nominate Ministers and Deputy Ministers immediately upon taking 
office and forthwith request the House of Representatives to approve such nomination. 
 Ministers and Deputy Ministers shall take office immediately upon approval by the 
House of Representatives. 
 The approval of Deputy Chairs, Ministers and Deputy Ministers shall be completed 
within thirty (30) days following the date on which the Chair takes office. 
Article 11 
 If the House of Representatives fails to approve the decision of the Presidency of 
Bosnia and Herzegovina nominating the Chair of the Council of Ministers, the Presidency of 
Bosnia and Herzegovina shall be obliged to nominate another Chair of the Council of Ministers, 
within eight (8) days, and submit such decision to the House of Representatives for approval. 
 If the House of Representatives fails to approve the decision of the Chair of the Council 
of Ministers nominating a Minister or Deputy Minister, the Chair shall be obliged to nominate 
another individual for such post within eight (8) days, and submit such decision to the House of 
Representatives for approval, or tender his/her resignation. 
Article 12 
 The Chair of the Council of Ministers may resign without explanation.   
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 The Chair of the Council of Ministers shall resign to the Presidency of Bosnia and 
Herzegovina. 
 If the Chair of the Council of Ministers resigns or is permanently unable to perform 
his/her duty, the Council of Ministers shall resign as a whole, and continue to perform its duties 
pending the approval of a new Chair and members of the Council of Ministers.  In such case, 
the procedure outlined in Articles 9 and 10 of this Law shall be followed. 
Article 13  
 The Presidency of Bosnia and Herzegovina may propose the dismissal of the Chair of 
the Council of Ministers. If the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina records a 
vote of no confidence in the Chair, the Council of Ministers shall resign as a whole, but 
continue to perform its duties pending the approval of a new Chair and members of the Council 
of Ministers.  The Parliamentary Assembly may also, on its own initiative, record a vote of no 
confidence in the Council of Ministers.  In both such cases, the procedure outlined in Articles 9 
and 10of this Law shall be followed. 
Article 14 
 Ministers and Deputy Ministers may resign without explanation. 
 Ministers and Deputy Ministers shall resign to the Chair of the Council of Ministers. 
 If a Minister or Deputy Minister resigns or is permanently unable to perform his/her duty, 
the Chair of the Council of Ministers shall nominate his/her successor. The successor of the 
Minister or Deputy Minister shall take office upon approval by the House of Representatives 
pursuant to the procedure set forth in Article 10 of this Law.   
Article 15 
 The Chair of the Council of Ministers may propose the dismissal of a Minister and 
Deputy Minister. If the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina approves such 
dismissal, the Chair of the Council of Ministers shall be obliged to appoint a new Minister or 
Deputy Minister, pursuant to the procedure set forth in Article 10 of this Law. 
 The newly appointed Minister or Deputy Minister shall take office after approval of the 
House of Representatives. 
 

WAY OF WORK AND DECISION-MAKING 
Article 16 
 The members of the Council of Ministers shall be obliged to participate in the work of 
the Council of Ministers. 
 The Council of Ministers shall work and take decisions in sessions. 
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 The Council of Ministers may hold a session and adopt decisions if a session is 
attended by more than one half of the members of the Council of Ministers, provided that, being 
respectful of Article IX(3) of the Constitution of BiH, there are at least two members from each 
constituent people. 
 The preparations and the manner in which the sessions of the Council of Ministers are 
conducted shall be regulated more precisely in the Rules of Procedure of the Council of 
Ministers (hereinafter: Rules of Procedure). 
Article 17 
 In exercising its rights and duties, the Council of Ministers shall adopt decisions, 
conclusions and resolutions, draft and proposed laws, analyses, information materials, strategic 
documents, programmes, agreements, protocols and other acts (hereinafter: acts). 
Article 18 
 The Council of Ministers shall adopt acts from within its competencies by a majority 
vote of its whole number with regard to all issues and topics on which, in further procedure, the 
final decision is to be taken by the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina. 
 The Council of Ministers shall decide as a rule by consensus on all other issues and, in 
particular, on regulations, nominations and appointments from within the competencies of the 
Council of Ministers, as well as on the Rules of Procedure and their interpretation. 
 If consensus is not reached, the Chair of the Council of Ministers shall hold a meeting 
with the dissenting member(s) of the Council of Ministers in order to reach a solution.  If a 
consensus is not reached in seven days by this means, a majority decision will be taken which 
must include the votes of at least two members of each constituent people.  
Article 19 
            Decisions of the Council of Ministers shall be adopted on the day of their adoption at 
the session, unless the Council of Ministers decides otherwise, and shall be published in the 
Official Gazette of Bosnia and Herzegovina. 
Article 20 
 Organs and other bodies of authority in Bosnia and Herzegovina shall be obliged to 
comply fully with decisions of the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina taken within 
the constitutional competence thereof. 
Article 21 
 The Council of Ministers shall ensure that its work is public. 
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OFFICES, SERVICES AND WORKING BODIES 
Article 22 
 For the sake of ensuring the full, efficient, quality and harmonised conduct of its 
activities, the Council of Ministers shall establish permanent or temporary offices, directorates, 
services, committees and other bodies. 
 The permanent bodies shall be: 
 The Directorate for EU Integration, General Secretariat, Legislative Office, Internal 
Policy Committee and Economy Committee. 
 

Directorate for EU Integration 
Article 23 
 The Directorate for EU Integration shall perform in particular the tasks and duties 
relating to the coordination of activities of the authorities in BiH, supervision of the 
implementation of decisions taken by responsible institutions of BiH concerning all relevant 
activities required for European integration. 
 The Directorate shall participate in the preparation of drafts, policy proposals, laws, 
other regulations and guidelines relating to the carrying out of tasks that BiH is obliged to 
undertake in order to join the process of European integration. 
 The Directorate shall also perform other activities concerning the launching of initiatives 
and the giving of advice concerning issues of harmonization of processes and activities of the 
authorities in BiH concerning the implementation of obligations  directed towards European 
Integration. 
 The Directorate for EU Integration shall also perform other activities as tasked by the 
Council of Ministers or the Chairman of the Council of Ministers. 
 The Director shall be appointed and dismissed by the Council of Ministers at the 
proposal of the Chair, in accordance with the Law on Civil Service in the Institutions of Bosnia 
and Herzegovina. The Director shall be directly responsible to the Chair of the Council of 
Ministers for his/her work. 
 

General Secretariat 
Article 24 
 The General Secretariat shall exercise in particular the following tasks: preparation of 
sessions and meetings; taking of minutes; keeping of records; informing the public; following up 
the implementation of Council of Ministers decisions; protocol; performing financial, 
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administrative and technical services for the Council of Ministers in the discharge of its tasks; 
ensuring publication of decisions of the Council of Ministers in the Official Gazette and 
performing other tasks as assigned by decisions of the Council of Ministers. 
 The Council of Ministers shall regulate in detail the internal organization of the 
Secretariat in a rulebook. 
 The General Secretariat shall be managed by the Secretary General who shall be 
appointed and dismissed by the Council of Ministers at the proposal of the Chair, in accordance 
with the Law on Civil Service in the Institutions of Bosnia and Herzegovina. 
 The General Secretary shall be directly responsible for his work to the Chair. 
 

Legislative Office 
Article 25 
 The Legislative Office shall be responsible for rendering legal opinions on materials 
forwarded to the Council of Ministers pertaining to methodological uniformity during the 
preparation and harmonization as to the Constitution and laws of Bosnia and Herzegovina, as 
well as ensuring the publication of decisions in the Official Gazettes of Bosnia and 
Herzegovina, the Entities and the District of Brcko. 
 The Legislative Office shall be managed by a Director. 
 The Director of the Office shall be appointed and dismissed by the Council of Ministers 
in accordance with the Law on Civil Service in the Institutions of Bosnia and Herzegovina. 
 

Internal Policy Committee 
Article 26 
 The Internal Policy Committee shall be a coordinate body in the issues within the scope 
of the work of the following Ministries: 
 Ministry for Human Rights and Refugees, Ministry of Civil Affairs, Ministry of Justice and 
Ministry of Security. 
      All issues under the competence of the Ministries referred to in Paragraph 1 of this 
Article shall be discussed at a session of the Internal Policy Committee prior to being discussed 
at a session of the Council of Ministers. 
      A Deputy Chair of the Council of Ministers shall normally chair the Committee, which 
shall be composed of the Ministers or Deputy Ministers referred to in Paragraph 1 of this 
Article, as well as representatives of the Directorate for EU Integration and the Legislative 
Office, 7as well as other members in accordance with a Decision of the Council of Ministers. 
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Economy Committee 
Article 27 
      The Economy Committee shall be a co-ordinate body in the issues within the scope of 
the work of the following Ministries: Ministry of Foreign Trade and Economic Relations, Ministry 
of Finance and Treasury, Ministry of Communications and Transport. 
 All issues under the competence of the Ministries referred to in Paragraph 1 of this 
Article shall be discussed at a session of the Economy Committee prior to being discussed at a 
session of the Council of Ministers. 
 A Deputy Chair of the Council of Ministers shall normally chair the Committee, which 
shall be composed of the Ministers or Deputy Ministers referred to in Paragraph 1 of this 
Article, as well as representatives of the Directorate for EU Integration and the Legislative 
Office, as well as other members in accordance with a Decision of the Council of Ministers. 
 

RIGHTS AND DUTIES OF THE CHAIR AND  
MEMBERS OF THE COUNCIL OF MINISTERS 

Article 28 
      The Chair shall represent the Council of Ministers and shall be held responsible for: 

1. harmonization of the work of the Council of Ministers;  
2. harmonization of constitutional relations of the Council of Ministers with the work of 

the Presidency of Bosnia and Herzegovina, the Parliamentary Assembly of Bosnia and 
Herzegovina, as well as the Entities and the District of Brcko;  

3. ensuring cooperation between the Council of Ministers and the entity and lower 
levels of Governments;  

4. convening of sessions of the Council of Ministers;  
5. chairing sessions of the Council of Ministers;  
6. the agenda for sessions of the Council of Ministers;  
7. implementation of decisions of the Council of Ministers;  
8. the work of the Directorate for European Integration. 

