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“องค์ความรู้ทํางานอย่างไรให้ถูกใจกรรมาธิการ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านวิชาการ 
สํานักกรรมาธิการ 3 สํานัก 

 
 



คํานํา 
 
 โครงการอบรมและพัฒนางานด้านวิชาการในสํานักกรรมาธิการ ๓ สํานัก เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในคณะประชุมคณะกรรมาธิการ จัดขึ้นโดยคณะกรรมการ       
ที่ปรึกษาด้านวิชาการสํานักกรรมาธิการ ๓ สํานัก คณะกรรมการที่ปรึกษา ด้านกฎหมายและการ
ประชุม และสํานักกรรมาธิการ ๓ สํานัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมข้าราชการและ
พนักงานราชการ สํานักกรรมาธิการ ๓ สํานัก ในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการประชุม
คณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  โดยโครงการอบรมดังกล่าว ได้รับความ
ร่วมมืออย่างดีย่ิงทั้งจากวิทยากร ซึ่งเป็นอดีตกรรมาธิการและสมาชิกวุฒิสภา และวิทยากร ที่เป็น
ข้าราชการสํานักกรรมาธิการ ๓ สํานัก สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักการคลัง
และงบประมาณ และสํานักบริหารงานกลาง ทําให้โครงการอบรมและพัฒนางานด้านวิชาการ
ดังกล่าวสําเร็จลงด้วยดี และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 ในนามคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านกฎหมายและการ
ปกครอง และสํานักกรรมาธิการ ๓ สํานัก ขอขอบพระคุณท่านรองเลขาธิการวุฒิสภา (นางวรารัตน์  
อติแพทย์)  ที่ปรึกษาระบบงานด้านนิติบัญญัติ (นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์) และผู้อํานวยการ
สํานักกรรมาธิการ ๓ สํานัก ที่ให้การสนับสนุนโครงการอบรมอย่างดีย่ิง รวมทั้งขอขอบคุณคณะ
วิทยากรทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาให้ความรู้แก่ผู้ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งความรู้และ
ประสบการณ์ที่ข้าราชการและพนักงานราชการได้รับในคร้ังนี้ จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจ
ต่อไป อนึ่ง ทีมงานฝ่ายเลขานุการ ได้สรุปประเด็นการอบรมและจัดทําเป็นรายงานโครงการอบรม
เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการประชุมคณะกรรมาธิการให้มีประสิทธิภาพ 
รายละเอียดปรากฏตามสรุปรายงานการอบรมท้ายนี้ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

จากการอภิปรายแสดงความคิดเห็นของอดีตสมาชิกวุฒิภาเก่ียวกับการทํางานของ
เจ้าหน้าที่ในช่วงที่ผ่านมา พบว่า อดีตสมาชิกวุฒิสภามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อยู่ในระดับที่ดี เนื่องจากเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ดีตามมาตรฐาน โดยเฉพาะงานด้านธุรการ
หรืองานด้านการบริการ และต้องการให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านเลขานุการให้ความสําคัญ                  
กับงานด้านวิชาการให้มากข้ึน เพราะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยทําให้ภารกิจของสมาชิกวุฒิสภา           
และคณะกรรมาธิการไปสู่เป้าหมาย 

ทั้งนี้ ผลจากการประเมินถือเป็นภาพสะท้อนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และการทําหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้พัฒนา          
และปรับปรุงระบบและวิธีการทํางานให้อยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการและระเบียบหลักเกณฑ์                
ที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับความประสงค์ของสมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนเป็นแนวทางให้แก่สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาในการนําไปกําหนดแนวทางและนโยบายการดําเนินงานของสํานักงาน 

สําหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในด้านวิชาการนั้น อดีตสมาชิกวุฒิสภายังมีความ          
ไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานดังกล่าว เนื่องจากการสนับสนุนงานด้านวิชาการของเจ้าหน้าที่นั้น  
ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งการปฏิบัติงานด้านวิชาการของเจ้าหน้าที่นั้นถือเป็นจุดด้อย                   
ที่ควรจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโดยเร่งด่วน 

หากเจ้าหน้าที่สามารถพัฒนางานด้านวิชาการได้จะเป็นสิ่งที่สร้างให้เกิดองค์ความรู้                 
ในการปฏิบัติงาน ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทํางาน ส่งผลต่อความเชื่อม่ันและไว้วางใจให้แก่
สมาชิกวุฒิสภา ในการนี้เพื่อเป็นการเสนอผลการอภิปรายคณะผู้จัดจึงได้จัดทําบทสรุปผู้บริหารเพื่อ
เป็นการชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหา อุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้องทั้งเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและระดับสํานักงาน โดยมีประเด็นสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี้ 
 
สรุปภาพรวมความเห็นของอดตีสมาชิกวุฒิสภา 

 ประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึนในมุมมองของอดีตสมาชิกวุฒิสภา 

 ๑) การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 

  (๑) ในระยะเร่ิมต้นที่สมาชิกวุฒิสภาได้เข้ามาดํารงตําแหน่งในคณะกรรมาธิการนั้น 
อาจจะยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมาธิการเพียงพอ และเจ้าหน้าที่ประจําคณะกรรมาธิการ
ซึ่งถือเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของคณะกรรมาธิการเพราะมีความรู้ความเข้าใจ
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และประสบการณ์ในการทํางานตามภารกิจของคณะกรรมาธิการเป็นอย่างดี แต่ยังขาดการช้ีแจง         
ทําความเข้าใจกับกรรมาธิการเก่ียวกับบทบาทอํานาจหน้าที่หรือแนวทางในการดําเนินงานของ
คณะกรรมาธิการท่ีชัดเจน ทําให้การดําเนินงานของคณะกรรมาธิการไม่มีแนวทางที่ชัดเจน                 
และเม่ือประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการแล้ว จึงยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

  (๒) ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หลายคร้ังยังขาดหลักในการทํางาน และไม่ได้
ยึดถือตามระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด แต่กลับยึดหลักในการ
ปฏิบัติงานตามใจคณะกรรมาธิการเป็นส่วนใหญ่ ทําให้การปฏิบัติงานบางเรื่องเกิดภาวะท่ีสุ่มเสี่ยงให้
เกิดปัญหาการทุจริตได้ เช่น กรณีการให้กรรมาธิการหรืออนุกรรมาธิการลงลายมือชื่อเข้าร่วมประชุม
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม  กรณีการใช้บัตรเครดิตเพื่อชําระค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจของ
คณะกรรมาธิการแทนการชําระด้วยเงินสดซึ่งได้เบิกจากสํานักการคลังและงบประมาณไปเรียบร้อย
แล้วแต่กลับไม่ได้นําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเบิกงบประมาณ  

  (๓) การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามภารกิจต่างๆ ของคณะกรรมาธิการ  
โดยเฉพาะในระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการน้ัน เจ้าหน้าที่ยังขาดความกล้าหาญและความม่ันใจ
ในการช้ีแจงหรือนําเสนอข้อมูล  รวมทั้ งการแสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของ
คณะกรรมาธิการ ซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากการท่ีเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้หรือทักษะในด้านต่าง ๆ 
อย่าง เพียงพอ  รวมทั้ ง ยั งขาดโอกาส ในการชี้ แจงห รือแสดงความคิดเห็นต่อที่ ประชุม  
ทําให้ขาดความกล้าหาญหรือเกิดความไม่ม่ันใจในการชี้แจงแสดงความคิดเห็นหรือต่าง ๆ 

  (๔) เจ้าหน้าที่ประจําคณะกรรมาธิการขาดองค์ความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ความรู้เฉพาะด้านตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ รวมทั้งความรู้เก่ียวกับกฎหมายเฉพาะทาง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังขาดองค์ความรู้เฉพาะด้านดังกล่าว ทําให้การนําเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการยังไม่มีความครอบคลุมและไม่มีความเป็นวิชาการ ประกอบกับงานด้าน
คณะกรรมาธิการเป็นงานที่ มีความหลากหลาย และมีปริมาณงานมาก จึงมีความจําเป็น                  
ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จอย่างเร่งด่วน จึงไม่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนา
งานด้านวิชาการได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

  (๕) เจ้าหน้าที่ประจําคณะกรรมาธิการยังขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่             
ของแต่ละตําแหน่งงานที่ชัดเจน ทําให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มุ่งเน้นไปท่ีงานด้านการบริการ
เป็นหลัก จนทําให้การปฏิบัติงานด้านวิชาการยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น ในการประชุม
เจ้าหน้าที่จะต้องให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในการประชุมด้วย ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน             
ด้านวิชาการ ในการสนับสนุนข้อมูลประกอบการพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้ 
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  (๖) เจ้าหน้าที่ประจําคณะกรรมาธิการยังขาดการทํางานเชิงรุก โดยเฉพาะการ
สนับสนุนงานด้ านวิชาการในการจัดทํ าห รือนํา เสนอข้อ มูลประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการนั้น ส่วนมากจะเป็นการดําเนินการเฉพาะในกรณีที่มีการร้องขอเท่านั้น 

  (๗) ในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทําและนําเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการนั้น เจ้าหน้าที่ยังขาดการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากการจัดทําข้อมูล
เป็นเพียงการค้นคว้าข้อมูลเบ้ืองต้นและนําเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียว โดยไม่มีการวิเคราะห์หรือ
สังเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลายและรอบด้าน ทําให้การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการไม่มี
ประสิทธิภาพ เพราะขาดข้อมูลที่มีความหลากหลายและครอบคลุม 

   นอกจากนี้ ข้อมูลประกอบการพิจารณาในประเด็นที่เก่ียวกับการแก้ไขกฎหมาย 
และการตรากฎหมาย ยังมีจํานวนน้อยเกินไป 

  (๘)  การจัดทําเอกสารต่างๆ ตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการยังขาดรูปแบบ            
ที่เป็นมาตรฐาน ทําให้การจัดทําเอกสารต่างๆ ของคณะกรรมาธิการยังมีรูปแบบที่แตกต่างกัน 

  (๙)  ระบบการจัดเก็บเอกสารและการสืบค้นไม่เอื้อตอ่การปฏิบัติงาน 

 ๒) การทําหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

  (๑) สํานักงานฯ ยังไม่มีการกําหนดขอบข่ายอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่แต่ละตําแหน่งในคณะกรรมาธิการให้ชัดเจน ทําให้การมอบหมายงานตามภารกิจของ
คณะกรรมาธิการยังไม่ตรงกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละตําแหน่ง 

  (๒) สํานักงานฯ ยังไม่มีการจัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมาธิการ 

  (๓) กลไกการทํางานหรือระเบียบในการปฏิบัติงานบางเร่ืองที่มีอยู่ยังไม่สามารถ
ตอบสนองการทํางานของวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ ให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การจ่ายเบี้ยประชุม ซึ่งกําหนดให้มีการจ่ายทันทีที่ครบองค์ประชุม แต่ในความ
เป็นจริงอาจจะรอให้มีการประชุมไประยะหน่ึงก่อน เป็นต้น 

  (๔) การต้ังคณะอนุกรรมาธิการมีจํานวนมากเกินไป จึงควรกําหนดกรอบระยะเวลา
ในการพิจารณาให้ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง เพราะคณะอนุกรรมาธิการบางคณะดําเนินการ
เป็นระยะเวลาหลายปีแต่ขาดการกําหนดระยะการดําเนินการที่แล้วเสร็จที่ชัดเจน การกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริงจะช่วยลดจํานวนปริมาณคณะอนุกรรมาธิการ        
ที่มีมากเกินไปได้ เนื่องจากเม่ือพิจารณาศึกษาเร่ืองใด ๆ แล้วเสร็จ จึงยกเลิกคณะอนุกรรมาธิการชุดนั้น 
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จากน้ันจึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการชุดใหม่ขึ้นเพื่อพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ ต่อไป ดังนั้น สํานักงานฯ 
ควรเสนอความเห็นต่อวุฒิสภาในการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการตั้งคณะอนุกรรมาธิการไม่ให้มี
จํานวนมากเกินไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสพัฒนางานด้านวิชาการในการสนับสนุนภารกิจของ
คณะกรรมาธิการเป็นหลักแทนที่จะมุ่งเน้นการทํางานด้านเลขานุการเพียงอย่างเดียว 

 ประเด็นข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

 ๑) การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 

  (๑) เจ้าหน้าที่ควรมีการชี้แจงและทําความเข้าใจกับกรรมาธิการเก่ียวกับอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมาธิการ แนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ กฎหมายและระเบียบ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละตําแหน่ง มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในทุกกระบวนงาน และข้อมูลเฉพาะด้านที่จําเป็นในการทําหน้าที่ของคณะกรรมาธิการต่าง ๆ              
โดยต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมาธิการต้ังแต่มีการตั้งคณะกรรมาธิการ เพื่อให้
คณะกรรมาธิการกําหนดเป้าหมายและแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจํา
คณะกรรมาธิการเป็นกลไกสําหรับในการสนับสนุนการทําหน้าที่ของคณะกรรมาธิการให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

  (๒) เจ้าหน้าที่ต้องมีความกล้าหาญในการชี้ แจงและนําเสนอข้อมูลต่าง  ๆ                   
ต่อคณะกรรมาธิการด้วยความม่ันใจ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การพูดสื่อสารต้องมีความชัดเจน 
สามารถเข้าใจได้ง่าย และต้องเป็นไปด้วยความสุภาพเรียบร้อย  

  (๓) เจ้าหน้าที่ควรมีการวางแผนและคาดการณ์การประชุมล่วงหน้าทุกคร้ัง เพื่อให้
สามารถเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และต้องทํา                
ความเข้าใจกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติต่าง ๆ ให้ชัดเจน ถูกต้อง และแม่นยํา เพื่อประโยชน์ในการแสดง
ความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของที่ประชุม  

  (๔) เจ้าหน้าที่ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ แนวทาง 
และหลักการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง            
และมีประสิทธิภาพ  

  (๕) เจ้าหน้าที่ต้องมีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ ทั้งเร่ืองที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน เร่ือง
ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของคณะกรรมาธิการ และเร่ืองทั่วไป โดยการศึกษาหาความรู้ และพัฒนา
ตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในเรื่องที่ เ ก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ             
ที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี เพื่อชี้แจงและนําเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการ หน่วยงาน 
และประชาชนได้อย่างถูกต้อง 



๖ 
 

  (๖) ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามภารกิจต่างๆ ของคณะกรรมาธิการ
โดยเฉพาะในระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการน้ัน เจ้าหน้าที่ควรมุ่งเน้นการสนับสนุนงานด้าน
วิชาการให้แก่คณะกรรมาธิการ ทั้งในเร่ืองของการค้นคว้าข้อมูล การนําเสนอข้อมูล การแสดงความ
คิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ แทนการทําหน้าที่ด้านการบริการ ในห้องประชุม
ซึ่งไม่ใช่ภารกิจหลักที่ควรทําแต่อย่างใด 

  (๗) เจ้าหน้าที่ควรมีความกล้าและม่ันใจ ในการนําเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และความ
คิดเห็นต่าง ๆ ตามหลักการ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยในการชี้แจงแสดงความคิดเห็น
จะต้องเป็นไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน  