Article 29 
      The Chair of the Council of Ministers, in cooperation with Deputy Chairs in office, shall 
identify the work policy of the Council of Ministers and specify the priorities and dynamics in the 
work of the Council of Ministers. 
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Article 30 
      The Chair of the Council of Ministers shall specifically harmonize and follow activities of 
institutions in Bosnia and Herzegovina related to the integration of Bosnia and Herzegovina into 
the EU. 
 Aimed at more efficient performance of these jobs and tasks, the Directorate for EU 
Integration shall be directly responsible to the Chair of the Council of Ministers. 
Article 31 
      The Chair of the Council of Ministers shall be responsible for his/her work to the 
Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina and the Presidency of Bosnia and 
Herzegovina. 
Article 32 
      The Chair of the Council of Ministers shall, when absent, be replaced by one of the 
Deputy Chairs of the Council of Ministers in office, in accordance with relevant Rules of 
Procedure. 
Article 33 
      Apart from rights and duties related to direct management of the work of the Ministries 
and responsibility for the situation in the respective fields from the Ministry’s scope of work, the 
members of the Council of Ministers may also launch initiatives and discuss issues and decide 
on positions regarding respective issues which do not fall within the scope of work of the 
Ministries under their management provided the same falls within the constitutional competence 
of the Council of Ministers. 
 

RELATIONS BETWEEN THE COUNCIL OF MINISTERS AND  
OTHER BODIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 
Relations with the BiH Parliamentary Assembly 

Article 34 
  The Council of Ministers shall be held responsible to the Parliamentary Assembly. 
      The Council of Ministers shall, at least annually, submit annual reports to the 
Parliamentary Assembly regarding its work, including reports related to the budget.  
The Parliamentary Assembly may request that the Council of Ministers submit special reports 
on certain issues.  
Article 35 
      The Council of Ministers shall propose laws and other acts within the scope of its work 
to the Parliamentary Assembly. 
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      Upon the request of the Parliamentary Assembly, the Council of Ministers shall prepare 
proposals of laws, other acts and required materials. 
Article 36 
      The Council of Ministers may propose to convene a session of any chamber or a 
working committee of the chambers of the Parliamentary Assembly, which shall act upon such 
a proposal in line with the Rules of Procedure of the respective Chamber. 
      The members of the Council of Ministers shall have the right and duty to participate at 
sessions of the Chambers and working committees of the Parliamentary Assembly of Bosnia 
and Herzegovina. 
Article 37 
      The Council of Ministers shall answer questions posed by members of the 
Parliamentary Assembly to the Council of Ministers in accordance with the Rules of Procedure 
of the Chambers of the Parliamentary Assembly and its own Rules of Procedure. 
Article 38 
      Relations between the Council of Ministers and the Parliamentary Assembly shall be 
regulated in details by the Rules of Procedures of the Chambers of the Parliamentary Assembly 
and the Rules of Procedure of the Council of Ministers. 
 

Relations with other Bodies 
Article 39 
      The Council of Ministers shall regularly inform the Presidency of Bosnia and 
Herzegovina about decisions and other activities of the Council of Ministers. 
Article 40 
      The Council of Ministers may propose an item for the agenda of the Presidency, and 
the Presidency may propose an item for the agenda of the Council of Ministers. 
Article 41 
      The Presidency may propose to convene a session of the Council of Ministers at which 
an issue of special importance for the Presidency will be discussed. 
Article 42 
 Within its competencies, the Council of Ministers shall cooperate with the executive and 
legislative bodies of the Federation of Bosnia and Herzegovina, the Republika Srpska and the 
District of Brcko. 
 
 



รายงานการศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี (Cabinet Law) ฉบับสมบูรณ 
 
 

คณะบุคคลศึกษาเพื่อยกรางกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี 

267

FINAL AND TRANSITIONAL PROVISIONS 
Article 43  
 Funds for the functioning of the Council of Ministers, the Directorate for EU Integration, 
the General Secretariat, the Legislative Office and other permanent and temporary bodies 
established by the Council of Ministers shall be secured in the budget of Bosnia and 
Herzegovina. 
Article 44 
 Within thirty (30) days from the entry into force of this Law, the Council of Ministers 
shall pass a decision on the manner in which the work of the Council of Ministers shall be 
continued, regulating as required by way of modification or dissolution the existing 
administrative bodies which perform duties within the responsibilities of Bosnia and 
Herzegovina. 
Article 45 
 The Council of Ministers shall, within thirty (30) days of the entry into force of this Law: 

1. adopt Rules of Procedure of the Council of Ministers to regulate in detail 
preparations for, and the manner of holding and conducting sessions of, the Council of 
Ministers;  

2. appoint the Director of the Directorate for EU Integration;  
3. appoint the General Secretary of the Council of Ministers; and  
4. appoint the Director of the Legislative Office. 

Article 46  
 The Council of Ministers shall adopt, within forty-five (45) days of the entry into force of 
this Law, a Rule Book on the internal organization of the permanent bodies of the Council of 
Ministers (Directorate for EU Integration, General Secretariat, Legislative Office, Internal Policy 
Committee and Economy Committee).  
Article 47 
  This Law shall be published in the Official Gazette of Bosnia and Herzegovina without 
delay, but shall enter into force on 3 December 2002. 
Article 48 
 On the day of entry into force of this Law, the Law on the Council of Ministers and 
Ministries of Bosnia and Herzegovina published in the Official Gazette of Bosnia and 
Herzegovina, Number 11/00 on 17 April 2000, shall cease to have effect. 
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บอสเนียและเฮอรเซโกวินา : กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี 
 

สิทธิและหนาที่ของคณะรัฐมนตรี 
มาตรา 1 
 กฎหมายฉบับน้ีใหใชบังคับเกี่ยวกับสิทธิ หนาที่ และอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีแหงบอสเนยี
และเฮอรเซโกวินา (ดังตอไปนี้เรียกวา : คณะรัฐมนตรี) องคกรของคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานและการ
ตัดสินใจ สิทธิและหนาที่ของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และสมาชิกแหงคณะรัฐมนตรี ตลอดจน
ความสัมพันธระหวางคณะรัฐมนตรีและหนวยงานอื่นในบอสเนียและเฮอรเซโกวินาในการปฏิบัติหนาที่ 
โดยสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงบอสเนียและเฮอรเซโกวินา 
มาตรา 2 
 คณะรัฐมนตรีจัดตั้งขึ้นเปนฝายบริหารของบอสเนียและเฮอรเซโกวินา  ใหคณะรัฐมนตรีมีสิทธิ
และหนาที่ของรัฐบาลโดยสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงบอสเนียและเฮอรเซโกวินา ตลอดจนกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวของอ่ืนๆ ของบอสเนียและเฮอรเซโกวินา           
มาตรา 3 
 ใหสํานักของคณะรัฐมนตรีอยูที่กรุงซาราเจโว 
มาตรา 4 
 ใหคณะรัฐมนตรีวางระเบียบในรายละเอียดเพ่ือควบคุมองคกรและขอบเขตของภารกิจของ
องคกรในสังกัด ตลอดจนอํานาจหนาที่ของกลุมภารกิจซ่ึงจัดตั้งโดยคณะรัฐมนตรีเพ่ือวัตถุประสงคในการ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพในขอบเขตของภารกิจเชนวานั้น 
 

องคประกอบของคณะรฐัมนตรี 
มาตรา 5 
 โดยสอดคลองกับกรอบความตกลงทั่วไปวาดวยสันติภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในมาตรา 3 แหง
ภาคผนวกที่ 4 ของความตกลงฯ (ซ่ึงกําหนดเรื่องอํานาจหนาที่และความสัมพันธระหวางหนวยงานตางๆ 
ของบอสเนียและเฮอรเซโกวินาและองคกรอิสระ ใหคณะรัฐมนตรีประกอบดวยนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรี ดังตอไปน้ี : 

• รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ  
• รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาระหวางประเทศและความสัมพันธทางเศรษฐกิจ  
• รัฐมนตรีวาการกระทรวงการเงินและการคลัง 
• รัฐมนตรีวาการกระทรวงการสื่อสารและคมนาคม 
• รัฐมนตรีวาการกระทรวงกิจการพลเรือน  
• รัฐมนตรีวาการกระทรวงสิทธิมนุษยชนและผูลี้ภัย  
• รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
• รัฐมนตรีวาการกระทรวงความมั่นคง  
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 เพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่ของรัฐบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้ง
รัฐมนตรีที่เกี่ยวของจํานวน 2 ตําแหนงเปนรองนายกรัฐมนตรี ซ่ึงจะเขาดํารงตําแหนงเม่ือไดรับความ
เห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงการใหความเห็นชอบเชนวานั้นจะตองเปนไปตามกระบวนการให
ความเห็นชอบตามมาตรา 10 แหงกฎหมายฉบับน้ี 
 คณะรัฐมนตรีมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงพรอมกันกับวาระการดํารงตําแหนงของรัฐสภาแหง
บอสเนียและเฮอรเซโกวินา 
มาตรา 6 
 ในระหวางการดํารงตําแหนง คณะรัฐมนตรีทั้งปวงจะตองเคารพรัฐธรรมนูญแหงบอสเนียและ
เฮอรเซโกวินา และโดยเฉพาะอยางยิ่งในมาตรา 5 (4) (บี) และมาตรา 9 (3) และภายใตกฎหมาย
ดังกลาว ตองปฏิบัติตนในการเปนผูแทนของประชาชนในเขตบอสเนียและเฮอรเซโกวินาอยางเครงครัด 
 หามนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีมาจากกลุมคนชาติพันธุเดียวกัน  
 ใหผูแทนของกลุมคนชาติพันธุเดียวกันอยางนอยกลุมละ 1 คน มีตําแหนงในคณะรัฐมนตรี หรือ
มีตําแหนงเปนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังความปรากฏในมาตรา 24 ของกฎหมายฉบับน้ี 
มาตรา 7 
 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแตละคนมีรัฐมนตรีชวยฯ หามมิใหรัฐมนตรีชวยฯ มาจากกลุมคนชาติ
พันธุเดียวกันกับรัฐมนตรีวาการกระทรวง ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงไมอยูปฏิบัติหนาที่หรือถูก
สั่งหามมิใหปฏิบัติหนาที่ ใหรัฐมนตรีชวยฯ ปฏิบัติหนาที่แทนรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
 ใหรัฐมนตรีชวยฯ ที่เขารวมการประชุมคณะรัฐมนตรีแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ไมอยูปฏิบัติ
หนาที่มีสิทธิตัดสินใจแทนในเรื่องที่ประชุมทั้งหมดหรือบางสวน ตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงที่ไมอยูปฏิบัติหนาที่น้ัน ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคนดังกลาวแจงเปนหนังสือ
ตอนายกรัฐมนตรีถึงการแตงตั้งเชนวานั้น 
มาตรา 8 
           นอกเหนือไปจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงฯ ซ่ึงรับผิดชอบภารกิจทั้งหมดของกระทรวงและ
รัฐมนตรีชวยฯ ซ่ึงมีสิทธิและหนาที่ดังปรากฏในบทบัญญัติกอนหนานี้ ใหมีปลัดกระทรวงในทุกกระทรวง
ซ่ึงจะปฏิบัติภารกิจและหนาที่ดังที่ไดกําหนดไวในกฎหมายขาราชการพลเรือนแหงบอสเนียและ
เฮอรเซโกวินา โดยเคารพหลักการซึ่งระบุไวในมาตรา 6 ของกฎหมายฉบับน้ี การแตงตั้งปลัดกระทรวง
น้ันใหเปนไปโดยสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว  
 

การเสนอชื่อ การใหความเห็นชอบและการถอดถอนคณะรัฐมนตรี 
มาตรา 9 
            ใหประธานาธิบดีแหงบอสเนียและเฮอรเซโกวินาเปนผูเสนอชื่อผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
ตอรัฐสภาในแตละครั้งที่มีการจัดตั้งรัฐสภา ซ่ึงนายกรัฐมนตรีตองเคารพหลักการเปนผูแทนตามมาตรา 
9 : 3 ของรัฐธรรมนูญแหงบอสเนียและเฮอรเซโกวินา 
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 การตัดสินใจเสนอชื่อจะตองทําภายใน 8 วันภายหลังจากที่เปดการประชุมสภาผูแทนราษฎร
แหงรัฐสภาบอสเนียและเฮอรเซโกวินาเปนครั้งแรก 
 ใหสงผลการตัดสินใจการเสนอชื่อไปยังสภาผูแทนราษฎรเพื่อขอความเห็นชอบ 
 ใหนายกรัฐมนตรีเขาดํารงตําแหนงภายหลังจากสภาผูแทนราฏรไดใหความเห็นชอบการเสนอ
ชื่อแลว             
 การใหความเห็นชอบตําแหนงนายกรัฐมนตรีจะตองทําใหแลวเสร็จายใน 30 วันภายหลังจาก
วันที่ไดเสนอชื่อ  
มาตรา 10 
 ตามมาตรา 5(4) ของรัฐธรรมนูญแหงบอสเนียและเฮอรเซโกวินา ใหนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงและรัฐมนตรีชวยฯ ทันทีนับแตไดเขาดํารงตําแหนงและขอความเห็นชอบชื่อที่
เสนอนั้นกับสภาผูแทนราฎร 
 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงและรัฐมนตรีชวยฯ เขาดํารงตําแหนงทันทีที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สภาผูแทนราษฎร             
 การใหความเห็นชอบรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวง และรัฐมนตรีชวยฯ จะตองทํา
ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันที่นายกรัฐมนตรีเขาดํารงตําแหนง             
มาตรา 11 
 ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรไมเห็นชอบดวยกับการตัดสินใจในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี ของ
ประธานาธิบดีบอสเนียและเฮอรเซโกวินา ใหประธานาธิบดีบอสเนียและเฮอรเซโกวินาเสนอชื่อบุคคลอื่น
เปนนายกรัฐมนตรีภายใน 8 วัน และยื่นคําตัดสินใจดังกลาวตอสภาผูแทนราษฎรเพื่อขอความเห็นชอบ  
 ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรไมเห็นชอบดวยกับการตัดสินใจในการเสนอชื่อรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี ใหนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อบุคคลอื่นเพ่ือดํารงตําแหนงน้ันภายใน 8 วัน 
และยื่นคําตัดสินใจตอสภาผูแทนราษฎรเพื่อขอความเห็นชอบ หรือยื่นใบลาออก 
มาตรา 12 
           ใหนายกรัฐมนตรีอาจลาออกไดโดยไมตองระบุเหตุผล  
 ใหนายกรัฐมนตรียื่นใบลาออกตอประธานาธิบดีบอสเนียและเฮอรเซโกวินา 
 ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีลาออกหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางถาวร ใหคณะรัฐมนตรี
ทั้งหมดลาออก และอยูปฏิบัติหนาที่ตอจนกระทั่งได รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีชุดใหม ในกรณีเชนวานั้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 9 และ 10 ของ
กฎหมายฉบับน้ี 
มาตรา 13 
 ประธานาธิบดีบอสเนียและเฮอรเซโกวินาสามารถยื่นเรื่องถอดถอนนายกรัฐมนตรีได ในกรณีที่
รัฐสภาแหงบอสเนียและเฮอรเซโกวินาลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี ใหคณะรัฐมนตรีลาออกทั้งคณะ 
แตใหปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดรับความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดใหม รัฐสภา
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สามารถลงมติไมไววางใจคณะรัฐมนตรีไดโดยเริ่มตนกระบวนการเองดวยก็ได ในกรณีทั้งสองเชนวานั้น 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 9 และ 10 ของกฎหมายฉบับน้ี 
มาตรา 14 
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงและรัฐมนตรีชวยฯ สามารถลาออกไดโดยไมตองระบุเหตุผล 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงและรัฐมนตรีชวยฯ จะตองลาออกตอนายกรัฐมนตรี 
 ในกรณีที่รัฐมนตรีวากากระทรวงหรือรัฐมนตรีชวยฯ ลาออก หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
อยางถาวร ใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้งผู อ่ืนดํารงตําแหนงแทน ผูดํารงตําแหนงแทนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงหรือรัฐมนตรีชวยฯ น้ันจะเขารับตําแหนงเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 10 ของกฎหมายฉบับน้ี 
มาตรา 15 
 นายกรัฐมนตรีอาจเสนอถอดถอนรัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือรัฐมนตรีชวยฯ ออกจากตําแหนง
ได ในกรณีที่รัฐสภาแหงบอสเนียและเฮอรเซโกวินาใหความเห็นชอบการถอดถอนเชนวานั้น ให
นายกรัฐมนตรีมีหนาที่แตงตั้งรัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือรัฐมนตรีชวยฯ คนใหม ตามหลักเกณฑที่ได
กําหนดไวในมาตรา 10 ของกฎหมายฉบับน้ี 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือรัฐมนตรีชวยฯ ซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหม จะเขารับตําแหนงไดภาย
หลังจากไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร 
 

วิธีการทํางานและการตดัสินใจ 
มาตรา 16 

ใหสมาชิกแหงคณะรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่มีสวนรวมในภารกิจของคณะรัฐมนตรี 
 ใหคณะรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่และตัดสินใจโดยลงมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
         คณะรัฐมนตรีสามารถจัดประชุมและลงมติได หากการประชุมน้ันมีผูเขารวมประชุมมากกวากึ่ง
หน่ึงของสมาชิกของคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงมาตรา 9 (3) ของรัฐธรรมนูญแหงบอสเนียแหงและ
เฮอรเซโกวินา จะตองมีสมาชิกจํานวนอยางนอย 2 รายมาจากกลุมชาติพันธุแตละกลุม 
          ใหวางหลักเกณฑเฉพาะสําหรับการจัดเตรียมการประชุมและรูปแบบที่ ใชในที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี ในขอบังคับการประชุมของคณะรัฐมนตรี (ดังตอไปน้ีเรียกวา : ขอบังคับการประชุม) 
มาตรา 17 
 ในการใชสิทธิและหนาที่ของคณะรัฐมนตรี  ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูมีอํานาจตัดสินใจ สรุป และ 
ออกเสียงลงมติเกี่ยวกับรางกฎหมาย บทวิเคราะห ขอมูล ขอเท็จจริง เอกสารเชิงยุทธศาสตร แผนงาน 
ความตกลง อนุสัญญา และกฎอื่นๆ (ดังตอไปน้ีเรียกวา กฎ) 
มาตรา 18 
           ใหคณะรัฐมนตรีลงมติรับเอากฎที่ตนมีเขตอํานาจออกได โดยใชเสียงขางมากของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดในสวนที่เกี่ยวกับประเด็นและหัวขอทั้งปวง ซ่ึงรัฐสภาแหงบอสเนียและเฮอรเซโกวินาจะ
เปนผูพิจารณาตัดสินใจในชั้นสุดทายตอไป 
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 ใหคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยสั่งการโดยฉันทามติในเรื่องอ่ืนๆ ที่อยูในเขตอํานาจของตนทั้งหมด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการออกกฎ การเสนอชื่อและการแตงตั้ง ตลอดจนระเบียบวิธีปฏิบัติการ
ประชุมและคําอธิบายความ 
           ในกรณีที่ไมสามารถลงฉันทามติได ใหนายกรัฐมนตรีจัดประชุมกับสมาชิกแหงคณะรัฐมนตรีที่
ออกเสียงคัดคานเพื่อหาขอยุติ หากการลงฉันทามติยังไมสามารถทําไดภายใน 7 วันดวยวิธีการดังกลาว 
ใหใชการลงมติโดยเสียงขางมากซึ่งจะตองประกอบดวยจํานวนเสียงอยางนอย 2 เสียงของกลุมคน 
ชาติพันธุแตละกลุม 
มาตรา 19 
 ใหรับรองมติคณะรัฐมนตรีในวันที่มีการลงมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เวนแตคณะรัฐมนตรีจะ
เห็นสมควรเปนอยางอ่ืน และใหตีพิมพมติคณะรัฐมนตรีในราชกิจจานุเบกษาแหงบอสเนียและ
เฮอรเซโกวินา 
มาตรา 20 
 ใหองคกรและหนวยงานของหนวยราชการทั้งหลาย ในบอสเนียและเฮอรเซโกวินามีหนาที่ปฏบิตัิ
ตามมติคณะรัฐมนตรีแหงบอสเนียและเฮอรเซโกวินาภายใตเขตอํานาจของตนตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 21 
            ใหคณะรัฐมนตรีทําใหม่ันใจไดวาภารกิจของตนปรากฏตอสาธารณชน  