  (๘) ในการจัดทําเอกสารต่างๆ ของคณะกรรมาธิการควรมีการจัดทํารูปแบบ               
ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้การจัดทําเอกสารของคณะกรรมาธิการต่าง ๆ มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน         
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  (๙) ในการจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการนั้น เจ้าหน้าที่
จะต้องเตรียมความพร้อมในการยกร่างรายงานตั้งแต่คณะกรรมาธิการเร่ิมดําเนินการพิจารณาศึกษา 
และปรับแก้ไขเพิ่มเติมควบคู่ไปกับการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ เพื่อให้การจัดทํารายงาน
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการมีประสิทธิภาพ และควรมีเน้นการจัดทํารายงานท่ีเป็นการนําเสนอ
ผลการดําเนินงานและมีรายละเอียดที่สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน มากกว่าการรายงาน                  
การดําเนินงานเพียงอย่างเดียว 

  (๑๐) ควรมีการพัฒนา ปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารและการสืบค้น 

 ๒) การทําหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

  (๑) สํานักงานฯ ควรกําหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละตําแหน่ง โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ในคณะกรรมาธิการให้มีความชัดเจน และหาแนวทางการลดปริมาณงานที่ไม่จําเป็นของ
เจ้าหน้าที่แต่ละตําแหน่ง เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพตามความรู้ความสามารถที่ตรงตามบทบาท
หน้าที่ตอ่ไป 

    นอกจากนี้ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ประจําคณะกรรมาธิการจะต้องทําหน้าที่ทางด้าน
การบริการอาหารและเครื่องดื่มในห้องประชุมเพื่อให้ทันต่อความต้องการของคณะกรรมาธิการด้วย
นั้น สํานักงานฯ ควรจัดให้มีแม่บ้านประจําห้องประชุม เพื่อทําหน้าที่ดังกล่าวแทนเจ้าหน้าที่ประจํา
คณะกรรมาธิการ 
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  (๒) สํานักงานฯ ควรบรรจุเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถในสาขาที่ตรงกับ
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ แต่หากไม่สามารถดําเนินการได้ก็ควรเร่งพัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับงานตามภารกิจของคณะกรรมาธิการ 

  (๓) สํานักงานฯ ควรเร่งดําเนินการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะองค์ความรู้เฉพาะด้านตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ 
เพื่อให้การทําหน้าที่ของคณะกรรมาธิการมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

  (๔) สํานักงานฯ ควรบูรณาการความร่วมมือระหว่างสํานักกรรมาธิการ สํานัก
วิชาการ และสํานักกฎหมาย ในการสร้างระบบการสนับสนุนงานด้านวิชาการให้แก่คณะกรรมาธิการ              
อย่างเป็นรูปธรรม 

  (๕) สํานักงานฯ ควรเสนอความเห็นต่อวุฒิสภาในการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับ 
การต้ังคณะอนุกรรมาธิการไม่ให้มีจํานวนมากเกินไป รวมทั้งควรพิจารณาปรับปรุงกลไกหรือ           
ระเบียบต่าง ๆ ที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทําหน้าที่ของคณะกรรมาธิการให้มีความเหมาะสมมากข้ึน 

  (๖) สํานักงานฯ ควรมีการจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างสมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสํานักงาน เก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานของ
คณะกรรมาธิการที่ชัดเจน 

  (๗) สํานักงานฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของวุฒิสภาให้แพร่หลาย
มากย่ิงขึ้น รวมทั้งควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการทํางานของ
วุฒิสภาด้วย 
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สารบัญ 
 
เรื่อง   หน้า 
ส่วนที่ ๑ ทํางานอย่างไรให้ถูกใจกรรมาธิการ โดยอดีตสมาชิกวุฒิสภา ๑๐ 
   - นายวันชัย  สอนศิริ   ๑๑  

 - พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ ๑๓ 
               -  นายเกชา  ศักดิ์สมบูรณ์ ๑๕ 
               -  นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์ ๑๖ 
               - นางนฤมล  ศิริวัฒน์ ๑๙ 
               - นายคํานูณ สิทธิสมาน ๒๑ 
               - นายวิทยา  อินาลา ๒๓ 

ส่วนที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่โดยฝ่ายเลขานุการ ๒๔ 
 คณะกรรมาธิการ (โครงการพี่สอนน้อง)  
 โดย ข้าราชการผู้มีประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
 - บุคลิกภาพดีสร้างได้ มีชัยไปกว่าคร่ึง ๒๕ 
 -  พิจารณากฎหมายอย่างไร? ไม่ให้อ่อนซ้อม ๒๗ 
 -  การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ … มิใช่เรื่องยาก ๓๖ 
    -  อนุมัติพระราชกําหนด ... ใครกําหนด ๔๐ 
 -  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๔๗ 
    ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
     -  กระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ๕๗ 
     -  อนุมัติอย่างไร? .... ถ้าจะไปดูงาน ๗๔ 
     -  ครบเครื่องเรือ่งสัมมนา ๘๑ 
     -  จัดซ้ือจัดจ้าง ... ยุ่งยากจรงิหรือ? ๘๓ 
 -  กระบวนการพิจารณาเลือก แต่งตั้ง ให้คําแนะนํา  ๘๗ 
        ให้ความเห็นชอบบุคคลต่างๆ ให้ดํารงตําแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด 
 -  กระบวนการในการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา/ ๙๒ 
        ประจําสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
 



๙ 
 

                         หน้า 
ส่วนที่ ๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗   ๙๕ 
 กับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและพนักงานราชการ 
 สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒ และ ๓ 
 - วิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ๙๗ 
 - รัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ ๙๘ 
 - รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ : ฉบับปี ๕๗ กับฉบับปี ๔๙ ๑๐๕ 
 - เกร็ดรัฐธรรมนูญ ๑๑๑ 
 - การเตรียมความพร้อมในการทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ๑๑๔ 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ส่วนที่ ๔ ประชาคมอาเซียนกับการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ๑๓๑ 
   ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 - การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๑๓๓ 
  คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา/ประจําสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



๑๐ 
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๑๑ 
 

“ทํางานอย่างไรให้ถูกใจกรรมาธิการ” 
โดย นายวันชัย  สอนศิริ อดีตสมาชิกวุฒิสภา 

  
นายวันชัย  สอนศิริ อดีตสมาชิกวุฒิสภา วิทยากร

ผู้บรรยาย ได้แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ และ
คําแนะนํา สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

ตามหัวข้อ “ทํางานอย่างไรให้ถูกใจกรรมาธิการ” 
นั้น ข้าราชการควรปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกใจ และถูกต้อง คือ 
“โดนใจ” ซึ่งข้าราชการมีส่วนสําคัญในการผลักดันให้งานของ
สมาชิกวุฒิสภาสําเร็จได้ การศึกษางานโดยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและ
ผู้ร่วมงานจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนางาน 

หลักการสําคัญในการทํางานมีดังนี้ 
๑. หลักการ “อํานาจ ยศ ไม่คงที่ ความดีคงทน” กล่าวคือ ต้องทํางานโดยไม่คํานึงถึง

ตําแหน่ง แต่ต้องคํานึงถึงคุณธรรมเป็นสําคัญ ดังคํากล่าวที่ว่า “ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม” 
โดยในการทํางานต้องมีการศึกษาข้อมูล เตรียมความพร้อม มีสติในการทํางานตลอดเวลา เช่น หลัก
ของหลวงวิจิตรวาทการ กล่าวว่า การทํางานควรทําเป็นมโนภาพ คือ จินตนาการถึงเหตุที่จะเกิดขึ้น
และเตรียมความพร้อม จะทําให้เกิดข้อผิดพลาดน้อย โดยมีร้อยกรองที่เก่ียวข้องกับหลักการ ดังนี้ 

พอบุญมา กาไก่กลายเป็นหงส์ พอบุญลง หงส์เป็นกาน่าฉงน 
พอบุญสูง หมูหมากลายเป็นคน พออับจน คนเป็นหมาน่าอัศจรรย์ 

๒. หลักการ “รู้เขารู้เรา” 
    ๒.๑ รู้เรา คือ เราต้องปรับตัว ปรับใจ ปรับทัศนคติ ให้พร้อมกับการทํางาน เรียนรู้ว่าทํา

อย่างไรให้กรรมาธิการชอบใจ เข้าใจ ไว้ใจ กล่าวคือ 
 การสร้างความชอบใจ ข้าราชการต้องพิจารณาเสมอว่าต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้

กรรมาธิการเกิดความพอใจ  
 การสร้างความเข้าใจแก่กรรมาธิการต้องสื่อสารทั้ ง คําพูด  และการเขียน                

ให้กรรมาธิการเข้าใจว่าต้องการอะไร กรณีนี้เป็นไปในทิศทางใด 
 การสร้างความไว้ใจ เกิดจากการเสนองานที่ชัดเจนเข้าใจง่าย และมีข้อมูลพร้อมที่จะ

ตอบคําถามกรรมาธิการได้เสมอ  
 บุคลิกภาพมีส่วนสําคัญในการสร้างความชอบใจ เข้าใจ ไว้ใจ การแต่งกาย                

ต้องสุภาพ เหมาะกับกาลเทศะ การพูดต้องชัดเจน เข้าใจง่าย แต่สุภาพ และมีจิตใจท่ีกระตือรือร้น                  
พร้อมทํางานตลอดเวลา 



๑๒ 
 

     ๒.๒ รู้เขา คือ สมาชิกวุฒิสภามีจํานวนมาก ประมาณ ๑๕๐ – ๒๐๐ คน แต่ละคน มี
ความคิดและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ข้าราชการควรปรับตัว ปรับใจให้เข้ากับกรรมาธิการ ดังนี้ 
  - เตรียมข้อมูลให้พร้อม ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด ขยันในการศึกษาข้อมูล เพื่อที่จะ
สามารถชี้แจง ตอบคําถามกรรมาธิการได้ 
  - วางแผนแทนกรรมาธิการ คือ ต้องคาดการณ์ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดบ้าง                  
ในที่ประชุม และเตรียมความพร้อม เช่น รัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ข้อบังคับการประชุม 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง รายงานข้อมูล และข้อติดขัดก่อนการประชุมให้ทราบล่วงหน้า ๑ วัน 
  - การสื่อสารมีความสําคัญเป็นอย่างมาก การเสนองานควรสื่อสารด้วยความสุภาพ 
เรียบร้อย แต่มีความหนักแน่น มีความม่ันใจ ซึ่งเกิดจากมีหลักการและการเตรียมความพร้อมที่ดี 
 ๓. การประสบความสําเร็จในหน้าที่เกิดจากความดีและความเก่ง โดยแบ่งความเก่งออกเป็น 
๓ ด้าน ดังนี้ 
 - เก่งงาน คือ ต้องมีความรอบรู้เก่ียวกับงานในหน้าที่ หม่ันศึกษาหาความรู้ มีความ
กระตือรือร้น กล้าเผชิญหน้ากับปัญหา และอุปสรรค 
 - เก่งคน คือ ปรับตัวให้เข้ากับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ 
รู้จักรักคนอื่น และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
 - เก่งตน คือ ต้องเข้าใจตนเองรู้ว่าเรามีนิสัยอย่างไร เช่น ขยัน – ขี้เกียจ เห็นแก่ได้                   
และหัดเรียนรู้ใจเขาใจเรา 
 อนึ่ง การรับราชการนั้นอาจไม่ได้สร้างฐานะให้รํ่ารวย แต่จงภูมิใจว่าเป็นการทํางาน               
เพื่อประเทศ ประชาชน โดยมีร้อยแก้วที่เก่ียวข้องกับแนวคิดดังกล่าว ดังนี้ 
 จนแปลว่ามีน้อย แต่ไม่ได้แปลว่ามีความทุกข์ 
 รวยแปลว่ามีมาก แต่ไม่ได้แปลว่ามีความสุข 
 พอเพียงแปลว่ามีพอ แต่ไม่ได้แปลว่ามีความทุกข์หรือความสุข 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

 
 



๑๓ 
 

 “ทํางานอย่างไรให้ถูกใจกรรมาธิการ” 
โดย พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา 

  
พลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ์  อดีตสมาชิกวุฒิสภา 

วิทยากรผู้บรรยาย ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ 
“ทํางานอย่างไรให้ถูกใจกรรมาธิการ” สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

ช่วงแรกของการบรรยาย ผู้บรรยายได้เปิดประเด็น
เก่ียวกับการพัฒนาตัวเอง โดยกล่าวว่าสิ่งแรกที่ควรคํานึงถึง คือ
การสํารวจตัวเองเพื่อหาจุดอ่อนหรือข้อเสียในการทํางาน แล้ว
พัฒนาตนเองเพื่อมุ่งสู่ความสําเร็จแห่งเป้าหมาย หรือที่เรียกว่า 
ออกแบบ สร้างคนให้เหมาะกับงาน คือการสร้างตนเองให้เป็น 
คนดีก่อน จากนั้นความเป็นคนเก่งจะตามมาโดยอัตโนมัติ 
โดยความหมายของคําว่า“คนดี” หมายถึง บุคคลผู้มีจิตสํานึกและมีพฤติกรรมของความเป็นมนุษย์ใน
ระดับสูง เช่น มีเหตุผล มีความเกรงใจ มีความรับผิดชอบ เป็นต้น ตามความเชื่อถือและความศรัทธา
ที่ว่า “คนดี ย่อมนํามาซึ่งความเป็นคนเก่ง แต่คนเก่ง มิได้เป็นคนดีเสมอไป” 

คุณลักษณะ คุณสมบัติ (Attribute) อันเป็นลักษณะนิสัยหรือเป็นเสมือนสัญลักษณ์ประจําตัว
ของ “คนดี-คนเก่ง” มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

๑. ความรู้/การเข้าถึงความรู้ หมายถึง เป็นผู้มีความรู้และใฝ่รู้สมํ่าเสมอ และสามารถนํา
ความรู้ที่มีไปปรับใช้กับสถานการณ์ได้ถูกต้อง 

๒. อุดมการณ์/ค่านิยม/ทัศนคติ หมายถึง เป็นผู้มีความคิดความเชื่อและศรัทธาที่ม่ันคงอย่าง
ถูกต้องและมีความมุ่งม่ันอย่างสูง 

๓. สติปัญญา/สติสัมปชัญญะ/ความสามารถ หมายถึง เป็นผู้มีสติอยู่ตลอดเวลา สามารถใช้
ปัญญาและความสามารถได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 

๔. พฤติกรรมที่เหมาะสม หมายถึง เป็นผู้มีพฤติกรรมและการแสดงออกที่เหมาะสมกับทุก
สถานการณ์ โอกาสและสถานที่ 

๕. การตัดสินเชิงจริยธรรม/ความม่ันคงในจริยธรรม หมายถึง เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตั้งม่ัน ไม่หวั่นไหวและเอนเอียงต่อสิ่งใด ๆ ที่ผ่านเข้ามา 

๖. ความพอเพียง/พอประมาณ หมายถึง เป็นผู้มีความพอเพียงและพอประมาณให้พอดี ไม่
น้อยและไม่มาก 

๗. ความมีเหตุผล/การบริหารความคิด/การวางแผนชีวิต หมายถึง เป็นผู้ที่มีการบริหาร
ความคิดโดยใช้หลักเหตุและผล และมีการวางแผนในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมอย่างไม่ประมาท 

นอกจากนี้ “สภาพของสังคม” หรือ “วัฒนธรรมองค์กร” อันเป็นวิถีทางในการดํารงชีวิตอยู่
ในสังคมใดสังคมหนึ่ง จะต้องเอื้อและเกื้อหนุนประกอบกัน กล่าวคือ 



๑๔ 
 

 ๑. ทัศนคติที่ดี โดยความหมายของคําว่า “ทัศนคติ” คือ ระบบความเชื่อของคนที่สั่งสมมา
เป็นเวลานานและจะมีอิทธิพลต่อการตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ด้วยลักษณะของ “ความรู้สึกและความ
พอใจ” ของบุคคล 
 ๒. ค่านิยมที่ดี โดยความหมายของคําว่า “ค่านิยม” คือ สิ่งที่ยึดถือ ยึดม่ันอย่างยืนยงใน “การ
ปฏิบัติที่นํามาซึ่งพฤติกรรม” อันมีลักษณะเป็นความเชื่อ มีลักษณะการปฏิบัติที่ยืนยง และมีลักษณะ
ของการเปรียบเทียบ และค่านิยมที่ดีย่อมมีที่มาจากการกล่อมเกลาทางสังคม ได้แก่ ครอบครัว 
ศาสนา สถานศึกษา ชุมชน เพื่อน และสื่อมวลชน 
 ๓. ความเชื่อที่ดี โดยความหมายของคําว่า “ความเชื่อ” คือ สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการหล่อหลอม 
“พฤติกรรมของคนในสังคม” ให้ละเว้นการกระทําที่สังคมเชื่อว่า ผิดหรือไม่ผิด ดีหรือไม่ดี ถูกหรือไม่
ถูก พึงหรือไม่พึงปรารถนา 
 สําหรับหัวข้อ “ทํางานอย่างไรให้ถูกใจกรรมาธิการ” ผู้บรรยายกล่าวว่า จะต้องเตรียมความ
พร้อมด้วยการสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานให้ตรงกับระดับงาน โดยสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วยหลัก ๕ ประการ ได้แก่ 
 ๑. ความรู้ คือ ต้องรู้งานในหน้าที่ งานข้างเคียงหรืองานทั่วไป และงานรอบตัว (ตื่นตัว) 
 ๒. ความสามารถ คือ ต้องประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็น และต้องเตรียมชุดความคิดไว้ล่วงหน้า 
 ๓. ค่านิยม คือ ต้องมีค่านิยมในทางที่ชอบและถูกต้อง ได้แก่ ขยัน ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
 ๔. ทัศนคติ  คือ ต้องมีจิตหรือทัศนคติและมีแนวความคิดในทาง “รักในงานที่ทํา” 
 ๕. บุคลิกภาพ คือ ต้องมีความสุภาพ อ่อนโยนและต้องย้ิมเข้าไว้ ตลอดจนต้องสามารถ
ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่คับขัน 
 และผู้บรรยายได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยคติธรรม เมล็ดพันธุ์แห่งความดี หมายถึง มนุษย์บ่มเพาะ
เมล็ดพันธุ์แห่งความดีด้วยการเรียนรู้ที่มีสติ รู้จักยับย้ังชั่งใจและควบคุมวิถีประพฤติไม่ให้ไปทําความ
เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น เมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้ หมายถึง ทุกคนทุกครอบครัวมีประสบการณ์
ในตัวเอง หากมีเง่ือนไขให้ได้เข้าไปเรียนรู้ ได้เห็นปัญหาและได้เข้าใจ ในสาเหตุของปัญหา ย่อมมี
ศักยภาพเพื่อลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาของตนได้ และเมล็ดพันธุ์แห่งความรัก หมายถึง ธรรมชาติสร้าง
มนุษย์ให้มีความรักให้แก่ลูก แก่ครอบครัว มนุษย์ก็สามารถเรียนรู้ที่จะแบ่งปันความรักให้แก่คนอื่น ๆ 
ด้วยความเห็นใจ มีเมตตา และเอื้ออาทรได้เช่นกัน ประกอบข้อคิดดีดีเพื่อทุกชีวิต “คิดดี สํานึกดี ทํา
ดี ประเทศไทยจะมีแต่พัฒนา” 

 



๑๕ 
 

 “ทํางานอย่างไรให้ถูกใจกรรมาธิการ” 
โดย นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดราชบุรี 

  
 
    นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดราชบุรี 
วิทยากรผู้บรรยาย ได้แสดงความคิดเห็นและ ให้ข้อเสนอแนะ 
“ทํางานอย่างไรให้ถูกใจกรรมาธิการ” สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
    ๑. สิ่งสําคัญอย่างย่ิงในการทํางานของคณะกรรมาธิการ 
คือ การไม่ทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ อาทิ การใช้บัตร
เครดิตแทนเงินสด กรณีการศึกษาดูงานเม่ือเจ้าหน้าที่เบิกเงินสดมา
ไว้สําหรับใช้ในการเดินทาง เจ้าหน้าที่ไม่ควรให้กรรมาธิการใช้บัตร
เครดิตของตนเองจ่ายแทนและนําเงินสดไป 
     ๒. ควรจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับคณะกรรมาธิการท่ีตนจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ 
      ๓. เจ้าหน้าที่ต้องใส่ใจจดจําข้อมูลหรืองานประชุมที่ทําไว้ เม่ือประธานหรือกรรมาธิการ
สอบถามจะได้ชี้แจงได้ 
    ๔. ในการเข้าประชุมคณะกรรมาธิการควรจัดเคร่ืองคิดเลขเตรียมไว้เพื่อใช้ในการคํานวณ 
     ๕. เจ้าหน้าที่ไม่ควรใช้เบอร์แฟกซ์โทรติดต่อสมาชิกวุฒิสภา เพราะถ้าสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้
รับสายจะโทรติดต่อกลับมาไม่ได้ 
     ๖. เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบแต่ละคณะอนุกรรมาธิการควรทําความเข้าใจในเร่ืองที่คณะ             
อนุกรรมาธิการพิจารณา และสามารถชี้แจงให้ความเห็น และข้อเสนอแนะได้ 
     ๗. เจ้าหน้าที่ไม่ควรให้กรรมาธิการเซ็นชื่อล่วงหน้าในการประชุมกรรมาธิการ โดยต้องทําตาม
กฎระเบียบของทางราชการ 
      ๘. กรณีการเดินทางไปดูงานต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบเงื่อนไขของบริษัททัวร์          
ให้ละเอียดทุกเร่ือง อาทิ ค่าทัวร์ ค่าทิปไกด์   
      ๙. ไม่ควรให้เจ้าหน้าที่ในคณะกรรมาธิการ เสิร์ฟน้ําและอาหารในห้องประชุม ควรให้
เจ้าหน้าที่จัดทํางานด้านวิชาการ และเตรียมข้อมูลสําหรับการประชุม ส่วนงานบริการควรจัดแม่บ้าน   
ให้ครบทุกห้องหรือหาวิธีการอื่นตามความเหมาะสม   
 

 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 “ทํางานอย่างไรให้ถูกใจกรรมาธิการ” 
โดย นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา 

 
นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา 

วิทยากรผู้ บรรยาย  ได้ แสดงความคิด เห็นและใ ห้
ข้อเสนอแนะ “ทํางานอย่างไรให้ถูกใจกรรมาธิการ” สรุป
สาระสําคัญได้ดังนี้  

ความคาดหวังของสังคมเห็นว่ารัฐสภาจะเป็นที่พึ่ง
ให้กับประชาชน ซึ่งการทํางานของรัฐสภาแบ่งออกเป็น ๒ 
ส่วน คือ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา โดยทั้งสองส่วน
ต่างต้องมีฝ่ายสนับสนุนการทํางาน คือ ข้าราชการของ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา แม้ว่าประชาชนและสังคมไม่ได้มองลึกหรือคาดหวังการทํางานของข้าราชการ แต่
การทํางานของท้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหรือไม่นั้น 
ส่วนสําคัญจึงต้องมาจากการทํางานของเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับภารกิจของสมาชิกรัฐสภา   

จากประสบการณ์ที่ได้ทํางานในฐานะวุฒิสภามาเป็นระยะเวลา ๖ ปี ได้วิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาในการทํางานร่วมกันระหวา่งเจ้าหน้าที่กับสมาชิกวุฒิสภา และสรุปได้ว่าหากจะคาดหวังให้การ
ทํางานขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีและประสบความสําเร็จ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องตอบโจทย์
ดังนี้ 

 กรรมาธิการเป็นใคร : หากเป็นคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาจะมีองค์คณะ           
ที่เล็กกว่าและกรรมาธิการเป็นสมาชิกวุฒิสภา โดยมีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาเร่ืองที่หลากหลาย
ตามอํานาจหน้าที่ของคณะนั้น ๆ  แต่หากเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญองค์คณะจะใหญ่ขึ้นและมี
บุคคลภายนอกประกอบเป็นกรรมาธิการ แต่จะเป็นการพิจารณาเฉพาะเรื่องเท่านั้น 

 กรรมาธิการมีหน้าที่อะไร : อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา จะ
กําหนดไว้ชัดเจนตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่สําหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญ
อํานาจหน้าที่จะต้องไปดูในการตั้งคณะ ปัญหาที่พบคือคณะกรรมาธิการวิสามัญบางคณะมีอายุ ๔ – ๕ ปี 
ทั้งที่เป็นการพิจารณาเร่ืองเฉพาะกิจ ซึ่งน่าจะมีกติการ่วมกันว่าไม่ควรเกิน ๑ ปี 

นอกจากนี้ ปัญหาที่พบ คือ สมาชิกวุฒิสภาเม่ือเข้ามาดํารงตําแหน่งแล้วก็มักจะทําในส่ิงที่
ไม่ใช่หน้าที่ เจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้อธิบายว่าคณะกรรมาธิการที่ท่านเข้ามาอยู่ต้องทําอะไรบ้าง               
และมักจะตามใจกรรมาธิการ  

 เจ้าหน้าที่เป็นใคร มีหน้าที่อะไร และสมาชิกวุฒิสภารู้หรือไม่ : คําถามดังกล่าวเป็น
โจทย์ที่สําคัญ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจําเป็นต้องออกแบบการทํางานให้เจ้าหน้าที่ให้มีความ
ชัดเจน  กําหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ว่าควรมีอะไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ประจําคณะกรรมาธิการสามัญที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ต้องทราบก่อน



๑๗ 
 

ว่าตนมีหน้าที่อะไร และต้องบอกกล่าวให้สมาชิกรับทราบร่วมกันด้วย จากการทํางานของตนที่ผ่าน
มาและได้มีโอกาสเป็นประธานคณะกรรมาธิการ สิ่งที่พยายามจะทํามากที่สุด คือ การหลอมรวม
เจ้าหน้าที่กับคณะกรรมาธิการให้เป็นหนึ่งเดียวกันในการทํางานเพื่อขับเคลื่อนงานไปข้างหน้า แต่มี
ข้อจํากัดทั้งทางกายภาพและทางความคิด เพราะ เจ้าหน้าที่และกรรมาธิการจะมีโอกาสได้พบกันใน
วันประชุมเท่านั้น ตนได้พยายามออกแบบให้สมาชิกวุฒิสภามาทํางานที่อาคารสุขประพฤติ แต่ไม่
ประสบความสําเร็จ เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่จะปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารรัฐสภาหรือภารกิจ
ภายนอกรัฐสภา ปัญหาดังกล่าวหากมีรัฐสภาใหม่ก็อาจจะลดลงไป ส่วนแง่มุมทางความคิดในการ
ทํางาน ตนเห็นว่า ก่อนการทํางานร่วมกัน ควรมีการจัดสัมมนาหรือเสวนา เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งสอง
ฝ่ายได้แชร์ประสบการณ์การทํางาน เพื่อที่จะสร้างทิศทางในการขับเคลื่อนร่วมกัน 

 ทําอย่างไรเจ้าหน้าที่จึงทํางานถูกใจกรรมาธิการ : คําถามดังกล่าว ตนได้กลับมาถาม
ตัวเองด้วยว่าจากการทํางานมา ๖ ปี ประชาชนได้อะไรหรือประโยชน์อะไรจากการทํางานของตน
หรือไม่ ซึ่งได้คําตอบว่า ไม่มี และไม่ได้ประโยชน์อะไร เพราะ ระบบที่มีอยู่ไม่ได้ตอบสนองการทํางาน
เพื่อบรรลุเป้าหมาย ทั้งในส่วนของตัวสมาชิกวุฒิสภาเองและในส่วนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
หากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะปฏิรูปการทํางาน ตนขอฝากข้อสังเกตว่า ไม่มีใครจะทราบดีไป
กว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการประจํา สมาชิกวุฒิสภาเม่ือมาแล้วก็ต้องจากไป สํานักงานฯ ต้อง
กลับมาตั้งหลักและย้อนกลับมาพิจารณาว่าจะทํางานกับกรรมาธิการอย่างไรให้ประสบผลสําเร็จ ที่
ผ่านมาการเตรียมข้อมูลให้คณะกรรมาธิการเป็นการค้นคว้าอย่างง่าย ๆ ส่วนที่ยังขาดหายไป คือ 
ข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องที่จะนําไปสู่การแก้กฎหมายหรือตรากฎหมาย ความหลากหลายของ
ข้อมูลข้อเท็จจริง บางคร้ังหยิบเพียงข้อมูลด้านเดียวหรือข้อมูลที่ มีทิศทางเดียวกันมาให้
คณะกรรมาธิการพิจารณา แต่ควรตระหนักว่าความหลากหลายของข้อมูลจะมีผลต่อการตัดสินใจของ
คณะกรรมาธิการ สําหรับการรองรับภารกิจของคณะกรรมาธิการเห็นว่าควรมีการจัดเตรียมข้อมูล
ดังนี้ 

(๑) เตรียมข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกวุฒิสภา  
(๒) กฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยวิเคราะห์ว่า การทํางานของคณะกรรมาธิการจะเชื่อมโยง

กับกฎหมายอะไรบ้าง  
(๓) ข้อมูลของบุคลากรที่มีองค์ความรู้ทางด้านต่าง ๆ รวมท้ังชื่อตําแหน่ง หมายเลข

โทรศัพท์สําหรับการประสานงาน 
 

นอกจากนี้ขอให้สูตรในการทํางานไว้คือ “สูตร ๖๐/๓๐/๑๐” ประกอบด้วย 
๑๐ คือ บุคลิกภาพ (แต่งตัวสวย ๆ ย้ิมสวย ๆ พูดเพราะ ๆ)  
๓๐ คือ งานบริการ 
๖๐ คือ งานวิชาการ/การสนับสนุนงานด้านวิชาการ 
การทํางานที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่ขอแบ่งสัดส่วนว่าเป็นงานบริการร้อยละ ๗๐ ส่วนอีก 

๓๐ เป็นงานด้านวิชาการกับเร่ืองบุคลิกภาพ ซึ่งประเมินว่ายังไม่ถูกใจนัก เจ้าหน้าที่จะทํางาน 
ด้านวิชาการเม่ือสมาชิกร้องขอ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการทํางาน ดังนั้น จึงจําเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนให้เป็นไปตามสูตรที่ได้เสนอไว้ 



๑๘ 
 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาต้องให้ความสําคัญในการออกแบบว่างานอะไรบ้างที่จะเป็น
หลักให้กับสมาชิก สํานักงานฯ จะต้องเป็นผู้นําในการทํางานและอย่าคาดหวังให้สมาชิกเป็นคน
กําหนดทิศทาง เพราะสมาชิกเข้ามาและออกไป ทั้งนี้ ขอตั้งข้อสังเกตในการทํางานของเจ้าหน้าที่
คณะกรรมาธิการที่ผ่านมา ดังนี้  

 ด้านบุคลากร แม้ว่ารัฐสภาจะไม่ได้ออกแบบให้เจ้าหน้าที่ประจําคณะกรรมาธิการจะต้องมี
วุฒิการศึกษาในด้านนั้น ๆ แต่องค์ความรู้สามารถสร้างได้ โดยควรมีการแบ่งงานกันหรือกระจายคน
ให้ไปศึกษาและสร้างความรู้ให้กับตัวเอง  เพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรที่มีความรู้มารองรับภารกิจของ
คณะกรรมาธิการให้ได้ 