 
สํานักงาน กลุมภารกิจ และหนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจ 

มาตรา 22 
 ใหคณะรัฐมนตรีกอตั้งสํานักงาน กรม กลุมภารกิจ กรรมการ หรือหนวยงานอื่นๆ ไมวาถาวร
หรือชั่วคราว เพ่ือประโยชนในการทําใหม่ันใจวาการปฏิบัติหนาที่ของตนมีประสิทธิภาพอยางเต็มที่และ
เปนไปในทางเดียวกัน 
 หนวยงานที่มีลักษณะถาวร ไดแก กรมการรวมตัวเขาเปนสมาชิกสหภาพยุโรป สํานักเลขาธิการ 
สํานักงานกฎหมาย คณะกรรมการนโยบายภายในและคณะกรรมการเศรษฐกิจ 
 

กรมการรวมตัวเขาเปนสมาชิกสหภาพยุโรป 
มาตรา 23 
 ใหกรมการรวมตัวเขาเปนสมาชิกสหภาพยุโรปมีอํานาจหนาที่โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการ
ประสานภารกิจตางๆ ขององคกรตางๆ ในบอสเนียฯ  ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามมติตางๆ ที่ออกโดย
สถาบันทั้งหลายของบอสเนียฯ ที่มีสวนเก่ียวของกับการดําเนินการตางๆ เพ่ือการรวมตัวเขาเปนสมาชิก
สหภาพยุโรป 
         ใหกรมการรวมตัวฯ มีสวนรวมในการจัดเตรียมรางเอกสาร ขอเสนอเชิงนโยบาย กฎหมาย  
แนวปฏิบัติและกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตางๆ ซ่ึงบอสเนียฯ มีพันธกรณีในการ
ดําเนินการเพื่อเขารวมเปนสมาชิกสหภาพยุโรป 
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ใหกรมการรวมตัวฯ มีหนาที่ดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ เกี่ยวกับการเริ่มตน และการใหขอเสนอแนะ 
ในเร่ืองที่ทําใหการดําเนินการตางๆ ขององคกรทั้งหลายในบอสเนียฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีในการรวมตัวเขาเปนสมาชิกสหภาพยุโรปเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
 ใหกรมการรวมตัวเขาเปนสมาชิกสหภาพยุโรปปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ดังที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี 
 ใหแตงตั้งและถอดถอนอธิบดีกรมฯ โดยคณะรัฐมนตรี ตามขอเสนอของนายกรัฐมนตรี โดย
สอดคลองกับกฎหมายวาดวยขาราชการพลเรือนแหงบอสเนียและเฮอรเซโกวินา  ใหอธิบดีกรมฯ 
รับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของตนเองโดยขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 
 

สํานักเลขาธิการ 
มาตรา 24 
 ใหสํานักเลขาธิการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี : จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม เก็บ
รักษาบันทึกการประชุม แจงใหสาธารณชนทราบ ติดตามการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบพิธี 
การปฏิบัติหนาที่ดานการเงิน การบริหาร และหนาที่ทางเทคนิคสําหรับคณะรัฐมนตรี กํากับดูแลใหมีการ
ตีพิมพมติคณะรัฐมนตรีลงในกิจจานุเบกษาและปฏิบัติหนาที่ อ่ืนตามที่ได รับมอบหมายโดยมติ
คณะรัฐมนตรี 
 ใหคณะรัฐมนตรีวางระเบียบในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดผังองคกรภายในของสํานักเลขาธิการ
ลงในสมุดกฎระเบียบ 
 ใหเลขาธิการฯ ซ่ึงแตงตั้งและถอดถอนโดยคณะรัฐมนตรีตามขอเสนอของนายกรัฐมนตรี เปน
ผูบริหารจัดการสํานักเลขาธิการ ตามกฎหมายวาดวยขาราชการพลเรือนแหงบอสเนียและเฮอรเซโกวินา 
 ใหเลขาธิการฯ รับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของตนเองโดยขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 
 

สํานักงานกฎหมาย 
มาตรา 25 

ใหสํานักงานกฎหมายรับผิดชอบการใหคําแนะนําทางกฎหมายในประเด็นตางๆ ที่คณะรัฐมนตรี
พิจารณา เพ่ือใหเหมาะสมกับรูปแบบกระบวนวิธีการระหวางการดําเนินการจัดเตรียมและการทําให
สอดคลองตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายแหงบอสเนียและเฮอรเซโกวินา ตลอดจนการดําเนินการใหมีการ
ตีพิมพคําวินิจฉัยสั่งการลงในราชกิจจานุเบกษาแหงบอสเนียและเฮอรเซโกวินา บรรดาอาณาเขต และ 
เขต Brcko 
 ใหผูอํานวยการเปนผูบริหารจัดการสํานักงานกฎหมาย 
 ใหแตงตั้งและถอดถอนผูอํานวยการสํานักงานกฎหมายโดยคณะรัฐมนตรี โดยสอดคลองกับ
กฎหมายวาดวยขาราชการพลเรือนแหงบอสเนียและเฮอรเซโกวินา 
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คณะกรรมการนโยบายภายใน 
มาตรา 26 
 ใหคณะกรรมการนโยบายภายในเปนองคกรประสานงานในเรื่องที่อยูภายใตขอบเขตของภารกิจ
ของกระทรวงตางๆ ตอไปน้ี 
 กระทรวงสิทธิมนุษยชนและผูลี้ภัย กระทรวงกิจการพลเรือน กระทรวงยุติธรรม และกระทรวง
ความมั่นคง 
 ภารกิจตางๆ ที่อยูภายใตอํานาจของกระทรวงที่อางถึงในวรรค 1 ของมาตรานี้ ใหพิจารณา
หารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายภายในกอนที่จะพิจารณาหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ในภาวะปกติ ใหรองนายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดวยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงและรัฐมนตรีชวยฯ ที่อางถึงในวรรค 1 ของมาตรานี้ ตลอดจนผูแทนของกรมการรวมตัวเขาเปน
สมาชิกสหภาพยุโรป สํานักงานกฎหมายและสมาชิกคนอื่นๆ ตามมติของคณะรัฐมนตรี 
 

คณะกรรมการเศรษฐกิจ 
มาตรา 27 
 ใหคณะกรรมการเศรษฐกิจเปนองคกรประสานงานในภารกิจตางๆที่อยูภายใตขอบเขตอํานาจ
ของกระทรวงตอไปน้ี : กระทรวงการคาระหวางประเทศและความสัมพันธทางเศรษฐกิจ กระทรวง
การเงินและการคลัง กระทรวงการสื่อสารและคมนาคม 
 ภารกิจตางๆ ที่อยูภายใตอํานาจของกระทรวงที่อางถึงในวรรค 1 ของมาตรานี้ ใหพิจารณา
หารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจกอนที่จะพิจารณาหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
 ในภาวะปกติ ใหรองนายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดวยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงและรัฐมนตรีชวยฯ ที่อางถึงในวรรค 1 ของมาตรานี้ ตลอดจนผูแทนของกรมการรวมตัวเขาเปน
สมาชิกสหภาพยุโรป สํานักงานกฎหมายและสมาชิกคนอื่นๆ ตามมติของคณะรัฐมนตรี 
 

สิทธิและหนาที่ของนายกรัฐมนตรีและสมาชิกแหงคณะรัฐมนตรี 
มาตรา 28 
 นายกรัฐมนตรีเปนผูแทนของคณะรัฐมนตรี และตองรับผิดชอบดังน้ี     

1. การประสานงานใหเกิดเอกภาพในการปฏิบัติหนาที่ของคณะรัฐมนตรี 
2. การประสานงานใหความสัมพันธตามรัฐธรรมนูญระหวางคณะรัฐมนตรีกับการดําเนินการ

ของประธานาธิบดีแหงบอสเนียฯ ประธานสภาแหงบอสเนียฯ ตลอดจน องคการอ่ืนๆ และเขต Brcko 
เปนไปในแนวทางเดียวกัน  

3. การดูแลใหเกิดการประสานงานระหวางคณะรัฐมนตรีกับองคกรอ่ืนๆ และหนวยงานที่อยูใต
สังกัดรัฐบาล 

4. การเรียกประชุมคณะรัฐมนตรี 
5. การเปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
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6. การกําหนดวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
7. การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
8. ภารกิจของกรมการรวมตัวเขาเปนสมาชิกสหภาพยุโรป 

มาตรา 29 
 ใหนายกรัฐมนตรีกําหนดนโยบายการปฏิบัติหนาที่ของคณะรัฐมนตรี จัดลําดับความสําคัญและ
วิถีทางการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรี โดยประสานงานรวมกับรองนายกรัฐมนตรี 
มาตรา 30 
 ใหนายกรัฐมนตรีเนนการทําใหเกิดเอกภาพและกํากับติดตามการดําเนินการตางๆ ของสถาบัน
ทั้งหลายในบอสเนียฯ ที่เกี่ยวของกับการรวมตัวเขาเปนสมาชิกสหภาพยุโรปของบอสเนียและ
เฮอรเซโกวินา 
   เพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่และภารกิจทั้งหลายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหกรมการรวมตัวเขา
เปนสมาชิกสหภาพยุโรปรับผิดชอบโดยขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี  
มาตรา 31 
 ใหนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของตนเองตอรัฐสภาแหงบอสเนียและ
เฮอรเซโกวินา และประธานาธิบดีแหงบอสเนียและเฮอรเซโกวินา 
มาตรา 32 
 ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมอยูปฏิบัติหนาที่ ใหรองนายกรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง
ปฏิบัติหนาที่แทน โดยสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
มาตรา 33 
 นอกเหนือจากสิทธิและหนาที่ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการภารกิจตางๆ ของกระทรวงและอํานาจ
หนาที่ในเรื่องสถานการณตางๆ ในภารกิจที่เกี่ยวของจากขอบขายของงานกระทรวง บรรดาสมาชิกแหง
คณะรัฐมนตรีอาจริเริ่มและพิจารณาและวินิจฉัยกําหนดทาทีเกี่ยวกับประเด็นปญหาตางๆ ซ่ึงไมตกอยู
ภายในขอบขายของภารกิจกระทรวงที่ตนบริหารก็ได ทั้งนี้ ตองอยูในขอบเขตอํานาจของคณะรัฐมนตรี
ตามรัฐธรรมนูญ 
 