 การติดตามงาน การทํางานหรือการประชุมของคณะกรรมาธิการในแต่ละครั้ง มักจะมี
มติที่ประชุมหลายเร่ืองที่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหรือติดตามงานต่อเนื่อง ตนขอเสนอให้
จัดทํา Check List ในการติดตามงาน และขอฝากให้สํานักงานฯ สร้างระบบขึ้นมารองรับการติดตาม
งานด้วย 

 การจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษา ควรจัดเตรียมเค้าโครงรายงานไว้ตั้งแต่เร่ิม
พิจารณาศึกษา ออกแบบรายงานไว้ตั้งแต่เร่ิมต้น จัดทํารายงานคู่ขนานกับการพิจารณาศึกษา ส่วน
ใหญ่ที่ผ่านมามักจะรอให้คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จจึงกลับมาจัดทํารายงาน และจากการ
อ่านรายงานผลงานของวุฒิสภา ตนเห็นว่ายังเป็นการเขียนว่าวุฒิสภาทําอะไรไปแล้วบ้างมากกว่าการ
รายงานผลงาน 

 การติดตามการบังคับใช้กฎหมาย สํานักงานฯ ควรมีหน่วยงานมารองรับงานด้าน
ดังกล่าว สมาชิกวุฒิสภาควรได้รับทราบว่ากฎหมายที่ผ่านการพิจารณาและบังคับใช้แล้วมีผลกระทบ
หรือประชาชนมีปัญหาอย่างไร เพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหา ซึ่งจะเป็นการสะท้อนการทํางานของ
สมาชิกวุฒิสภาอีกทางหน่ึงด้วย 

 

สุดท้าย ขอสรุปสิ่งที่อยากฝากเจ้าหน้าที่คณะกรรมาธิการไว้ เพื่อเตรียมรับมือกับสมาชิก
วุฒิสภาชุดใหม่ คือ  

 บอกให้เลขาธิการรู้ หมายถึง สื่อสารกับเลขาธิการวุฒิสภาให้รับทราบปัญหาและ
อุปสรรคในการทํางาน เพื่อตั้งกติกาและออกแบบการทํางาน สร้างกรอบ – สร้างเกราะ ในการ
ทาํงานให้กับเจ้าหน้าที่  

 บอกให้กรรมาธิการรู้หน้าที่ของตน กรรมาธิการมีบทบาทหน้าที่อะไร อะไรที่ทําได้หรือ
ไม่ได้ อย่างไร รวมทั้งปัญหาอุปสรรคจากประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา  

 บอกให้กรรมาธิการรู้หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ สื่อสารให้กรรมาธิการรับทราบร่วมกันถึง
หน้าที่ โดยส่วนนี้จําเป็นต้องมีการกําหนดหรือออกแบบใหช้ัดเจนเสียก่อน  

 บอกให้รู้ถึงศักยภาพของเจ้าหน้าที่   
 แสดงออกให้เห็นถึงศักยภาพ 
 แสดงออกให้เห็นถึงจิตบริการ 

 



๑๙ 
 

“ทํางานอย่างไรให้ถูกใจคณะกรรมาธิการ” 
โดย นางนฤมล ศิริวัฒน์  อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอุตรดิตถ ์

  
 
    นางนฤมล  ศิริวัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วิทยากรผู้บรรยายได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ 
“ทํางานอย่างไรให้ถูกใจกรรมาธิการ” สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

  ๑. การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน 
  (๑)  รู้หน้าที่ 
 เม่ือมีสมาชิกชุดใหม่ เจ้าหน้าที่ควรแจ้งให้กรรมาธิการได้รับทราบกรอบอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมาธิการ สิ่งที่สามารถดําเนินการได้ และสิ่งที่ไม่สามารถดําเนินการได้ รวมถึงหลักการ 
ประเพณีปฏิบัติต่าง ๆ ของวุฒิสภา เพื่อสร้างความเข้าใจให้ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
  (๒)   รู้งาน 

  - เจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานของคณะกรรมาธิการเป็นอย่างดี 
  - เจ้าหน้าที่ควรมีความชอบในงานที่ทํา หากไม่ชอบก็ต้องศึกษา ใฝ่รู้ หากรู้อยู่แล้วก็
ต้องใส่ใจและมีการติดตามงานอยู่เสมอ 
 (๓)  รู้คน 
  - รู้จักกรรมาธิการ คือ เจ้าหน้าที่ควรศึกษาลักษณะนิสัย ความถนัดและเป้าหมาย
การทํางานของกรรมาธิการแต่ละทา่น  
  - รู้จักเจ้าหน้าที่ คือ ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณามอบหมายงานให้เหมาะสมกับคน
ตามลักษณะนิสัย เช่น เจ้าหน้าที่บางคนพูดเก่ง บางคนจดประเด็นเก่ง บางคนบริการเก่ง บางคนยก
ร่างหนังสือเก่ง เป็นต้น 
  - รู้จักบุคคลในวงงานที่เก่ียวข้อง คือ ต้องรู้จักและติดตามการปฏิบัติงานของบุคคลที่
เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ 
  ๒.  ระหว่างการปฏิบัติงาน 
  (๑)  เจ้าหน้าที่ควรมีการรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นให้ประธานคณะกรรมาธิการได้รับทราบอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ประธานคณะกรรมาธิการ
ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 
  (๒) ควรสํารวจสภาพห้องประชุมและอุปกรณ์ให้เรียบร้อย อาทิ สายไฟที่พื้นควรพันเทป
ให้เรียบร้อย ไมโครโฟนต้องใช้งานได้ 



๒๐ 
 

  (๓) การจัดที่นั่งผู้ชี้แจง กรณีพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงเห็นควรจัดให้นั่งกลางห้อง
ประชุมกรณีพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงอาจจัดให้นั่งถัดต่อจากกรรมาธิการได้ 
   (๔) การประสานงานเรื่องใด ๆ กับกรรมาธิการระหว่างการประชุม ควรพิจารณาความ
เหมาะสมของสถานการณ์ด้วย 
  (๕) การจัดทําบันทึกการประชุม ควรทําให้ทันทุกสัปดาห์และควรสะกดชื่อกรรมาธิการ
ให้ถูกต้อง 
  ๓. ความคาดหวัง 
   (๑ )  ต้องการให้ เจ้ าหน้ าที่ มีความ รู้ความเชี่ ยวชาญในงานตามอํ านาจหน้ าที่ 
คณะกรรมาธิการของตนเอง 
  (๒) ต้องการให้เจ้าหน้าที่มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลต่อ
คณะกรรมาธิการให้มากกว่านี้ 
  (๓) ต้องการให้คณะกรรมาธิการมีนักกฎหมายเชี่ยวชาญเฉพาะด้านประจําคณะ 
  (๔) ต้องการให้การประชุมคณะกรรมาธิการดําเนินไปเป็นเวลาพอสมควรก่อนจึงมีการ
จ่ายเบ้ียประชุม  
  (๕) ต้องการให้เจ้าหน้าที่ มีการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการเม่ือเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศให้ได้มากย่ิงขึ้น 
  (๖) ต้องการให้ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของวุฒิสภาให้มากย่ิงขึ้น โดยอาจ
ดําเนินการผ่านจอแอลซีดีขนาดใหญ่ตามสี่แยกจราจรสําคัญต่าง ๆ  
  (๗) ต้องการให้ประชาชนได้ประเมินการทําหน้าที่ของวุฒิสภาบ้าง เพื่อตรวจสอบว่า
สังคมมีความคิดเห็นต่อการทํางานของวุฒิสภามากน้อยเพียงใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 “ทํางานอย่างไรให้ถูกใจกรรมาธิการ”         
 โดย นายคํานูณ สิทธิสมาน อดตีสมาชิกวุฒิสภา 

 
 

 นายคํานูณ สิทธิสมาน อดีตสมาชิกวุฒิสภา วิทยากร
ผู้บรรยาย ได้แสดงความคิดเห็น   และให้ข้อเสนอแนะ “ทํางาน
อย่างไรให้ถูกใจกรรมาธิการ” สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 ๑. หัวข้อการฝึกอบรมเรื่อง “ทํางานอย่างไรให้ถูกใจ
กรรมาธิการ” นั้น วิทยากรได้ตั้งข้อสังเกตว่า เป็นหัวข้อที่ถูกต้อง
และเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกคนต่างรับเงินเดือน
ที่มาจากภาษีของประชาชน แต่หากจะกําหนดหัวข้อการฝึกอบรม 
ควรใช้คําว่า “ทํางานอย่างไรให้ถูกใจประชาชนและประเทศชาติ” เพราะเป้าหมายการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ควรคํานึงถึงการปฏิบัติงานให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพ
ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นสําคัญ 
 ๒. การเตรียมความพร้อมในการรองรับการปฏิบัติงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้น
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ควรมีการวางแผนและกําหนดกรอบ
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เนื่องจากการปฏิบัติงานอาจมีความแตกต่างจากเดิมที่เคยปฏิบัติ
มาคือ วุฒิสภามีอํานาจเพียงการตรวจสอบ และกลั่นกรองกฎหมายเท่านั้น แต่สําหรับสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติจะทําหน้าที่รัฐสภา เป็นสภาเดียว โดยมีการแต่งตั้งบุคคลจากข้าราชการประจําส่วนใหญ่ซึ่ง
ไม่เคยผ่านประสบการณ์งานด้านการเมืองและระบบงานรัฐสภา จึงเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานฯ จะต้องมีศักยภาพในการพัฒนางานด้านกฎหมาย และ       
การสนับสนุนข้อมูลงานด้านวิชาการประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อระบบงานรัฐสภาต่อไป 
 ๓. จากการปฏิบัติงานร่วมกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ผ่านมาพบว่า ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ทุกสํานักให้ความร่วมมือ และความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี แต่ปัญหาที่พบ
ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับตัวบุคคลคือ สมาชิกวุฒิสภา เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ทําให้
บางคร้ังข้าราชการและเจ้าหน้าที่สํานักงานฯ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจ
ให้กับสมาชิกวุฒิสภาได้ แต่ทั้งนี้การให้บริการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สํานักงานฯ ควรคํานึงถึง
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการให้เกิดความเหมาะสมด้วย โดยเฉพาะข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่สํานักกรรมาธิการที่ต้องกําหนดกรอบการดําเนินงานและบทบาทหน้าที่ให้มีความชัดเจน 
 ๔. ปัจจุบันสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กําหนดบทบาทให้ข้าราชการตําแหน่งนิติกรทํา
หน้าที่สนับสนุนข้อมูลด้านกฎหมายแก่คณะกรรมาธิการ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเป็นเร่ืองที่ดี 
ดังนั้น สํานักงานฯ ควรผลักดันให้ข้าราชการตําแหน่งนิติกรเข้ารับการฝึกอบรมด้านกฎหมายให้มี
ความเชี่ยวชาญและความชํานาญการในการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมาธิการ โดยอาจร่วมมือกับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสถาบันพระปกเกล้า จัดทําหลักสูตรการพัฒนางานด้าน
กฎหมาย เพื่อให้ข้าราชการตําแหน่งนิติกรได้สอบปรับตําแหน่งเป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ มีการ



๒๒ 
 

สร้างแรงจูงใจโดยการเพิ่มอัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนพิเศษที่ไม่น้อยกว่าการปฏิบัติงานของ
ตําแหน่งอัยการ และผู้พิพากษา หากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถดําเนินการกําหนดกรอบ
และหลักเกณฑ์ในการพัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ก็จะลดปัญหา
ปรากฏการณ์สมองไหลของข้าราชการตําแหน่งนิติกรได้เช่นเดียวกัน 
 ๕. สํานักกรรมาธิการ สํานักวิชาการ และสํานักกฎหมาย ควรร่วมมือกันดําเนินการสนับสนุน
ข้อมูลด้านวิชาการประกอบการพิจารณาอันเป็นการสนองตอบต่อการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติแก่
สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการให้มีความถูกต้อง ทันสมัยและเที่ยงตรง โดยเฉพาะข้อมูลด้าน
กฎหมาย และข้อมูลด้านวิชาการท่ีมีความสําคัญต่อประเด็นการพิจารณา อันเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบการตัดสินใจของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการในการพิจารณาศึกษา   เร่ืองนั้น ๆ ให้
เกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สํานักกรรมาธิการอาจเตรียมการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
ศึกษาของคณะกรรมาธิการ โดยการรวบรวมรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการและ
หน่วยงานภายนอก บทความ ความคิดเห็นทางวิชาการ รวมไปถึง เจตนารมณ์ นโยบาย คําสั่ง/
ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และข้อมูลในการบริหารราชการแผ่นดินที่เก่ียวข้องกับ
อํานาจหน้าที่ ของคณะกรรมาธิการ 
 ในการนี้ ข้อมูลด้านวิชาการท่ีนํามาอ้างอิงในรายผลการพิจารณาศึกษา หรือเอกสารวิชาการ
อื่น ๆ ควรระบุแหล่งที่มาของข้อมูลให้มีความชัดเจน เพื่อสะดวกและปลอดภัยต่อการค้นคว้า        
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สํานักงานฯ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการหยิบยกประเด็นเร่ืองนั้น ๆ ขึ้นมา
พิจารณา 
 ๖. ควรกําหนดหลักเกณฑ์การตั้งคณะอนุกรรมาธิการฯ ประจําคณะกรรมาธิการสามัญ คณะ
ละไม่เกิน ๒ – ๔ คณะ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สํานักกรรมาธิการได้มีโอกาสพัฒนางานด้าน
วิชาการ และด้านกฎหมายในการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้ กับสมาชิกวุฒิสภาและ
คณะกรรมาธิการเป็นหลักมากกว่าการจัดทํารายงานการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการฯ ซึ่งเป็นผล
ให้การพัฒนางานด้านวิชาการของข้าราชการสํานักกรรมาธิการขาดประสิทธิภาพและการพัฒนางาน
ที่ย่ังยืน 
 ๗. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ควรนําคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญเร่ือง การกําหนดวันแปรญัตติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ .. ) 
พุทธศักราช .... และเร่ือง วิธีการในการแสดงตนและลงมติในการพิจารณาญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง
รัฐธรรมนูญเก่ียวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา มาพิจารณา ศึกษา และวิเคราะห์ให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานของระบบงานรัฐสภา อันนําไปสู่กระบวนการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. .... เพื่อกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินการร่วมกันของ
คณะกรรมาธิการได้ 
 

 
 
 



๒๓ 
 

 “ทํางานอย่างไรให้ถูกใจกรรมาธิการ”         
โดย นายวิทยา อินาลา อดีตสมาชิกวุฒิสภา 

 
 
 นายวิทยา อินาลา อดีตสมาชิกวุฒิสภา วิทยากรผู้บรรยาย 
ได้ให้แนวคิดในการทํางานอย่างไรให้ประทับใจกรรมาธิการ และ
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสรุปสาระสําคัญ
ได้ดังนี้  

๑. การทํางานอย่างไรให้ประทับใจกรรมาธิการ ที่สําคัญ
ต้องรู้และเข้าใจในบทบาทและอํานาจหน้าที่ของตนเองว่าเป็นเช่น
ไร รวมทั้งความรับผิดชอบในการทํางานของตนเองและผู้เก่ียวข้อง 

๒. รู้จักนําเทคนิคในการบริหารจัดการคนมาปรับใช้ให้เหมาะสม โดยผู้บริหารจะต้องมี
ความสามารถรอบด้าน เป็นผู้นําที่ดี และมีความสามารถในการพิจารณาเลือกในสิ่งที่ถูกต้องและ
เหมาะสม ตลอดจนพิจารณาผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสมกับงานตามความถนัด 

๓. รู้จักบริหารงบประมาณให้เหมาะสม 
๔. รู้เขาโดยศึกษาข้อมูลภูมิหลังและประวัติของคณะกรรมาธิการ ศึกษาอํานาจหน้าที่ของ