ความสัมพันธระหวางคณะรัฐมนตรแีละองคกรอ่ืนในบอสเนียและเฮอรเซโกวินา 
ความสัมพันธกับรัฐสภาแหงบอสเนียฯ 

มาตรา 34 
ใหคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบโดยตรงตอรัฐสภา 
ใหคณะรัฐมนตรียื่นรายงานประจําป ปละ 1 ครั้งเปนอยางนอย ตอรัฐสภาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ภารกิจ ซ่ึงรวมถึงรายงานเกี่ยวกับการเบิกจายงบประมาณ 
 รัฐสภาอาจรองขอใหคณะรัฐมนตรียื่นรายงานพิเศษเกี่ยวกับเรื่องใดๆ เปนการเฉพาะ 
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มาตรา 35 
      ใหคณะรัฐมนตรีเสนอกฎหมายหรือกฏอ่ืนๆ ที่อยูในเขตอํานาจของตนตอรัฐสภา 
 เม่ือไดรับการรองขอจากรัฐสภา ใหคณะรัฐมนตรีจัดเตรียมเสนอกฎหมายหรือกฎอ่ืนๆ และ
เอกสารอื่นที่จําเปน  
มาตรา 36 
 คณะรัฐมนตรีอาจเสนอให มีการเรียกประชุมกรรมาธิการ หรือคณะทํางานใดๆ  ของ
คณะกรรมาธิการแหงรัฐสภา ซ่ึงจะตองดําเนินการตามขอเสนอเชนวานั้นโดยสอดคลองกับระเบียบวิธี
ปฏิบัติของคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวของ 
 ใหสมาชิกแหงคณะรัฐมนตรีมีสิทธิและหนาที่ในการเขารวมการประชุมของคณะกรรมาธิการและ
คณะทํางานของคณะกรรมาธิการแหงรัฐสภาบอสเนียและเฮอรเซโกวินา 
มาตรา 37 
 ใหคณะรัฐมนตรีตอบกระทูที่ตั้งขึ้นโดยสมาชิกแหงรัฐสภาบอสเนียโดยสอดคลองกับระเบียบวิธี
ปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแหงรัฐสภาและระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะรัฐมนตรี 
มาตรา 38 
 ความสัมพันธระหวางคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาใหกําหนดรายละเอียดโดยระเบียบวิธีปฏิบัติของ
คณะกรรมาธิการแหงรัฐสภาและระเบียบวิธีปฏิบัติของคณะรัฐมนตรี 
 

ความสัมพันธกับองคกรอ่ืน 
มาตรา 39 
 ใหคณะรัฐมนตรีแจงประธานาธิบดีแหงบอสเนียและเฮอรเซโกวินาเกี่ยวกับมติและการ
ดําเนินการของคณะรัฐมนตรีอยางสม่ําเสมอ 
มาตรา 40 
     คณะรัฐมนตรีอาจเรื่องเพื่อพิจารณาตอประธานาธิบดี และประธานาธิบดีอาจเสนอเรื่องเพ่ือ
พิจารณาตอคณะรัฐมนตรี 
มาตรา 41 
 ประธานาธิบดีอาจเสนอใหมีการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเรื่องที่มีความสําคัญเปน
กรณีพิเศษสําหรับประธานาธิบดี 
มาตรา 42 
 ภายในเขตอํานาจของคณะรัฐมนตรี ใหคณะรัฐมนตรีรวมมือกับองคกรฝายบริหารและนิติ
บัญญัติแหงสหพันธแหงบอสเนียและเฮอรเซโกวินา Republika Srpska และเขต Brcko 
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บทบัญญัตสิดุทายและบทบัญญัตชิั่วคราว 
มาตรา 43 
 ใหกันเงินสวนหนึ่งในงบประมาณแหงบอสเนียและเฮอรเซโกวินาไวสําหรับการดําเนินการตางๆ 
ของคณะรัฐมนตรี กรมการรวมตัวเขาเปนสมาชิกแหงสหภาพยุโรป สํานักเลขาธิการ สํานักงานกฎหมาย
และองคกรถาวรและชั่วคราวอ่ืนๆ ซ่ึงกอตั้งโดยคณะรัฐมนตรี 
มาตรา 44 
 ภายใน 30 วันนับแตวันที่กฎหมายฉบับน้ีมีผลใชบังคับ ใหคณะรัฐมนตรีลงมติ ในลักษณะที่ให
ภารกิจของคณะรัฐมนตรีดําเนินการตอไปได เพ่ือวางหลักเกณฑที่กําหนดไววาใหปรับหรือยุบหนวยงาน
ฝายปกครองที่ปฏิบัติภารกิจอยูในความรับผิดชอบของบอสเนียและเฮอรเซโกวินา 
มาตรา 45 
 ใหคณะรัฐมนตรีดําเนินการตอไปน้ีภายใน 30 วันนับแตกฎหมายฉบับน้ีใชบังคับ 

1. ลงมติรับเอากฎระเบียบวาดวยการประชุมคณะรัฐมนตรี เพ่ือวางระเบียบในรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดเตรียม วิธีการประชุม และการกํากับการประชุมคณะรัฐมนตรี 

2. แตงตั้งอธิบดีกรมการรวมตัวเปนสมาชิกแหงสหภาพยุโรป 
3. แตงตั้งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและ  
4. แตงตั้งผูอํานวยการสํานักงานกฎหมาย 

มาตรา 46 
 ภายใน 45 วันนับแตกฎหมายฉบับน้ีใชบังคับ ใหคณะรัฐมนตรีลงมติรับเอากฎระเบียบวาดวย
โครงสรางภายในขององคกรถาวรแหงคณะรัฐมนตรี (กรมการรวมตัวเขาเปนสมาชิกแหงสหภาพยุโรป 
สํานักเลขาธิการ สํานักงานกฎหมาย คณะกรรมการนโยบายภายใน และคณะกรรมการเศรษฐกิจ) 
มาตรา 47 
 ใหตีพิมพกฎหมายฉบับน้ีในราชกิจจานุเบกษาแหงบอสเนียและเฮอรเซโกวินา โดยพลัน แตให
ใชบังคับในวันที่ 3 ธันวาคม 2002   
มาตรา 48 
 ในวันที่กฎหมายนี้มีผลใชบังคับ ใหยกเลิกการบังคับใชกฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีแหงบอสเนียและเฮอรเซโกวินาซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแหงบอสเนียและเฮอรเซโกวินา 
เลขที่ 11/00 ลงวันที่ 17 เมษายน 2000 
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ภาคผนวก 7  
รัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยองคกรและอํานาจหนาที ่

ของคณะรัฐมนตรีของราชอาณาจักรกัมพูชา 
 

Kingdom of Cambodia: Constitution 
 

Chapter VIII 
The Royal Government 

Article 99 
• The Council of Ministers is the Royal Government of Cambodia.  
• The Council of Ministers shall be led by one Prime Minister assisted by Deputy 

Prime Ministers, and by State Ministers, Ministers, and State Secretaries as members.  
Article 100 

• At the recommendation of the President and with the agreement of both Vice- 
Presidents of the Assembly, the King shall designate a dignitary from among the 
representatives of the winning party to form the Royal Government. This designated Assembly 
or members of the political parties represented in the from the Assembly.  

• After the Assembly has given its vote of confidence, the King shall issue a Royal 
decree (Kret) appointing the entire Council of Ministers.  

• Before taking office, the Council of Ministers shall take an oath as stipulated an 
Annex 6.  
Article 101 

• The functions of members of the Royal Government shall be incompatible with 
professional activities in trade or industry and with the holding of any position in the public 
service.  
Article 102  

• Members of the Royal Government shall be collectively responsible to the Assembly 
for the overall policy of the Royal Government.  

• Each member of the Royal Government shall be individually responsible to the 
Prime Minster and the Assembly for his/her own conduct.  
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Article 103 
• Members of the Royal Government shall not use the orders, written or verbal, of 

anyone as grounds to exonerate themselves form their responsibility  
• Article 104-  
• The Council of Minister shall meet every week inn plenary session or in a working 

session.  
• The Prime Minister shall chair the plenary sessions.  
• The Prime Minister may assign a Deputy Prime Minister to preside over the working 

sessions.  
• Minutes of the Council of Ministers' meeting shall be forwarded to the King for His 

information.  
Article 105 

• The Prime Minister shall have the right to delegate his power to a Deputy Prime 
Minister or to any member of the Royal Government.  
Article 106 

• If the post of Prime Minister is permanently vacant, a new Council of Ministers shall 
be appointed under the procedure stipulated in this Constitution. If the vacancy is temporary, an 
acting Prime Minister shall be provisionally appointed.  
Article 107 

• Each member of the Royal Government shall be punished for any crimes or 
misdemeanors that he/she has committed in the course of his/her duty.  

• In such cases and when his/her duty, the Assembly shall decide to file charges 
against him/her with competent.  

• The Assembly shall decide on such matters though a secret vote by a simple 
majority thereof.  
Article 108 

• The organization and functioning of the Council of Ministers shall be determined by 
law. 
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ราชอาณาจักรกัมพูชา: รัฐธรรมนูญ 
 

หมวดที่ 8 รัฐบาล 
มาตรา 99 

• คณะรัฐมนตรีคือรัฐบาลของประเทศกัมพูชา 
• คณะรัฐมนตรีตองมีนายกรัฐมนตรีหน่ึงคนเปนผูนํา โดยมีองคประกอบคือรองนายกรับมนตรี

และรัฐมนตรี 
มาตรา 100 

• พระมหากษัตริยโดยไดรับคําแนะนําจากประธานและรองประธานรัฐสภา เปนผูกําหนดให 
ผูมีตําแหนงสูงในพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งใหจัดตั้งรัฐบาล 

• ภายหลังจากที่รัฐสภาไดมีมติไววางใจแลว พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อ
แตตั้งคณะรัฐมนตรี 

• กอนเขารับหนาที่ คณะรัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณ ตามที่ไดกําหนดไวในภาคผนวก 6 
มาตรา 101  

• หนาที่ของรัฐมนตรีจะตองไมเกี่ยวของกับธุรกิจดานการคาหรืออุตสาหกรรมที่ทําอยู และ
จะตองไมมีตําแหนงอ่ืน ๆ ในภาคราชการ 
มาตรา 102  

• สมาชิกของรัฐบาลจะตองรับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายทั้งหมดรวมกันตอรัฐสภา 
• สมาชิกของรัฐบาลแตละคนจะตองรับผิดชอบในการดําเนินการของตนตอนายกรัฐมนตรีและ

รัฐสภา 
มาตรา 103 

• สมาชิกของรัฐบาลจะตองไมสั่งการทั้งดวยวาจาและเปนลายลักษณอัการใหตนเองพนจาก
ความรับผิดชอบใด ๆ 
มาตรา104 

• คณะรัฐมนตรีจะตองมีการประชุมแบบเต็มคณะหรือประชุมคณะทํางานทุกสัปดาห 
• นายกรัฐมนตรีเปนประธานในการประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรี 
• ตองมีการสงรายงานการประชุมคณะรัฐมนตรีใหพระมหากษัตริยทราบ 

มาตรา 105 
• นายกรัฐมนตรีมีสิทธิในการมอบอํานาจใหแกรองนายกรัฐมนตรีหรือสมาชิกอ่ืน ๆ ใน

คณะรัฐมนตรีได 
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มาตรา106  
• ในกรณีที่ตําแหนงนายกรัฐมนตรีวางลง ใหมีการแตงตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นใหมภายใต

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี และในกรณีที่ตําแหนงนายกรัฐมนตรีวางลงชั่วคราว ใหมีการแตงตั้งผูรักษา
ราชการแทนนายกรัฐมนตรีเปนการชั่วคราว 
มาตรา 107 

• คณะรัฐมนตรีอาจถูกลงโทษเปนรายบุคคลใหตองรับโทษแบบลหุโทษหรือโทษทางอาญาใน
กรณีที่บุคคลนั้นกระทําความผิดที่เกี่ยวของกับหนาที่ของตน 

• ในกรณีที่กลาวถึงขางตน รัฐสภาอาจมีการออกเสียงลงมติวาบุคคลนั้นเหมาะสมกับตําแหนง
หรือไม และ 

• ในการตัดสินใจในเรื่องขางตน รัฐสภาอาจกําหนดใหมีการลงมติลับหรือใชการลงมติแบบ
เสียงขางมากทั่วไปก็ได 
มาตรา 108  

• โครงสรางและหนาที่ของคณะรัฐมนตรีตองถูกกําหนดขึ้นโดยกฎหมาย 
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Kingdon of Cambodia: The Law on Organsation and Function of the Council of Ministers 
 

KRAM DATED JULY 20, 1994 
ON THE ORGANISATION AND FUNCTIONING OF THE COUNCIL OF MINISTERS 

 
We, 
His Majesty Norodom Sihanouk, 
King of Cambodia,  

• having seen the 1993 Constitution of the Kingdom of Cambodia;  
• having seen Kret dated November 1, 1993 on the appointment of the Royal 

Government of Cambodia;   
upon the proposal of the Council of Ministers; 
promulgate; 
the Law on the Organization and Functioning of the Council of Ministers adopted by the 
National Assembly of the Kingdom of Cambodia on July 20, 1994, the text of which is as 
follows: 
  

CHAPTER I 
ROLE AND COMPOSITION OF THE ROYAL GOVERNMENT 

Article 1 
 The Royal Government is an Executive Organ which has the duty to determine the 
policy of the nation which shall be adopted by the National Assembly, to administer all the 
general state's affairs and assure the application of the laws, except those affairs which come 
within the competence of the Legislature or of the Judiciary. 
 The royal government shall have responsibility to the National Assembly for the general 
policy and for its activities.  
Article 2 
 The royal government shall govern, command and use the Military, Police, Armed 
forces and the Administration for the implementation of all its activities. 
Article 3 
 The royal government shall manage general affairs of State in compliance with the 
Political Program and the State's Plan which have been adopted by the National Assembly.  
Article 4 
 Composition of the royal government; 
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• Prime Minister,  
• Deputy- Prime Ministers,  
• Ministers of State,  
• Ministers,  
• Secretaries of State. 

 For the circumstance in which His Majesty the king has appointed one First Prime 
Minister and one Second Prime Ministers, in conformity the article 138 of the Constitution, thus 
both these Prime Ministers shall have equal power and prerogative, for heading the royal 
government basing on the principle of co-decision. 
Article 5 
 Prime Ministers are members of the National Assembly. 
Other members of the Royal Government could be selected from amongst the members of the 
National Assembly or from outside of the National Assembly but they must be members of 
political parties which represent actually in the National Assembly.  
Article 6 
 The Under Secretary of State shall be appointed by kret following the proposal of the 
Prime Minister. The Under Secretary of State is neither member of the Royal Government nor 
permanent agent of the Administration. When the Royal Government is resigned or dissolved, 
the Under Secretary of State shall also be resigned.  
Article 7 
 When at the termination of the mandate of the Parliament, or when changing of the 
royal government, the royal government which is to leave the office, shall only have duty to 
conduct day to day works until when a new royal government is appointed. 

 
CHAPTER II 

COUNCIL OF MINISTERS AND COMPETENCE OF THE PRIME MINISTERS 
Article 8 
 The Prime Minister is the head of the royal Government, shall have duty to share 
responsibility jointly with other members of the royal government in front of the National 
Assembly on the general policy of the royal government. 
Article 9 
 The Prime Minister shall head the works of the Council of Ministers, manages and gives 
out commands on all activities of the royal government in all fields. 
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Article 10 
 The Prime Minister is the one who shall convene meetings and shall preside those 
meetings. Plenary meetings of the Council of Ministers shall make decisions on general affairs 
of the royal government. 
Article 11 
 Prime Ministers may delegate power to any member of the royal government for 
convening meetings and presiding inter -ministerial meetings. But such inter- ministerial 
meetings shall have no power to make any decision in favor of the royal government at all. 
Article 12 
 Prime Minister shall head, manage and sign on commercial agreements and agreement 
on economic, cultural, scientific and technical cooperation, and national defense with foreign 
countries. Especially, the Prime Minister may delegate power to any member of the royal 
government for signing on those agreements. 
Article 13 
 Prime Minister shall sign on all what have been adopted by the Council of Ministers that 
will be enacted as Anukret, Decisions or Circulars. All norms and standards of the royal 
government that will have general effects must be published in the King's Affairs Bulletins. 
Article 14 
 Prime Minister shall raise proposals for appointments, transfer and dismissal by kret of 
High-ranking officers of the civil servants and militaries as follows:  

• Members of the royal government.  
• Administrators, Vice- Administrators of the National Bank of Cambodia.  
• Under Secretaries of State.  
• Advisers of the royal government- Advisers of the Prime Minister.  
• General Secretaries of the royal government.  
• General Secretaries of the ministries- General Directors of the ministries.  
• Delegates of the royal government.  
• Governors of the provinces and municipalities.  
• Royal Ambassadors.  
• Extraordinary and plenipotentiary precepts.  
• Chief of the General Staff (of Armed Forces).  
• Ranks from General and up. 

 Such proposals shall be submitted to the National Assembly for approval and for this 
purpose the Prime Minister may request the National Assembly to meet in extra-ordinary 
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session. On the National Assembly approving such appointments the proposals shall be 
submitted to the Majesty the King for the issue of kret.  
Article 15 
 Prime Minister shall appoint, transfer and dismiss by Anukret, of high ranks officers, civil 
servants, military, diplomatic corps, and deputy governors of provinces and municipalities and 
governors (chiefs) of districts who are not specified in the article 16, except only for those ranks 
below the chiefs of departments which may be appointed by Prakas of the heads of ministries. 
Article 16 
 In special case or in case of force-majeure, the Prime Minister could have power to 
make out orders for expenses out of the national budget plan specified by the National 
Assembly, in order to solve out necessary and urgent affairs, then upon this to report to the 
National Assembly. 
Article 17 
The Prime Minister shall administer and head the works of the Council of Ministers. 
Article 18 
 When the Council of Ministers is absent, the Deputy Prime Minister shall replace him 
and take his works, in accordance with the delegation of power which is made directly face to 
face by the Prime Minister. 
 