กระทรวงทุกกระทรวงที่ มีผลเก่ียวข้องสอดคล้องกับการทํางานของระบบการทํางานของ
คณะกรรมาธิการ โดยบริหารงานให้สอดรับกับสถานการณ์อย่างรอบด้าน เช่น สภาพด้านเศรษฐกิจ 
สังคม  

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมาธิการ ทั้ง ๒๒ คณะ จําเป็นต้องเตรียมแผนงานการ
ดําเนินงานให้พร้อมสําหรับคณะกรรมาธิการเพื่อให้คณะกรรมาธิการสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตาม
กรอบอํานาจหน้าที่ 

๕. พยายามสร้างผลการทํางานด้านนิติบัญญัติอย่างมืออาชีพ  และในอนาคตควรให้
ความสําคัญในด้านกฎหมายที่ส่งผลประโยชน์ต่อประชาชน ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
ประชาคมอาเซียน    
 
ที่สําคัญที่สุด คือ “การปฏิบัติหน้าที่ควรให้ความสําคัญและคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมในระยะ 

ยาวที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับสํานักงานจนถึงผลประโยชน์ของประชาชน” 
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๒๕ 
 

บุคลิกภาพดีสร้างได้ มีชัยไปกว่าคร่ึง 
โดย นายภาสันต์  เงาศุภธน๑ และนางสาวสุนิษา  ลอยฟ้า๒  

  
  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์ 
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ไว้
เ ก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงาน 
นิติบัญญัติ โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและ
ประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์
ดังกล่าว บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งประกอบด้วย  
นิติกร วิทยากร เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานราชการสํานักกรรมาธิการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมาธิการจึงจําเป็นต้องเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติงานทุกด้าน โดยเฉพาะ
ด้านบุคลิกภาพที่จะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ด้านต่าง ๆ  มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น ดังนั้น 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเสริมสร้างบุคลิกภาพของตน ได้แก่ การแต่งกาย กิริยามารยาท เพื่อให้
เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือของสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และประชาชน  
 ทั้ งนี้  บุคลิกภาพ  “Personality” มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า  “Persona” ซึ่ ง มี
ความหมายว่า “Mask” แปลว่า “หน้ากาก” สําหรับตัวละครใช้สวมหน้า เวลาออกแสดง เวลาออก
โรงเพื่อแสดงบทบาทที่ถูกกําหนดให้ ดังนั้น บุคลิกภาพ จึงหมายถึง ลักษณะโดดเด่นเฉพาะตนของ
บุคคลซึ่งทําให้คนอื่นรู้ว่าบุคคลน้ันมีลักษณะพฤติกรรมภายในและภายนอกเป็นเช่นไร โดยมีปัจจัย
ต่าง ๆ เก่ียวข้องและมีอิทธิพลต่อตนเองและผู้พบเห็น ซึ่งบุคลิกภาพมีความสําคัญ ดังนี้ 

 บุคลิกภาพเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคน ลักษณะของคนที่โดดเด่นและเป็นที่ 
จดจําง่าย 

 บุคลิกภาพเป็นสื่อกลางในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
 บุคลิกภาพจะสัมพันธ์กันกับพฤติกรรม 
 บุคลิกภาพบอกถึงความสามารถทางการทํางานและการบริหารงาน 
 ความรู้เร่ืองบุคลิกภาพอาจจะใช้ทํานายด้านโชคชะตาวาสนาของบุคคลได้ 
 บุคลิกภาพมีผลต่อความสําเร็จในชีวิตผู้ที่มีบุคลิกภาพดีย่อมได้เปรียบคนอื่น 

 
นอกจากนี้ องค์ประกอบของบุคลิกภาพ ประกอบด้วย 
กาย : รูปร่างหน้าตา สัดส่วน ผิวพรรณ สีผม ความสูง น้ําหนัก เป็นลักษณะประจําตัวของบุคคล 
ใจ : ความคิด ความจํา จินตนาการ ความสนใจ ความตั้งใจ การตัดสินใจ สติปัญญา เป็น

เร่ืองเกี่ยวกับสมอง 

                                         
๑ นิติกรชํานาญการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพลังงาน 
๒ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๒ 



๒๖ 
 

นิสัย : ความสุภาพอ่อนโยน ความซื่อสัตย์เชื่อถือได้ ความเคารพสิทธิส่วนบุคคล ไม่เห็นแก่
ตัว มีศีลธรรมจรรยา 

อารมณ์ : ความรู้สึกแห่งจิตที่ก่อให้เกิดอาการต่าง ๆ เช่น ตื่นเต้น ตกใจ โกรธ กล้าหาญ
หวาดกลัว ร่าเริง หดหู่ หงุดหงิด วิตกกังวล 

การสมาคม : กิริยาท่าที อาการที่บุคคลแสดงต่อผู้อื่น เช่น เป็นคนชอบคบหาสมาคมกับผู้อื่น 
หรือเป็นคนเก็บตัว เห็นใจผู้อื่น ไม่แยแสผู้อื่น 

ดังนั้น บุคลิกภาพจึงขึ้นอยู่กับตัวของบุคคล โดยเร่ิมสร้างสมมาตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อให้เกิด
บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของสังคม ซึ่งกระบวนการเสริมสร้างบุคลิกภาพ จึงต้องเร่ิมจากการสํารวจ
ตนเอง คือ การวิเคราะห์ตนเองประกอบกับการรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่น เพื่อให้รู้จักตนเอง และ
จะสามารถปรับปรุงตนเอง ซึ่งการสร้างบุคลิกภาพในสังคมควรสร้างบุคลิกภาพใน ๒ ลักษณะ คือ 
การสร้างบุคลิกภาพตามความต้องการของสังคม และการสร้างบุคลิกภาพส่วนบุคคล 
 สําหรับเร่ืองการแต่งกาย การแต่งกายที่เหมาะสมตามกาลเทศะถือเป็นการให้เกียรติผู้อื่น 
และให้ความเคารพต่อสถานที่ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ การให้เกียรติตัวเอง กล่าวคือ หากแต่งกาย
เหมาะสมจะก่อให้เกิดความประทับใจในทางที่ดี ได้รับความนิยม และเลื่อมใส ซึ่งหลักสําคัญเก่ียวกับ
การแต่งกาย คือ การแต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย และถูกต้องตามกาลเทศะ 
  ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานในห้องประชุมคณะกรรมาธิการ จึงควรแต่งกายสุภาพ 
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยผู้ชายควรสวมเส้ือเชิ้ตแขนยาว กางเกงผ้าขายาวสีดําหรือสีเข้ม 
รองเท้าหนัง พร้อมทั้งผูกเนคไทและสวมชุดสูทสีสุภาพ สําหรับผู้หญิงควรสวมเสื้อและกระโปรงผ้า ที่
มีสีสุภาพ รองเท้าหนังหุ้มส้น และสวมชุดสูทสีสุภาพ ซึ่งการแต่งกายดังกล่าวควรเป็นชุดที่สวมใส่
สบาย สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถมีเคร่ืองประดับได้พอสมควร  

ทั้งนี้ ลักษณะบุคลิกภาพที่ดี ประกอบด้วย ความสะอาดของสุขภาพอนามัย กิริยาท่าทางที่
สร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็น โดยอารมณ์และจิตใจ ส่งเสริมให้บุคลิกภาพทางกาย คือ 
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ การมีทัศนคติที่ดี การมีความสามารถในการตัดสินใจ นอกจากนี้ 
ทางวาจา คือ การใช้ภาษาที่เข้าใจและจดจําง่าย มีน้ําเสียงที่สุภาพนุ่มมวล และมีคําพูดที่เหมาะสมซึ่ง
จะช่วยส่งเสริมให้เกิดบุคลิกภาพที่ดีเช่นกัน  

อย่างไรก็ตาม การอบรมเลี้ยงดูมีผลต่อบุคลิกภาพเช่นกัน โดยมีผู้ศึกษาเร่ืองดังกล่าวไว้จํานวนมาก 
ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า การอบรมเล้ียงดูของพ่อแม่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็ก เช่น พ่อแม่ที่ปล่อยปละ
ละเลย จะทําให้เด็กเป็นคนก้าวร้าว เจ้าคิดเจ้าแค้น ชอบพูดปด หนีโรงเรียน ลักเล็กขโมยน้อยส่วนพ่อ
แม่ที่ประคบประหงมบุตร จะทําให้เด็กเป็นคนที่ไม่ให้ความร่วมมือ พึ่งตนเองไม่ได้ ไม่มีความมั่นใจใน
ตนเอง เป็นต้น 
 ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี จึงมีส่วนสําคัญอย่างย่ิงต่อการส่งเสริม
ให้การปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความ
น่าเชื่อถือทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานรวมถึงองค์กร ซึ่งในที่สุดจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสมาชิก
วุฒิสภาและประชาชน 
 



๒๗ 
 

 “พิจารณากฎหมายอย่างไร?  ไม่ให้อ่อนซ้อม” 
   โดย นายกร กาญจนพัฒน์๓ และนางสาวบษุยพรรณ ปักการะโน๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
โดยหลักการกําหนดให้ต้องพิจารณาโดยสองสภา อันได้แก่ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อให้การ
พิจารณาเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบย่ิงขึ้น มีการกลั่นกรองและเกิดการถ่วงดุลของทั้งสองสภา 
อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อกระบวนการนิติบัญญัติของชาติ อย่างไรก็ดี ข้าราชการสํานักกรรมาธิการ ๑ 
สํานักกรรมาธิการ ๒ และสํานักกรรมาธิการ ๓ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะที่เป็นฝ่าย
เลขานุการของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายจําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งงานด้าน
เลขานุการและงานด้านวิชาการ  เพื่อ เ ป็นส่วนหนุนเสริมสําคัญให้การปฏิบัติหน้าที่ ของ
คณะกรรมาธิการในการพิจารณาร่างกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยสรุปได้ดังนี้ 

๑. การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 
 การพิจารณาร่างกฎหมายโดยสภาผู้แทนราษฎรจะมีการพิจารณาเป็น ๓ วาระ ดังนี้ 

 ๑.๑  วาระ ๑ ข้ันรับหลักการ 
 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง สภาจะพิจารณาและลงมติว่าจะ

รับหลักการของร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณาต่อไปหรือไม่ โดยผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้น
จะชี้แจงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอของร่างพระราชบัญญัติ เม่ือผู้เสนอชี้แจงแล้วสมาชิก       
สภาผู้แทนราษฎรอาจอภิปรายได้คัดค้านหรือสนับสนุน หรือการถามข้อสงสัย หรือการตั้งข้อสังเกตก็
ได้ หลังจากนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเปิดโอกาสให้ผู้เสนอร่างตอบชี้แจงตามที่มีผู้ตั้งคําถาม
หรือให้ข้อสังเกต เม่ือจบการอภิปรายแล้ว ผู้เสนอประธานสภาจะขอมติจากที่ประชุมว่าจะรับ
หลักการแห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือไม่  

 เม่ือขอมติจากที่ประชุมสภาว่าจะรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้นหรือไม่
แล้ว ถ้าที่ประชุมมีมติไม่รับหลักการ ร่างพระราชบัญญัตินั้นก็ตกไป ถ้าที่ประชุมมีมติรับหลักการก็จะเข้าสู่
การพิจารณาในลําดับต่อไป เป็นวาระที่สอง 
                                         

๓ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๓ 
๔ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๓ 



๒๘ 
 

  ๑.๒  วาระ ๒ ข้ันพิจารณารายมาตรา 
 ในวาระนี้ เป็นการพิจารณาเรียงตามลําดับตามรายมาตรา โดยพิจารณา           

ในรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบ โดยสภาผู้แทนราษฎรอาจมีมติ  
ให้ดําเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภา หรือมีมติแต่งตั้งและ
มอบหมายให้คณะกรรมาธิการคณะใดคณะหนึ่งเป็นผู้พิจารณา ดังนี้ 

 ๑.๒.๑ การพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภา ถือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทุกคนทําหน้าที่เป็นกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น ซึ่งจะใช้สําหรับการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติที่มีความจําเป็นรีบด่วนที่จะต้องออกใช้บังคับหรือเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ที่มีรายละเอียดไม่มาก หรือไม่ยาวนักและไม่ยากในการพิจารณา โดยเป็นการพิจารณาคร้ังเดียว           
สามวาระ ไม่มีขั้นตอนการย่ืนคําขอแปรญัตติ มีผลเป็นทั้งการพิจารณาเป็นรายมาตราในชั้นกรรมาธิการ           

และเป็นการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สองคราวเดียวกัน 
 ๑.๒.๒ การพิจารณาโดยกรรมาธิการท่ีสภาแต่งตั้ง อาจเป็นคณะกรรมาธิการ

สามัญ หรือคณะกรรมาธิการวิสามัญก็ได้ 
 หากสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรที่ ไ ม่ ได้ รับแต่ งตั้ ง ให้ เ ป็นกรรมาธิการ 

ในคณะกรรมาธิการชุดนั้นเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติก็ให้เสนอคําขอ “แปรญัตติ”  
ต่อประธานคณะกรรมาธิการที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นภายใน ๗ วัน เม่ือคณะกรรมาธิการ 
พิจารณาเสร็จแล้ว จะทํารายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการเสนอต่อสภา โดยแสดงร่างเดิม 
และการแก้ไขเพิ่มเติม คําแปรญัตติ การสงวนคําแปรญัตติ หรือมีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการ  
ถ้ามีข้อสังเกตที่ควรเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีก็ให้บันทึกไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อให้สภา
พิจารณา ประธานสภาจะจัดเข้าระเบียบวาระเป็นเร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วให้สภา
พิจารณาเร่ิมต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราจนจบร่าง โดยให้สมาชิก
อภิปรายได้เฉพาะแต่ถ้อยคําหรือข้อความที่มีการแก้ไข หรือที่ผู้แปรญัตติได้สงวนคําแปรญัตติไว้ หรือ
ที่กรรมาธิการสงวนความเห็นไว้เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมจะได้มีมติเป็นอย่างอื่น 

 ๑.๓  วาระ ๓ ข้ันลงมติผ่านร่างพระราชบัญญัติ 
 การพิจารณาในวาระที่สามเป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรว่าจะเห็นชอบ

กับร่างพระราชบัญญัติหรือไม่ ในวาระนี้จะไม่มีการอภิปรายใด ๆ ทั้งสิ้น และจะแก้ไขข้อความอย่างใด
อย่างหนึ่งมิได้ด้วย หากสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะส่งให้วุฒิสภา
พิจารณาต่อไป แต่ถ้าไม่เห็นชอบร่างนั้นก็เป็นอันตกไป 



๒๙ 
 

 การเตรียมความพร้อมของข้าราชการสํานักสํานักกรรมาธิการ ๑ สํานักกรรมาธิการ ๒ 
และสํานักกรรมาธิการ ๓ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ในขั้นการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร นิติกรและวิทยากรในสํานักกรรมาธิการ  ๓  สํานัก 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม ดังนี้ 
 ๑.  ติดข่าวสาร ค้นคว้าหาความรู้ เก่ียวกับร่างพระราชบัญญัตินั้น ๆ เพื่อให้มีความรอบรู้และ
ความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลให้สมาชิกวุฒิสภาอยู่ตลอดเวลา 
 ๒.  พิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่ร่างพระราชบัญญัติจะอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน 
โดยพิจารณาถึงเนื้อหาของร่างพรราชบัญญัติว่าอยู่ในกรอบภารกิจหน้าที่ของสํานักที่ตัวเองสังกัด
หรือไม่ กล่าวคือ 
 สํานักกรรมาธิการ ๑ มีกรอบภารกิจหน้าที่ด้านเศรษฐกิจ การคลัง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
 สํานักกรรมาธิการ ๒ มีกรอบภารกิจหน้าที่ด้านความม่ันคง การเมืองและการปกครอง และ
องค์กรอิสระ 
 สํานักกรรมาธิการ ๓ มีกรอบภารกิจหน้าที่ด้านสังคมและกิจการวุฒิสภา 
 อนึ่ง ภายหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างพระราชบัญญัติในวาระ ๓ คณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการวุฒิสภา  จะมีการประชุมพิจารณาว่าควรมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นใหม่เพื่อพิจารณา 
หรือควรมอบหมายให้กรรมาธิการสามัญของวุฒิสภาคณะใด  เป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น 
ซึ่งนิติกรและวิทยากรในสํานักกรรมาธิการ  ๓  สํานัก สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะทราบแน่ชัด
แล้วว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้น ๆ อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานของตนหรือไม่ 
 ๒.  การพิจารณาของวุฒิสภา 
 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาจะกระทําเป็นสามวาระเช่นเดียวกับการ
พิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อกลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภา
ผู้แทนราษฎรอย่างละเอียดรอบคอบอีกคร้ังหนึ่ง ทั้งนี้ วุฒิสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ หากเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั่วไป
ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน แต่หากเป็นร่างเก่ียวด้วยการเงินต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวัน เว้นแต่วุฒิสภาจะได้ลงมติขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษไม่เกินสามสิบวัน ซึ่ง
หากวุฒิสภาพิจารณาไม่เสร็จทันตามกําหนดเวลาถือจะว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบกับร่าง
พระราชบัญญัตินั้น ๆ  
 ในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภานี้นิติกรและวิทยากรในสํานักกรรมาธิการ ๑ สํานัก
กรรมาธิการ ๒ และสํานักกรรมาธิการ ๓ สังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จําเป็นต้องมีการเตรียม
ความพร้อมมากย่ิงขึ้น เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านนิติบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภาและ
คณะกรรมาธิการให้เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยสรุปได้ดังนี้ 
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 ๑.๑  วาระ ๑ ข้ันรับหลักการ 
  นิติกรในกลุ่มงานที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ควรเตรียมความพร้อมด้วยการติดตามประเด็นทางกฎหมายของร่างพระราชบัญญัติ โดยจับประเด็น
ที่มีการอภิปรายกันในวาระที่ ๑ ของวุฒิสภา เหตุผลของฝ่ายที่เห็นด้วย เหตุผลของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย 
ตลอดจนค้นคว้าหาหลักกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อเสนอเป็นความเห็นของฝ่ายเลขานุการประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการต่อไป 
 เทคนิค : การปฏิบัติงานในข้ันตอนนี้ 
 ๑) จับประเด็นให้ได้ว่า ที่ประชุมมีการอภิปรายในประเด็นอะไร 
 ๒) จับประเด็นเหตุผลอันเป็นสาระสําคัญของฝ่ายที่สนับสนุนในประเด็นแห่งเร่ืองที่
พิจารณา 
 ๓) จับประเด็นเหตุผลอันเป็นสาระสําคัญของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยในประเด็นแห่งเร่ือง
ที่พิจารณา 
 นอกจากนี้ นิติกรและวิทยากรที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการจะต้องร่วมกัน
ตรวจทานไฟล์ร่างพระราชบัญญัติที่จะใช้ในที่ประชุม ซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญ
มาก โดยในการตรวจทานไฟล์ร่างพระราชบัญญัตินี้ นิติกรหรือวิทยากรสามารถค้นหาไฟล์ร่างที่      
e-mail : Act๐๐๗@Hotmail.com ซึ่ งไฟล์ ร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภา
ผู้แทนราษฎรแล้วจะถูกส่งมายัง e-mail ดังกล่าว โดยนิติกรและวิทยากรซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมาธิการจะต้องสั่งพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาตรวจทานกับร่างพระราชบัญญัติ
ต้นฉบับที่ส่งมาจากสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาชิกในกลุ่มงาน ซึ่งในการตรวจทานจะต้องถูกต้อง
ตรงกันทุกตัวอักษร เนื่องจากจะมีผลต่อความถูกต้องของร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวุฒิสภาจนถึงขั้นประกาศใช้เป็น อย่างไรก็ดี ในขั้นตอนนี้นอกเหนือจากการ
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว นิติกรในกลุ่มงานจะต้องสังเกตและคิดวิเคราะห์ถึงประเด็นทางกฎหมาย
ที่อยู่ในพระราชบัญญัตินั้นไปพร้อม ๆ กันด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทําความเห็นทาง
กฎหมายเบื้องต้นประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๒  วาระ ๒ ข้ันพิจารณารายมาตรา 
 การพิจารณาในวาระที่ ๒ เป็นการพิจารณาในรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติ 
ทั้งในแง่ของเนื้อหาและรูปแบบเป็นรายมาตรา โดยในวาระน้ีจะเป็นการพิจารณาของทั้ง
คณะกรรมาธิการและวุฒิสภา ซึ่งนิติกร วิทยากร และธุรการควรมีการเตรียมความพร้อม ดังนี้ 
 ๑.๒.๑  การประชุมคณะกรรมาธิการ 
 ๑) ก่อนประชุมควรเตรียมความพร้อมดังนี้ 
     นิติกร 
     - ทําสรุปความเป็นมา และประเด็นการพิจารณาในวาระที่ ๑ 
     - ทําความเห็นทางกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณา โดยอาศัย
ข้อมูลจากการจับประเด็นในวาระที่ ๑ ประกอบกับการวิเคราะห์ประเด็นทางกฎหมายใน 
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ร่างพระราชบัญญัติ เพื่อจัดทําเป็นความเห็นทางกฎหมายเบื้องต้นประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการในการประชุมคร้ังแรก 
 - วิเคราะห์ และรวบรวมกฎหมายที่เก่ียวข้องกับร่างกฎหมายที่ต้อง
พิจารณาให้ครบถ้วน  
 โดยการเตรียมความพร้อมข้างต้นนิติกรสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้
จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 - เว็บโซต์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา      
   http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general  
 - ราชกิจจานุเบกษา  
   http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp  
 - สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy 
/main.php?filename=index_๐๕ 
 - ค้นหาเอกสารประกอบการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรได้ที่ :  
E Library สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
  http://library๒.parliament.go.th/giventake/hrap๒๔.html 
 - ค้นหาเอกสารในวงงานรัฐสภาทุกชนิด 
  คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ (สํานักวิชาการ สํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) http://dl.parliament.go.th/  
  ตัวอย่างเช่น ต้องการสืบค้นข้อมูล รายงานการประชุมรัฐสภา  
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา เอกสารอื่น ๆ หนังสือ (ในรูปไฟล์แสกน) ที่มีอยู่ในห้องสมุดรัฐสภา (ค่อนข้าง
ครบถ้วน) เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า อ้างอิง สนับสนุนการจัดทําเอกสารประกอบการพิจาณา 
 - แหล่งข้อมูลอื่นที่น่าสนใจ 
  รวมหนังสือที่สามารถเข้าไปอ่านหรือดาวน์โหลด มาใช้ประกอบ 
การปฏิบัติงานได้ แนะนํา : e-books ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง http://e-book.ram.edu/ 
e-book/indexstart.htm 
  บทความทางกฎหมายมหาชนที่มีความน่าชื่อถือ สามารถอ้างอิงได้ 
แนะนํา : เครือข่ายนักกฎหมายมหาชน Public Law Net http://www.pub-law.net/ 
  รวมวิทยานิพนธ์/บทความ แนะนํา : ไทยลีส (เครือข่ายห้องสมุดใน
ประเทศไทย) http://tdc.thailis.or.th/tdc/ (ต้องสมัครสมาชิกก่อน) 
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  วิทยากร 
      - บริหารจัดการ การประชุม 
 - วางแผน / กรอบเวลา การปฏิบัติงาน 
      - จัดทําเอกสารวิชาการประกอบการพิจารณา โดยศึกษา 
วิเคราะห์ถึงประเด็นในร่างพระราชบัญญัติที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
พร้อมทั้งจัดทําความเห็นทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมิการ 
 ธุรการ 
      - จัดแฟ้ม / (เอกสารในแฟ้ม ต้องมีอะไรบ้าง  
โดยประสานนิติกร / วิทยากร) 
      - จัดเตรียมคอมพิวเตอร์  
      - จัดเตรียมบัตรเลือกตําแหน่งต่างๆ  
      - จัดทําป้ายชื่อกรรมาธิการ 
      - ลําดับผู้อาวุโส (ขอที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) 
      - เตรียมความพร้อมสําหรับการจัดการประชุม 
 ๒) ระหว่างประชุมควรเตรียมความพร้อมดังนี้ 
 นิติกร 
      - ติดตามประเด็นทางกฎหมายในที่ประชุม โดยให้เทคนิคการจับ
ประเด็นเช่นเดียวกับการจับประเด็นในวาระ ๑ 
      - ทําความเห็นทางกฎหมายประกอบประเด็นพิจารณา โดย
ค้นคว้า ศึกษา รวมทั้งเปรียบเทียบหลักกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายมีเหตุผลที่
หนักแน่น และมีหลักกฎหมายรองรับ 
      - ศึกษาคําแปรญัตติ/จัดทําความเห็นทางกฎหมายประกอบคํา
แปรญัตติโดยควรจัดทําเป็นเอกสารเสนอต่อผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเพื่อเสนอต่อที่ประชุม 
 วิทยากร 
      - ติดตามประเด็นที่อาจกระทบต่อสังคม การเมืองการปกครอง 
และเศรษฐกิจ 
      - วิเคราะห์วางแผนการดําเนินการประชุม ให้สําเร็จด้วยความ
เรียบร้อย ทันตามกรอบเวลา 
  ธุรการ  
      - ดูแลความเรียบร้อยในห้องประชุม 
      - ถ่ายเอกสาร 
      - แจกเบ้ียประชุม 
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      - ดูแลเรื่องอาหาร 
 ๓) หลังประชุมควรเตรียมความพร้อมดังนี้ 
  นิติกร/วิทยากร 
      - จัดทํารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการอัน
ประกอบด้วย มาตราที่คณะกรรมาธิการแก้ไข มาตราที่กรรมาธิการสงวนความเห็นพร้อมเหตุผล 
มาตราที่ผู้แปรญัตติสงวนคําแปรญัตติพร้อมเหตุผล 
      - จัดส่งรายงานไปยังสํานักการพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์รายงานตาม
จํานวนสมาชกิวุฒิสภา 
      - จัดส่งรายงานไปยังสํานักการประชุม เพื่อบรรจุระเบียบวาระ 
 ธุรการ 
 จัดเก็บเอกสาร อย่างเป็นระบบ / เตรียมแฟ้มที่สมบูรณ์มีเอกสาร
ครบถ้วนประมาณ ๒ - ๓ แฟ้ม เพื่อเป็นข้อมูลสํารองให้แก่กรรมาธิการในกรณีต้องชี้แจงในที่ประชุม
วุฒิสภา 
 ๑.๒.๒  การพิจารณาของวุฒิสภา 
 เม่ือบรรจุวาระนิติกรและวิทยากรประจํากลุ่มงานควรมีการเตรียมความพร้อม ดังนี้ 
 ๑) จัดทําคํากล่าวรายงาน ให้ประธานจํานวน ๑ ชุด และเตรียมสํารองไว้ ๑ - ๓  ชุด  
 ๒) เตรียมตัวสนับสนุนคณะกรรมาธิการหลังห้องประชุมวุฒิสภา โดยต้อง
จัดเตรียมเอกสารและกฎหมายที่เก่ียวข้อง เหตุผลในการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ เหตุผลของ
กรรมาธิการผู้สงวนความเห็น และเหตุผลของสมาชิกวุฒิสภาผู้สงวนคําแปรญัตติ 
 ๓) ติดตามและจด “มติ” ของที่ประชุมวุฒิสภา รวมทั้งผลการลงมติในแต่ละ
มาตรา เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับสมาชิกวุฒิสภาที่มีข้อสงสัย ตลอดจนเพื่อตรวจทานกับสํานักการประชุม 
ให้ถูกต้องตรงกัน อันจะช่วยลดความผิดพลาดเก่ียวกับผลการลงมติที่อาจจะเกิดขึ้น 
 ๑.๓  วาระ ๓ ข้ันการพิจารณาผ่านร่างพระราชบัญญัติ 
 นิติกรและวิทยากรจะต้องจดมติของที่ ประชมวุฒิสภาว่ า  เห็นด้ วย กับ
คณะกรรมาธิการ เห็นควรให้คงไว้ตามร่างของสภาผู้แทนราษฎร หรือเห็นควรให้แก้ไขเป็นอย่างอื่น 
พร้อมทั้งบันทึกผลการลงคะแนนในการผ่านร่างพระราชบัญญัตินั้น ๆ  
 ๓.  กระบวนการภายหลังผ่านการพิจารณาของ “วุฒิสภา”  
 ๓.๑ เม่ือวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้วถ้าวุฒิสภาเห็นชอบด้วยโดยไม่มีการแก้ไขให้ส่ง 
ร่างพระราชบัญญัติไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป 
 ๓.๒ หากวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วย ก็จะยับย้ังไว้ และส่งคืนมายังสภาผู้แทนราษฎรถ้าเป็น
กฎหมายการเงิน สภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิหยิบยกขึ้นมาพิจารณาใหม่ได้ทันที แต่ถ้าไม่ใช่กฎหมาย
การเงิน ต้องรอเวลาให้ล่วงพ้นไป ๑๘๐ วันก่อน จึงจะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาใหม่ได้ ในกรณีที่สภา
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ผู้แทนหยิบยกข้ึนมาพิจารณาใหม่และมีมติยืนยันตามร่างเดิมของตนด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่ง
ของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ ก็จะส่งร่างไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระ
ปรมาภิไธยต่อไป   
  ๓.๓ หากวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม จะส่งคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎร
เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม ก็ส่งไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูลฯ แต่หากไม่
เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งสองสภาจะต้องตั้งกรรมาธิการร่วมกันมีจํานวนเท่าๆ กันตามที่
สภาผู้แทนราษฎรกําหนด เพื่อไปพิจารณาร่วมกันว่าจะสมควรแก้ไขหรือไม่แก้ไขอย่างไร   

 การเตรียมความพร้อมของข้าราชการสํานักสํานักกรรมาธิการ ๑ สํานักกรรมาธิการ ๒ 
และสํานักกรรมาธิการ ๓ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ในขั้นนี้นิติกรอาจต้องไปให้ข้อมูลกับคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านถึงเหตุผล
ในการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการและวุฒิสภา ตลอดจนการสงวนความเห็นของกรรมาธิการ
และการสงวนคําแปรญัตติของสมาชิกวุฒิสภา จึงควรรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลเก่ียวกับเร่ือง
เหล่านี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดก่อนเข้าชี้แจงในที่ประชุม 
 ๔.  การพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกัน 
 การพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการร่วมกันจะมีข้าราชการสํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ เม่ือคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จ
แล้วจะส่งกลับไปยังสภาทั้งสอง ซึ่งแต่ละสภาจะต้องพิจารณาว่าจะเห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณา 
ของกรรมาธิการร่วมกันหรือไม่ ถ้าทั้งสองสภาต่างเห็นชอบ ก็จะส่งไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความ 
กราบบังคมทูลต่อไป ถ้าสภาหนึ่งสภาใดไม่เห็นชอบด้วย ให้ยับย้ังร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน  
เม่ือพ้นกําหนดเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่สภาใดสภาหน่ึงไม่เห็นชอบด้วยแล้ว สภาผู้แทนราษฎรก็
อาจยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ และถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างเดิม หรือร่างที่คณะกรรมาธิการ
ร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาแล้ว ก็ให้ถือว่า
ร่างพระราชบัญญัตินั้นได้ รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วให้ส่งร่างพระราชบัญญัติไปยัง
นายกรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการต่อไป 