CHAPTER III 
COMPETENCE OF MEMBERS OF ROYAL GOVERNMENTS 

Article 19 
 Deputy Prime Minister is a member of the royal government who has priority the in 
seating arrangement above other members. 
 Deputy Prime Minister shall assist the works of the Prime Minister in accordance with 
the delegation of power made directly face to face by the Prime Minister. 
 Deputy Prime Minister shall have no power to decide on any matters concerning with 
the common principles of the royal government, unless there is approval from the Prime 
Minister. 
Article 20 
 State's Minister and Minister who do not administer any ministry, may be responsible for 
the duties as specified by the Prime Minister. 
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Article 21 
 Members of the royal government who administer the ministries are called heads of 
ministries. The head of ministry shall manage the works in the ministry, and administer all the 
officers and staff members of the civil servants whom are agents of the central administration 
and of the field administrations which are subordinates of the ministries. 
Article 22 
 State's Ministers, Ministers and Secretaries of State, who are the heads of ministries, 
shall have duties to manage the ministries and subordinate institutions within the cadre of its 
competent as specified in the law. 
Article 23 
 In case when any ministry is headed by the Co- Ministers, both of those Ministers shall 
have the equal powers. 
 In the administration of such a ministry, shall have to base on the principle of co-
decision. 
Article 24 
 In case when any ministry is headed by a Minister and a Secretary of State, such 
Minister shall be head of ministry, and such Secretary of State, the vice-head of ministry, shall 
have to comply with duties to him by the Minister. The Minister shall have to consult them with 
the Secretary of State before hand, prior to making any final decision thereon. 
Article 25 
 For those autonomous ministries or State's Secretariats that are headed respectively by 
a Secretary of State, such Secretary of State shall be the head of such ministry or such State's 
Secretariat. 
Article 26 
 In case when a ministry has a Minister or a State's Secretary as head of ministry, there 
must be an Under-Secretary of State who shall assist the affairs in such ministry in compliance 
with the duties assigned to him by the head of ministry. 
Article 27 
 Under-Secretaries of State who are heads of the institutions which are subordinates of 
the Council of Ministers, shall have to manage the works of those institutions under direct 
supervision of the Prime Minister. But the Prime Minister may also delegate power to any 
Minister or Secretary of State to carry out such supervision. 
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Article 28 
 The heads of ministries can have power to raise proposals for the appointment, transfer 
and dismissal in accordance with the procedure in force of officials in their respective ministries 
from the ranks of Chiefs of departments, Colonels or their equivalents and up. A head of 
ministry shall have power to appoint, transfer and dismiss by Prakas of head of ministry, his 
subordinates officials, for the ranks from below the chiefs of departments and down, in 
conformity with the State of Public Functions. 
Article 29 
 The head of ministry has power to issue Prakas and Circulars. Circulars are texts for 
enlightening the works/affairs and for giving instructions. Prakas or Circulars, can neither 
stipulate on any issues that are not concerned within the framework and competence of the 
ministry, nor contradict with other norms and standards of the royal government, such as 
Anukret or Circulars. 
Article 30 
 The Organisation and functioning of the Ministry and state secretariats from the 
department level and up, must be specified by an Anukret. The organization and the functioning 
of the ministry and state secretariats from below the department level and down, must be 
specified in a Prakas of such Ministry. 
Article 31 
 The Minister or Co-Ministers in charge of the office of the Council of Ministers, and the 
Secretary of State, with the assistance of the Under Secretary of State and General Secretary 
of the royal government, shall manage the works of the office of the Council of Minister, and to 
coordinate in daily works of the Council of Ministers, under the responsibility of the Prime 
Minister. 
 The role and function of the secretary general shall be specified by an Anukret on the 
Organisation and Functioning of the office of the Council of Ministers. 
Article 32 
 Each member of the royal government shall have to respectively take responsibility in 
front of the Prime Minister and the National Assembly, of the actions that they have performed. 
 The Prime Minister shall supervise and follow up the activities of the members of the 
Royal Government and shall have power to dismiss and replace any member of Royal 
Government for irregularities, abuse of power, misbehavior and inactivity.  
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CHAPTER IV 
CREATION OF NEW MINISTRIES 

Article 33 
 Any creation of the new ministry shall have to be specified by a law, and the budget 
thereof shall be adopted by the National Assembly. 
 

CHAPTER V 
FINAL PROVISIONS 

Article 34 
 The Law on the Organisation and the Functioning of the Council of Ministers which was 
promulgated by the Kret Nº 50 Kra. dated May 2, 1992, and any other norms which are 
contrary to provisions of this Law, are all considered as null and void, and are definitively 
replaced by this present Law. 
Article 35 
 This Law shall have to be proclaimed urgently. 
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ราชอาณาจักรกัมพูชา : กฎหมายวาดวยคณะรัฐมนตรี 
 

กฎหมาย ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 1994 
วาดวยองคกรและอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตร ี

ขาพเจา, 
เจานโรดมสีหนุ, 
กษัตริยแหงราชอาณาจักรกัมพูชา,  

• ซ่ึงไดพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรกัมพูชาป 1993;  
• ซ่ึงไดพิจารณาพระบรมราชโองการโปรดเกลาแตงตั้งรัฐบาลแหงราชอาณาจักรกัมพูชา ลงวันที่ 1 

พฤศจิกายน 1993;   
โดยไดรับการเสนอจากคณะรัฐมนตรี; 
ขอประกาศใช; 
กฎหมายวาดวยองคกรและอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีซ่ึงผานการลงมติเห็นชอบจากรัฐสภาแหง
ราชอาณาจักรกัมพูชาแลว เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 1994, บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว มี
ดังตอไปน้ี : 
 

หมวดที่ 1  บทบาทหนาทีแ่ละองคประกอบของรัฐบาล 
มาตรา 1 
 รัฐบาลเปนองคกรฝายบริหารมีหนาที่กําหนดนโยบายแหงรัฐซ่ึงจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
รัฐสภา เพ่ือบริหารกิจการทั้งปวงของรัฐและบังคับใชกฎหมายตางๆ เวนแตกิจการที่อยูในเขตอํานาจของ
องคกรฝายนิติบัญญัติหรือฝายตุลาการ 
 ใหรัฐบาลตองรับผิดชอบตอรัฐสภาสําหรับนโยบายทั่วไปและสําหรับการดําเนินการตางๆ ของ
รัฐบาล 
มาตรา 2 
 ใหรัฐบาลมีอํานาจบังคับบัญชากําลังทหาร ตํารวจ กองทัพ และหนวยงานราชการในการ
ดําเนินการตางๆ ของรัฐบาล 
มาตรา 3 
 ใหรัฐบาลบริหารจัดการกิจการทั่วไปของรัฐใหสอดคลองกับแผนงานทางการเมืองและนโยบาย
แหงรัฐซ่ึงไดรับการความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว 
มาตรา 4 
 องคประกอบของรัฐบาล ไดแก; 

• นายกรัฐมนตรี 
• รองนายกรัฐมนตรี 
• รัฐมนตรีอาวุโส 
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• รัฐมนตรี  
• รัฐมนตรีชวยวาการ 

 ในกรณีที่พระมหากษัตริยมีพระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่หน่ึงจํานวน 1 คน 
และนายกรัฐมนตรีคนที่สอง จํานวน 1 คน ตามมาตรา 138 แหงรัฐธรรมนูญ ใหนายกรัฐมนตรีทั้งสองมี
อํานาจและเอกสิทธิ์เทาเทียมกันในการบริหารงานรัฐบาลโดยอาศัยหลักการตัดสินใจรวมกัน 
มาตรา 5 
 นายกรัฐมนตรีทั้งสองเปนสมาชิกแหงรัฐสภา 
 สมาชิกของรัฐบาลคนอื่นๆ อาจถูกคัดเลือกจากสมาชิกรัฐสภาหรือบุคคลอื่นก็ได แตทั้งน้ีจะตอง
เปนสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งมีที่น่ังอยูในรัฐสภา 
มาตรา 6 
 ใหแตงตั้งรองรัฐมนตรีชวยวาการ โดยพระราชกฤษฎีกาตามคําแนะนําของนายกรัฐมนตรี รอง
รัฐมนตรีชวยจะตองไมเปนสมาชิกของรัฐบาลหรือตองไมเปนขาราชการประจําในหนวยงานราชการ เม่ือ
รัฐบาลลาออกหรือพนจากหนาที่ ใหรองรัฐมนตรีชวยพนจากตําแหนงดวย 
มาตรา 7 
 เม่ือสิ้นสุดอํานาจหนาที่ของรัฐสภาหรือมีการเปลี่ยนรัฐบาล ใหรัฐบาลซึ่งกําลังจะพนจากหนาที่ มี
อํานาจบริหารงานประจําที่เปนกิจวัตรจนกวาจะมีการแตงตั้งรัฐบาลชุดใหม 
 

หมวดที่ 2  คณะรัฐมนตรแีละอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรี 
มาตรา 8 
 นายกรัฐมนตรีเปนหัวหนารัฐบาล และมีหนาที่รวมกันกับสมาชิกคนอื่น ๆ ของรัฐบาล ซ่ึงมี
หนาที่รับผิดชอบตอรัฐสภาในเรื่องนโยบายทั่วไปของรัฐบาล 
มาตรา 9 
 ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูนําการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรี บริหารจัดการและกํากับดูแลกิจการ
ตางๆ ของรัฐบาลในทุกๆ ดาน  
มาตรา 10 
 ใหนายกรัฐมนตรีเปนบุคคลที่กํากับการประชุมและเปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี เพ่ือให
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีการตัดสินใจในนโยบายทั่วไปของรัฐบาล 
มาตรา 11 
 นายกรัฐมนตรีสามารถมอบอํานาจใหสมาชิกของรัฐบาลคนใดเปนประธานในที่ประชุมระหวาง
กระทรวงใดๆ ก็ได แตการประชุมระหวางกระทรวงเชนวานั้นจะไมมีอํานาจตัดสินใจในนามของรัฐบาล
แตอยางใด 
มาตรา 12 
 ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูนํา บริหาร และลงนามในความตกลงทางการคาและความตกลงทาง
เศรษฐกิจ ความรวมมือดานวัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการปองกันกับตางประเทศ 
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อยางไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีอาจมอบอํานาจใหสมาชิกคนใดๆในรัฐบาลลงนามแทนในความตกลง
ดังกลาวนี้ 
มาตรา 13 
 ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามในอนุกฤษฎีกา มติ หรือคําสั่ง ซ่ึงไดรับการเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแลว กฎหรือระเบียบของรัฐบาลที่จะมีผลเปนการทั่วไป จะตองออกประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  
มาตรา 14 
 ใหนายกรัฐมนตรีเสนอโดยออกเปนรางพระราชกฤษฎีกาแตงตั้ง โยกยาย และถอดถอน 
ขาราชการพลเรือนระดับสูง หรือนายทหารชั้นผูใหญ ผูดํารงตําแหนงตอไปน้ี 

• สมาชิกของรัฐบาล 
• ผูวาการ ผูชวยผูวาการธนาคารแหงชาติกัมพูชา  
• รองรัฐมนตรีชวยวาการ 
• ที่ปรึกษารัฐบาล -ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี.  
• เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
• ปลัดกระทรวง – อธิบดีกรม  
• คณะผูแทนรัฐบาล  
• ผูวาราชการจังหวัดและองคกรปกครองทองถิ่น  
• เอกอัครราชทูต  
• ผูแทนผูมีอํานาจเต็ม  
• ผูบัญชาการเหลาทัพ (กองทัพ)  
• นายทหารที่มียศนายพลขึ้นไป 

 การเสนอแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน ดังกลาว จะตองสงมอบใหรัฐบาลเพื่อความเห็นชอบ และ
เพ่ือวัตถุประสงคดังกลาวนี้ นายกรัฐมนตรีอาจรองขอรัฐสภาใหจัดประชุมสมัยวิสามัญ เพ่ือใหความ
เห็นชอบการแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน ตามขอเสนอดังกลาว และใหยื่นขอเสนอดังกลาวตอ
พระมหากษัตริยเพ่ือออกพระราชกฤษฎีกาตอไป 
มาตรา 15 
 ใหนายกรัฐนตรีแตงตั้ง โยกยาย และถอดถอน ขาราชการระดับสูง ขาราชการพลเรือน 
ขาราชการทหาร คณะผูแทนทางทูต และผูชวยผูวาราชการจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ 
ผูวาการเขต ซ่ึงไมไดระบุไวในมาตรา 16 โดยอนุกฤษฎีกา เวนแตขาราชการระดับต่ํากวาอธิบดีกรมซึ่ง
อาจแตงตั้งโดยประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มาตรา 16 
 ในกรณีพิเศษหรือเกิดเหตุสุดวิสัย นายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งการเบิกจายคาใชจายนอกเหนือจาก
แผนงบประมาณแหงชาติซ่ึงระบุไวตอรัฐสภา เพ่ือแกไขปญหาที่จําเปนและเรงดวน แลวจึงทํารายงาน
เสนอตอรัฐสภาภายหลัง 
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มาตรา 17 
 ใหนายกรัฐมนตรีบริหารและเปนผูนํากํากับดูแลภารกิจของคณะรัฐมนตรี 
มาตรา 18 
 ในกรณีที่ไมมีคณะรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่ ใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่แทน โดยสอดคลอง
กับที่นายกรัฐมนตรีไดมอบหมายหนาที่ไวอยางซึ่งหนา 

 
หมวดที่ 3  อํานาจของสมาชิกของรัฐบาล 

มาตรา 19 
 รองนายกรัฐมนตรีเปนสมาชิกของรัฐบาลซึ่งมีสิทธิพิเศษเหนือกวาสมาชิกคนอ่ืนๆ ในการ
กําหนดตําแหนงในรัฐบาล 
 ใหรองนายกรัฐมนตรีชวยฯ ชวยเหลืองานตางๆ ของนายกรัฐมนตรี โดยสอดคลองกับที่
นายกรัฐมนตรีไดมอบหมายหนาที่ไวอยางซึ่งหนา 
 รองนายกรัฐมนตรีไมมีอํานาจในการตัดสินใจในภารกิจตางๆ ที่เกี่ยวกับหลักการรวมกันของ
รัฐบาล เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี 
มาตรา 20 
 รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีซ่ึงไมไดกํากับดูแลกระทรวงใดๆ อาจไดรับมอบหมายหนาที่ดังระบุ
ไวโดยนายกรัฐมนตรี 
มาตรา 21 
 ใหเรียกสมาชิกของรัฐบาลที่เปนผูกํากับดูแลกระทรวงวา “เจากระทรวง” เจากระทรวงจะเปน
ผูบริหารจัดการภารกิจตางๆ ในกระทรวง และมีอํานาจบังคับบัญชาเหนือเจาหนาที่ ขาราชการซึ่งเปน
เจาหนาที่ของหนวยงานราชการสวนกลางและของหนวยงานราชการหนวยอ่ืนๆ ซ่ึงสังกัดอยูภายใต
กระทรวง 
มาตรา 22 
 รัฐมนตรีอาวุโส รัฐมนตรี รัฐมนตรีชวยฯ ที่เปนเจากระทรวง จะมีอํานาจหนาที่ในการบริหาร
จัดการกระทรวงและหนวยงานตางๆ สังกัดภายใตกระทรวง ตามกําลังพลตนดังที่กําหนดไวในกฎหมาย 
มาตรา 23  
 หากกระทรวงใดถูกกํากับดูแลโดยรัฐมนตรีรวม ใหรัฐมนตรีรวมมีอํานาจเทาเทียมกัน การ
บริหารงานกระทรวงดังกลาว ใหวางอยูบนพ้ืนฐานการตัดสินใจรวมกัน 
มาตรา 24 
 หากกระทรวงใดถูกกํากับดูแลโดยรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวยฯ  ใหรัฐมนตรีเปนเจากระทรวง และ 
รัฐมนตรีชวยฯ  ซ่ึงเปนผูชวยเจากระทรวง จะตองปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากเจากระทรวง ให
เจากระทรวงปรึกษารัฐมนตรีชวยฯ กอนวินิจฉัยสั่งการกรณีใดๆ 
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มาตรา 25 
 สําหรับกระทรวงอิสระ หรือสํานักงานเลขาธิการซ่ึงมีรัฐมนตรีชวยฯ เปนผูกํากับดูแล ใหรัฐมนตรี
ชวยฯ เปนเจากระทรวงหรือสํานักงานนั้น 
มาตรา 26 
 ในกรณีที่กระทรวงมีรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีชวยฯ เปนเจากระทรวง ใหรองรัฐมนตรีชวยฯ  ทํา
หนาที่ชวยเหลือการกํากับดูแลกระทรวง โดยปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายโดยเจากระทรวง 
มาตรา 27 
 ใหรองรัฐมนตรีชวยฯ ซ่ึงเปนหัวหนาสํานักงานตางๆ ที่อยูภายใตบังคับบัญชาของคณะรัฐมนตรี 
มีหนาที่กํากับดูแลงานของสํานักงานดังกลาวภายใตการควบคุมดูแลโดยตรงของนายกรัฐมนตรี แต
นายกรัฐมนตรีสามารถมอบหมายหนาที่ใหรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีชวยฯ เพ่ือดําเนินการกํากับดูแล
ดังกลาวได 
มาตรา 28 
 เจากระทรวงหลายคนมีอํานาจ ตามหลักเกณฑวิธีการที่บังคับสําหรับเจาหนาที่ในแตละ
กระทรวง ในการเสนอแตงตั้ง โยกยาย และถอดถอน เจาหนาที่ตําแหนง อธิบดี นายทหารยศนายพัน 
หรือเทียบเทาหรือสูงกวาขึ้นไป เจากระทรวง 1 หน่ึงคน มีอํานาจ แตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน เจาหนาที่
ในสังกัดที่มีตําแหนงต่ํากวาอธิบดีกรมลงมาโดยออกเปนประกาศของเจากระทรวง โดยใหสอดคลองกับ
สภาพการปฏิบัติหนาที่อันเปนสาธารณะ 
มาตรา 29 
 เจากระทรวงมีอํานาจในการออกประกาศหรือคําสั่ง คําสั่งคือบทบัญญัติที่อธิบายความการ
ดําเนินการ/ภารกิจตางๆ และมีไวเพ่ือกําหนดวิธีการปฏิบัติ ประกาศและคําสั่งจะไมสามารถกําหนด
เง่ือนไขใดๆ ซ่ึงอยูนอกเหนือเขตอํานาจของกระทรวง และตองไมขัดกับกฎและระเบียบอ่ืนๆ ของรัฐบาล 
เชน อนุกฤษฎีกาหรือคําสั่งอ่ืนๆ 
มาตรา 30 
 โครงสรางองคกรและอํานาจหนาที่ของกระทรวงและสํานักงานเลขาธิการระดับกรมขึ้นไป ให
กําหนดในอนุกฤษฎีกา โครงสรางองคกรและอํานาจหนาที่ของกระทรวงและสํานักงานเลขาธิการที่มี
ระดับต่ํากวากรมลงมา ใหกําหนดไวในประกาศของกระทรวง 
มาตรา 31 
 ใหรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีรวมซ่ึงกํากับดูแลสํานักงานคณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีชวยฯ กํากับดูแล
ภารกิจตางๆ ในสํานักงานคณะรัฐมนตรี และประสานงานทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี โดยมี
รองรัฐมนตรีชวยฯ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคอยสนับสนุนชวยเหลือ และอยูภายใตความรับผิดชอบ
ของนายกรัฐมนตรี 
 ใหกําหนดบทบาทและหนาที่ของเลขาธิการไวในอนุกฤษฎีกาวาดวยองคกรและอํานาจหนาที่
ของสํานักงานคณะรัฐมนตรี 
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มาตรา 32 
 ใหสมาชิกของรัฐบาลรายบุคคลรับผิดชอบการกระทําของตนขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีและรัฐสภา
ตามลําดับ 
 ใหนายกรัฐมนตรีกํากับดูแลและติดตามการดําเนินการตางๆ ของสมาชิกรัฐบาลและมีอํานาจใน
การถอดถอน แตงตั้ง สมาชิกรัฐบาลคนอื่นดํารงตําแหนงแทนหากมีการปฏิบัติหนาที่บกพรองหรือโดย 
มิชอบ การประพฤติตนที่ไมสมควร และการไมสนองนโยบาย 
 

หมวดที่ 4  การกอตั้งกระทรวงขึ้นใหม 
มาตรา 33 
 การกอตั้งกระทรวงขึ้นใหมจะตองระบุไวโดยกฎหมาย ทั้งน้ี งบประมาณของการกอตั้งกระทรวง
เชนวา จะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา 
 

หมวดที่ 5  บทบัญญัติสุดทาย 
มาตรา 34 
 กฎหมายวาดวยโครงสรางองคกรและอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงประกาศใชบังคับโดย
ออกเปนกฤษฎีกา เลขที่ 50 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 1992 และระเบียบอ่ืนๆ ซ่ึงขัดตอบทบัญญัติของ
กฎหมายฉบับน้ี ใหถือวาสิ้นผล เปนโมฆะ และถูกแกไขเปลี่ยนแปลงโดยกฎหมายฉบับน้ี 
มาตรา 35 
 ใหกฎหมายฉบับน้ี ประกาศใชบังคับเปนการเรงดวน  
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