 การเตรียมความพร้อมของข้าราชการสํานักสํานักกรรมาธิการ ๑ สํานักกรรมาธิการ ๒ 
และสํานักกรรมาธิการ ๓ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ในขั้นตอนภายหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติผ่านการพิจารณาในวาระ ๓ ของวุฒิสภานี้นิติ
กรและวิทยากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องติดตามความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวว่าอยู่ในขั้นตอนใด กรรมาธิการร่วมมีการแก้ไขในประเด็นใดบาง สภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาเห็นชอบกับร่างของคณะกรรมาธิการร่วมหรือไม่ หากทั้งสองสภาเห็นชอบด้วยร่าง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วหรือไม่ ประกาศ ณ วันที่เท่าไหร่ เล่ม ตอน
ใด โดยข้ันตอนภายหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติผ่านการพิจารณาของรัฐสภาไปแล้วนั้น นิติกรและ
วิทยากรสามารถสอบถามความคืบหน้าของการประกาศใช้กฎมายได้ที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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หรือเว็บไซต์ www.ratchakitcha.soc.go.th เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่สมาชิกวุฒิสภากรณีที่มีข้อสงสัย ซึ่ง
หากนิติกรหรือวิทยากรสามารถให้ข้อมูลได้ทันที ย่อมเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองใน
ฐานะนิติกร/วิทยาการ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย  
 โดยสรุปการเตรียมความพร้อมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของข้าราชการสํานัก
กรรมาธิการ ๓ สํานัก สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะก่อให้เกิดผลดีทั้งในแง่ของการเพื่อพัฒนา
ข้าราชการให้เป็นมืออาชีพด้านการประชุม ตลอดจนเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้าน
วิชาการของนิติกรและวิทยากรให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาในการ
กลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การกลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติเป็นไป
ด้วยความระเอียดรอบคอบ มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และได้รับการยอมรับจากสังคมในวงกว้าง อัน
จะส่งผลดีกระบวนการนิติบัญญัติของชาติต่อไป  
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การแก้ไขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญ ... มิใช่เรื่องยาก 
         โดย นายวุฒิชยั วงศ์เมธสีุเมธ๕ 

 
 ข้อพิจารณาลําดับแรกในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
จะต้องพิจารณาประเภทหรือลําดับศัก ด์ิของกฎหมายซ่ึง
ประกอบด้วย 
 กฎหมายแม่บท 

 - รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่มีลําดับศักด์ิเทียบเท่า 
 - กฎมณเฑียรบาล 
 - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
 - พระราชบัญญัติ/ประมวลกฎหมาย/พระราชกําหนด 

 กฎหมายลูกบท 
 - พระราชกฤษฎีกา 
 - กฎกระทรวง 
 - ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อบัญญัติท้องถ่ิน 

 การพิจารณาเรื่องประเภท หรือลําดับศักด์ิของกฎหมายเป็นการยอมรับในหลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงหมายความว่ารัฐธรรมนูญได้รับการยอมรับว่าเป็นกฎหมายที่อยู่
ในลําดับชั้นสูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐ โดยได้รับการคุ้มครอง ๒ มาตรการ คือ 

๑. การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย : กฎหมายที่ตราข้ึนโดย ฝ่ายนิติ
บัญญัติต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
 ๒. การทําให้รัฐธรรมนูญต้องแก้ไขยากกว่ากฎหมายธรรมดา 

ดังนั้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องจัดทําร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม โดยจะจัดทํา
เป็นร่างพระราชบัญญัติ (ธรรมดา) มาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมิได้ ซ่ึงหลักการดังกล่าวได้ถูก
บัญญัติไว้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในมาตรา ๒๙๑ (๒) 

นอกจากหลักการดังกล่าวแล้ว ยังมีข้อพิจารณาตามแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คือ   
คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๕๔ 
ส.ส.และ ส.ว. ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจํานวนทั้ง ๒ สภา ส่งเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาตาม มาตรา ๑๕๔ (๑) ว่ากระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ๒ ร่าง เร่ืองระบบ
เลือกต้ัง (มาตรา ๙๓-๙๘) และสนธิสัญญา (มาตรา ๑๙๐) ไม่ชอบด้วยข้อบังคับการประชุมรัฐสภา 
จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องทําตาม
มาตรา ๒๙๑ (๑)-(๗) โดยต้องทําเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม มิใช่ทําเป็นร่างพระราชบัญญัติ 

                                         
๕ นิติกรชํานาญการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สํานักกรรมาธิการ ๓ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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และ มาตรา๒๙๑ (๗) ก็ให้นําเฉพาะ มาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงไม่
ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๕๔ (๑) ให้ยกคําร้อง 

จากคําส่ังศาลรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว เป็นการยืนยันความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญที่การแก้ไข จะต้องอาศัยกระบวนการที่รอบคอบมากกว่าการแก้ไขกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติ จึงไม่อาจนํากระบวนการในการแก้ไขพระราชบัญญัติมาอนุโลมใช้ในการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ 

๑. เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
 เหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในแต่ละคร้ังมีเหตุผลแตกต่างกันไป ข้ึนอยู่กับ

สถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้น เพื่อให้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมือง 

๒.  ผู้มีสิทธิเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม๖ 
 - คณะรัฐมนตรี 
 - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของสภาผู้แทนราษฎร 
 - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยว่า ๑ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง ๒ สภา 
 - ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย  
  ๓.  กระบวนการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 ๓.๑ มาตรา ๒๙๑ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 กําหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ต้องจัดทําเป็น “ญัตติ” 
โดยญัตติที่มีผลเป็นการเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข หรือเปล่ียนแปลงรูปแบบของรัฐ จะเสนอมิได้ 

  มาตรา ๒๙๑ กําหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ต้องจัดทําเป็น ญัตติ ซ่ึง
เมื่อเปรียบเทียบกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ตามมาตรา ๑๔๒ มิได้กําหนดให้จัดทําเป็น 
ญัตติ  ไว้ด้วย ดังนั้นจึงต้องพิจารณาข้อบังคับการประชุมรัฐสภาประกอบด้วย กล่าวคือ ญัตติ เป็น
เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมสภาพิจารณา จึงมีผลให้เร่ืองใดที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาต้องทํา
เป็นญัตติ ซ่ึงประเภทของญัตติตามท่ีปรากฏในข้อบังคับการประชุม ประกอบด้วย ญัตติที่เสนอ
ด้วยวาจา และญัตติที่เสนอเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และการ
เสนอร่างพระราชบัญญัติ 
  อย่างไรก็ดี การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ในมาตรา ๑๓๖ และ มาตรา ๑๓๗ ก็
ได้กําหนดให้เป็นการประชุมร่วมกันของรัฐสภา จึงกําหนดให้ใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ดังนั้น

                                         
๖ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ 



๓๘ 
 

กระบวนการและข้ันตอนในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จึงต้องพิจารณาตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมรัฐสภาประกอบกัน 
 ๓.๒ มาตรา ๒๙๑ (๒) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมและให้รัฐสภาพิจารณาเป็น ๓ วาระ  
 ๓.๓ วาระที่ ๑ ข้ันรับหลักการ 
 - การออกเสียงลงคะแนน ให้ใช้วิธีเรียกช่ือและลงคะแนนโดยเปิดเผย 
 - มีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง ๒ สภา 
 ๓.๔  วาระที่ ๒ ข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา  
 - กรณีที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังเป็นผู้เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต้อง
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นด้วย 
 - ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาฯ ข้อ ๙๕ ให้ที่ประชุมรัฐสภาต้ังคณะกรรมาธิการข้ึน
คณะหนึ่งจากสมาชิกรัฐสภา มีจํานวนไม่เกิน ๔๕ คน 
 - ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาฯ ข้อ ๙๖ กําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปร
ญัตติ ตามข้อบังคับฯ ๑๕ วันนับแต่วันถัดจากวันที่รัฐสภารับหลักการ 
 - ข้อบังคับการประชมุรัฐสภาฯ ข้อ ๙๗ เมื่อกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ก็ให้
เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นต่อประธานรัฐสภา 
 - ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อ ๙๙ ให้สมาชิกรัฐสภาอภิปรายได้เฉพาะ
ถ้อยคํา หรือข้อความที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือที่มีการสงวนคําแปรญัตติ หรือที่มีการสงวน
ความเห็น 
 - การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ ๒ ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ 
 ๓.๕ วาระที่ ๓ ข้ันลงมติ 
 - มาตรา ๒๙๑ (๕) เมื่อพิจารณาวาระที่ ๒ เสร็จส้ินแล้วให้รอไว้ ๑๕ วัน เมื่อพ้น
กําหนดนี้แล้วจึงให้พิจารณาในวาระที่ ๓ บัญญัติไว้สอดคล้องกับ ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา  
ข้อ ๙๘  เมื่อประธานรัฐสภาได้รับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระภายใน 
๑๕ วัน  
 - การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ ๓ ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดย
เปิดเผย 
 - มีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่าก่ึงหน่ึง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง ๒ สภา 
 ๔.  การทูลเกล้าฯ ถวาย และการประกาศใช้บังคับ 
 - เมื่อมีการลงมติแล้ว ให้นําร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวาย โดยให้นํามาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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 - มาตรา ๑๕๐ ให้นายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน ๒๐ วันนับ
แต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมจากรัฐสภา และเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 
 - มาตรา ๑๕๑ หากพระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายัง
รัฐสภา หรือเมื่อพ้น ๙๐ วันแล้วมิได้พระราชทานคืนกลับมา รัฐสภาต้องปรึกษาร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมนั้นใหม่  

 ถ้ารัฐสภายืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒/๓ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้ง ๒ สภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนําร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายอีกคร้ังหนึ่ง 

 เมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนกลับมาภายใน ๓๐ วัน 
ให้นายกรัฐมนตรีนําร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใช้บังคับเป็น
กฎหมายได้ เสมอืนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว 
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“อนุมัติพระราชกําหนด ... ใครกําหนด” 
โดย นายอุสาห์  ชูสินธ์๗ 

 
 รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้รัฐสภาเป็นองค์กรที่มีอํานาจนิติ
บัญญัติโดยมีอํานาจหน้าที่ที่สําคัญในการบัญญัติกฎหมาย ทั้งนี้ 
เนื่องจากรัฐสภาเป็นผู้แทนของประชาชน การบัญญัติกฎหมาย จึง
เป็นเจตนารมณ์ร่วมกันของปวงชน ด้วยเหตุแห่งความจําเป็นใน
สถานการณ์บางสถานการณ์ และข้อจํากัดเก่ียวกับเวลาของรัฐสภา 
รัฐธรรมนูญจึงได้ บัญญัติ ให้ฝ่ายบริหารมีอํานาจในการตรา
กฎหมายแล้วนํามาขอความเห็นชอบต่อรัฐสภาในภายหลัง เรียกว่า 
“พระราชกําหนด” (Emergency Decree) โดยรัฐธรรมนูญได้
กําหนดเงื่อนไขการใช้อํานาจของฝ่ายบริหารในการตราพระราช
กําหนดไว้ 
 รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้รัฐบาลมีอํานาจในการตราพระราชกําหนดซึ่งเป็นกฎหมาย            
ที่มีศักดิ์เท่ากับพระราชบัญญัติที่ตราโดยรัฐสภาได้ แต่การตราพระราชกําหนดของรัฐบาลดังกล่าว   
จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ และต้องขอความเห็นชอบต่อรัฐสภาในภายหลัง 
นอกจากนั้น เพื่อให้พระราชกําหนดเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่แท้จริง รัฐธรรมนูญยังได้
บัญญัติให้มีองค์กรที่ทําหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกําหนดอีกด้วย 
 การตราพระราชกําหนดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คณะรัฐมนตรี มีอํานาจ
ตราพระราชกําหนดได้ ๒ กรณี คือ พระราชกําหนดทั่วไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ และ 
พระราชกําหนดเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ 

กระบวนการตราพระราชกําหนดแบ่งออกเป็น 
- การเสนอพระราชกําหนดต่อรัฐสภา 
- ความสมบูรณ์ของพระราชกําหนด 
- การควบคุมตรวจสอบพระราชกําหนดและ 
- กระบวนการควบคุมตรวจสอบพระราชกําหนด 
๑. การเสนอพระราชกําหนดต่อรัฐสภา หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้ตราพระราชกําหนดและ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว คณะรัฐมนตรีต้องเสนอพระราช
กําหนดต่อรัฐสภาเพื่อขออนุมัติโดยไม่ชักช้า ดังนั้น ช่วงที่คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดต่อ
รัฐสภา จึงมี ๒ กรณี คือ 

 ๑) กรณีในระหว่างสมัยประชุม การประชุมของสภาผู้แทนราษฎรแบ่งออกเป็นในสมัย
ประชุมสามัญทั่วไป โดยวันพุธจะพิจารณาร่างกฎหมาย วันพฤหัสบดีจะพิจารณาญัตติ กระทู้ และอื่น ๆ 

                                         
๗ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตํารวจ สํานักกรรมาธิการ ๒ 
บรรยายสรุปโครงการฝึกอบรมและพัฒนางานด้านวิชาการในสํานักกรรมาธิการ ๓ สํานัก  
วันศุกร์ท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
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และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ โดยวันพุธ วันพฤหัสบดีพิจารณาร่างกฎหมายตลอดสมัยประชุม 
ส่วนวุฒิสภาจะพิจารณาเร่ืองที่ผ่านมาจากสภาผู้แทนราษฎรในวันศุกร์ 

 ๒) กรณีอยู่นอกสมัยประชุม การเปิดสมัยประชุมวิสามัญของรัฐสภามักจะไม่เกิน ๗ วัน 
ดังนั้น ภายใน ๗ วันนี้ ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสามารถพิจารณาอนุมัติพระราชกําหนดได้ 

๒.  ความสมบูรณ์ของพระราชกําหนด การพิจารณาพระราชกําหนดของรัฐสภา มี ๒ กรณี คือ 
 ๑) การไม่อนุมัติ กล่าวคือ ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติ พระราชกําหนดนั้น จะตกไป 

และถ้าสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแต่วุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยเสียง
ไม่มากกว่าก่ึงหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร พระราชกําหนดนั้นจะตกไป 
เช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม พระราชกําหนดที่ตกไป จะไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ได้เป็นไป        
ในระหว่างที่ใช้พระราชกําหนดนั้น 

 ๒) การอนุมัติ กล่าวคือ พระราชกําหนดที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากสภาทั้งสองหรือ
สภาผู้แทนราษฎรอนุมติแต่วุฒิสภาไม่อนุมัติ แต่สภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยเสียงมากกว่า
ก่ึงหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ถือว่าพระราชกําหนดนั้นได้รับการอนุมัติ 
เม่ือพระราชกําหนดได้รับการอนุมัติแล้ว นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยการ
ออกเป็นประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 

๓. การควบคุมตรวจสอบพระราชกําหนด รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๕ วรรคแรก บัญญัติว่า “ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุมัติพระ
ราชกําหนดใดตามมาตรา ๑๘๔ วรรคสาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่
น้อยกว่าหนึ่ งในห้าของจํานวนสมาชิกว่าพระราชกําหนดนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๘๔              
วรรคหน่ึง และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ              
เพื่อวินิจฉัยเม่ือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้ง คําวินิจฉัยนั้นไปยังประธาน       
แห่งสภาที่ได้รับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้รอ
การพิจารณาพระราชกําหนดนั้นไว้ก่อน จนกว่าจะได้รับแจ้งคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตาม   
วรรคหนึ่ง” 

วรรคสามบัญญัติว่า “ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกําหนดใดไม่เป็นไปตาม
มาตรา ๑๘๔ วรรคหน่ึง ให้พระราชกําหนดนั้นไม่มีผลบังคับมาแต่ต้น” 

และวรรคท้าย บัญญัติว่า “คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชกําหนดใดไม่เป็นไปตาม
มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญทั้งหมด” 

๔.  กระบวนการการควบคุมตรวจสอบพระราชกําหนด กระบวนการส่งพระราชกําหนดให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยก่อนที่รัฐสภาจะอนุมัติ เป็นไปตามเงื่อนไขและขั้นตอน คือ 

 ๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือ 

 ๒) สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
วุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานวุฒิสภา 



๔๒ 
 

 ดังนั้น เม่ือประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา ได้รับความเห็นดังกล่าวต้อง
ตรวจสอบว่ามีสมาชิกเข้าชื่อจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่
ละสภาแห่งตนหรือไม่ ถ้ามีครบประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา ต้องส่งความเห็นไป
ยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย จะใช้ดุลยพินิจเองว่าจะส่งหรือไม่ส่งไม่ได้ และเม่ือได้รับความเห็นของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให้รอการพิจารณาพระราชกําหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่า      
จะได้รับแจ้งคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีปัญหาถ้าพระราชกําหนดใดที่ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยโดยส่งมาจากประธานสภาผู้แทนราษฎร เม่ือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปแล้วภายหลังนั้น
ประธานวุฒิสภาได้ส่งพระราชกําหนดนั้นมาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกได้หรือไม่ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๕ บัญญัติว่า “ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่ง
ความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย” จึงเห็นได้ว่าประธานวุฒิสภาจะใช้ดุลพินิจไม่ส่งไม่ได้ 
ต้องส่งไปศาลรัฐธรรมนูญแต่ศาลรัฐธรรมนูญสามารถไม่รับวินิจฉัยได้เพราะถือว่าเป็นฟ้องซ้ํานั่นเอง 

การตราพระราชกําหนด มีประเด็นเฉพาะประเภทพระราชกําหนดทั่วไป ดังนี้ 
๑.  ความหมายและขอบเขตของคําว่า “ความปลอดภัยของประเทศ” ความปลอดภัย

สาธารณะ” “ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ” และ “ป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ” 
๒.  ความหมายและขอบเขตของคําว่า “เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะ

หลีกเลี่ยงได้” 
๓.  ศาลรัฐธรรมนูญควรมีอํานาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกําหนด 

ในประเด็นเก่ียวกับ “เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้” ได้หรือไม่? 
เพียงใด 

 ๓.๑ ความหมายและขอบเขตของคําว่า “ความปลอดภัยของประเทศ” “ความปลอดภัย
สาธารณะ” “ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ” และ “ป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ” ดร. ปัญญา อุดชาชน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ ระดับ ๑๐ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีความเห็น ดังนี้ 

 ๓.๑.๑ การตราพระราชกําหนดโดยรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคแรก ว่าในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของ
ประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือป้องปัดภัยพิบัติ
สาธารณะ เป็นวัตถุประสงค์หรือสาเหตุของการตราพระราชกําหนดโดยมีวัตถุประสงค์ของการตรา
พระราชกําหนดในแต่ละฉบับจะปรากฏในเหตุผลท้ายพระราชกําหนดซึ่งโดยรูปแบบของการตราพระ
ราชกําหนดของรัฐบาลโดยทั่วไปจะต้องอ้างเง่ือนไขที่เป็นวัตถุประสงค์หรือสาเหตุของการตราพระ
ราชกําหนดตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญทุกคร้ัง ทั้งนี้ เพื่อเป็นเหตุผลที่จะไม่ให้พระราชกําหนดขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ดังนั้น หากจะพิจารณาจากถ้อยคําในเหตุผลของการตราพระราชกําหนด 
รัฐบาลจะนําถ้อยคําที่เป็นวัตถุประสงค์หรือสาเหตุการตราพระราชกําหนดที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
มากล่าวอ้างทั้งสิ้น 

 ๓.๑.๒ ลักษณะวัตถุประสงค์หรือสาเหตุของการตราพระราชกําหนดดังกล่าวจึง
เป็นความจําเป็นทางสถานการณ์ที่ไม่ปกติเก่ียวกับความม่ันคงของรัฐทั้งด้านการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณะภัย การที่รัฐบาลตราพระราชกําหนดต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข



๔๓ 
 

ปัญหาวิกฤตการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในขณะน้ัน และคาดว่าสามารถเยียวยาปัญหาได้ ไม่ใช่รัฐบาลตรา
กําหนดนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ พระราชกําหนดดังกล่าวเช่น พระราชกําหนดนิรโทษกรรม
ผู้กระทําความผิด ดังนี้ 

 ๑ )  ปี  พ .ศ .  ๒๔๗๕ ได้แก่ พระราชกําหนดนิรโทษกรรมในคราว
เปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

 ๒) ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ ได้แก่ พระราชกําหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทํา
ความผิดฐานกบฏและจลาจล พุทธศักราช ๒๔๘๘ 

 ๓) ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้แก่ พระราชกําหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้ก่อความไม่
สงบเพื่อยึดอํานาจการปกครองแผ่นดินฯ พุทธศักราช ๒๕๒๔ 

 ๔) ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้แก่ พระราชกําหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทํา
ความผิดเนื่องในการชุมนุมกันฯ พุทธศักราช ๒๕๓๕ 

 ๓.๑.๓ ความปลอดภัยของประเทศ หมายถึง เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการดํารง
คงอยู่ของรัฐ มีผลกระทบต่อความมั่นคงต่อการเมืองการปกครองของรัฐ เช่น เกิดสงครามที่ข้าศึกจะ
มารุกรานประเทศ เกิดสงครามกลางเมืองที่คนในชาติเดียวกันขัดแย้งกันอย่างรุนแรงอันเนื่องมาจาก
ความแตกต่างในเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม และเกิดพรรคกรเมืองที่อาจเป็นภัยต่อการเมือง       
การปกครอง เป็นตัน ตัวอย่าง พระราชกําหนดเขตหวงห้ามคนต่างด้าว พุทธศักราช ๒๔๘๔ พระราช
กําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. ๒๕๓๘ และพระราชกําหนด
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่ ๓)           
พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 ๓.๑.๔ ความปลอดภัยสาธารณะ หมายถึง เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ เช่น เกิดการกบฏหรือการจลาจลและเกิดอันตรายที่มีผลกระทบอันเป็นภัย
ต่อสังคม เป็นต้น ตัวอย่าง พระราชกําหนดคุ้มครองความสงบสุขเพื่อให้การดําเนินไปตามรัฐธรรมนูญ 
(ฉบับชั่วคราว) ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๐ พ.ศ. ๒๔๙๐ กับคําแถลงการณ์และพระ
ราชกําหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 ๓.๑.๕ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ หมายถึง เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสถานะทาง
เศรษฐกิจของประเทศ เช่น เศรษฐกิจตกต่ํา ขาดเสถียรภาพทางด้านการเงินและการคลัง ขาด
ดุลการค้าและขาดการลงทุนจากต่างประเทศ และขาดความเชื่อม่ันทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ตัวอย่าง
พระราชกําหนดควบคุมเครดิตในภาวะคับขัน พุทธศักราช ๒๔๘๖ พระราชกําหนดการปฏิรูประบบ
สถาบันการเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๓.๑.๖ ป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ หมายถึง เหตุการณ์สาธารณะภัยอันก่อให้เกิด
ภัยพิบัติขึ้นในประเทศ และสถานการณ์อันตรายทางด้านสาธารณสุข เช่น เกิดอุทกภัย อัคคีภัย วาต
ภัย ฝนแล้ง และโรคระบาด เป็นต้น ตัวอย่าง พระราชกําหนดควบคุมการติดต่อกับต่างประเทศ 
พุทธศักราช ๒๔๘๓ พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันภัยทางอากาศ พุทธศักราช 
๒๔๘๒  พ .ศ. ๒๔๘๗ และพระราชกําหนดอนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน พ.ศ. ๒๕๒๓  
(แก้ไขปัญหา ฝนแล้ง) 



๔๔ 
 

 ๓.๒  ความหมายและขอบเขตของคําว่า “เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิ
อาจจะหลีกเลี่ยงได้” ดร.ปัญญา อุดชาชน ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ ระดับ ๑๐ สํานักงานศาล
รัฐธรรมนูญ มีความเห็นดังนี้ 

 ๓.๒.๑ การตราพระราชกําหนดโดยรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคสองว่า “การตราพระราชกําหนดตามวรรคหน่ึง ให้กระทําได้เฉพาะ
เม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้” เป็นความ
จําเป็นในกระบวนการตรากฎหมายที่รัฐบาลจําเป็นต้องตรากฎหมายรีบด่วน แต่รัฐสภาอยู่ในช่วงปิด
สมัยประชุมหรือกระบวนการนิติบัญญัติที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการตรากฎหมาย รัฐบาลจึงไม่อาจ
รอกระบวนการตรากฎหมายในสถานการณ์ปกติได้เนื่องจากจะต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่าง
รีบด่วน จึงเป็นเง่ือนไขทางข้อเท็จจริงในห้วงระยะเวลานั้นๆ ดังนั้น เหตุผลที่ว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มี
ความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้จึงมีความสําคัญว่ามีความหมายและขอบเขตมากน้อยแค่
ไหน เพียงใด 

 ๓.๒.๒ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช 
๒๔๗๕ ได้บัญญัติให้ฝ่ายบริหารมีอํานาจตราพระราชกําหนดแล้ว ทั้งๆ ที่ไม่มีคําว่า “พระราช
กําหนด” ปรากฏอยู่ กล่าวคือ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามช่ัวคราว
พุทธศักราช ๒๔๗๕ มาตรา ๒๙ บัญญัติว่า “ถ้ามีการฉุกเฉินเกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุม
สภาราษฎรให้ทันท่วงทีมิได้ และคณะกรรมการราษฎรเห็นสมควรจะต้องออกกฎหมายเพื่อให้เหมาะ    
แก่การฉุกเฉินนั้นก็ทําได้ แต่จะต้องรีบนํากฎหมายนั้นขึ้นให้สภารับรอง” คําว่า “พระราชกําหนด”      
เร่ิมปรากฏข้ึนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ มาตรา 
๕๒ วรรคแรก บัญญัติว่า “ในเหตุฉุกเฉินซึ่ งจะเ รียกประชุมสภาราษฎรให้ทันท่วงที มิได้ 
พระมหากษัตริย์ทรงตราพระราชกําหนดให้ใช้บังคับดั่งเช่นพระราชบัญญัติก็ได้” 

 ๓.๒.๓ สถานการณ์พิเศษที่ฝ่ายบริหารตราพระราชกําหนดได้ สถานการณ์พิเศษ 
หมายถึง สถานการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้น 

 ๓ .๓  ศาลรัฐธรรมนูญควรมีอํานาจตรวจสอบความขอบด้วยรัฐธรรมนูญของ           
พระราชกําหนดในประเด็นเก่ียวกับ “เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยง
ได้” ได้หรือไม่เพียงใด ดร.ปัญญา อุดชาชน ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ ระดับ ๑๐ สํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ มีความเห็น ดังนี้ 
 ๓.๓.๑ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๘๕ วรรคแรก 
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกําหนดในประเด็น           
ตามข้อ ๓.๑ คือตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๘๔ วรรคสอง 
 ๓.๓.๒ โดยหลักทั่วไปของกฎหมายมหาชนถือว่า การตราพระราชกําหนดเป็น
อํานาจของฝ่ายบริหารที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้โดยมีเง่ือนไขทั้งในด้านเนื้อหา (รัฐธรรมนูญ มาตรา 
๑๘๔ วรรคหนึ่ง) และเง่ือนไขในด้านกระบวนการตรา (รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๘๔ วรรคสอง) การใช้
อํานาจของฝ่ายบริหารดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทําของรัฐบาล (Act of Government) ที่มีลักษณะ
เป็นนิติกรรมทางปกครอง จึงเป็นลักษณะการใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหารในการใช้และการตีความใน
เง่ือนไขของรัฐธรรมนูญเพื่อตราพระราชกําหนด การที่ฝ่ายบริหารใช้ดุลพินิจว่า กรณีใดหรือ



๔๕ 
 

สถานการณ์ใด จึงจะเรียกว่า เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ซึ่งเป็น
เง่ือนไข ในด้านกระบวนการตราพระราชกําหนด 
 พระราชกําหนดที่รัฐบาลได้ตราขึ้นจะถูกตรวจสอบโดยรัฐสภาว่าจะอนุมัติ
หรือไม่ อนุมัติพระราชกําหนดเป็นลักษณะการตรวจสอบภายหลังจากที่พระราชกําหนดได้ถูกนําไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว หากพิจารณาจากองค์กรที่มีอํานาจ
ใช้และตีความพระราชกําหนดมีหลายองค์กร ดังนี้ 
 ๓ .๓ .๒ .๑ ก่อนที่นําเข้า รัฐสภา ประกอบด้วย พระมหากษัตริ ย์ 
คณะรัฐมนตรีและศาลรัฐธรรมนูญ 
 ๓ .๓ .๒ .๒ หลังที่นํา เ ข้ารัฐสภา  ประกอบด้วย รัฐสภา และศาล
รัฐธรรมนูญตามหลักกฎหมายมหาชนดังกล่าว ถือว่า อํานาจของฝ่ายบริหารในการตราพระราช
กําหนดเป็นอํานาจเด็ดขาดและเป็นดุลพินิจอิสระของฝ่ายบริหาร แต่การคานและดุลอํานาจซึ่งกัน
และกันระหว่างองค์กรที่ใช้อํานาจอธิปไตยกรณีของประเทศไทยย่อมมีความสําคัญและการตรวจสอบ                  
ตามเง่ือนไขอย่างครบถ้วนทั้งในด้านเนื้อหาและในด้านกระบวนการตราที่อยู่ภายใต้เง่ือนไข
สถานการณ์ฉุกเฉินของพระราชกําหนด 
 ๓.๓.๓ ด้วยเหตุที่คณะรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายบริหารได้ใช้อํานาจนิติบัญญัติในการ
ออกกฎหมายดังกล่าว รัฐธรรมนูญจึงได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่ทําหน้าที่ควบคุม
ตรวจสอบพระราชกําหนดก่อนที่รัฐสภาจะอนุมัติ ตามแนวคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๔๑๒๘ 
โดยบรรทัดฐานดังกล่าว มีความเห็นว่า การใช้อํานาจของศาลรัฐธรรมนูญในการควบคุมความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกําหนด ต้องมีอํานาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๑๘๔ วรรคสอง ที่ บัญญัติว่า “การตราพระราชกําหนด ตามวรรคหนึ่งให้กระทําได้เฉพาะ
คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้” ด้วยเนื่องจาก
เหตุผล ดังนี้ 
  ๑) หากพิเคราะห์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคสอง
แล้ว มาตรา ๑๘๔ วรรคสอง ได้อ้างถึง (Refer) การตราพระราชกําหนดตามมาตรา ๑๘๔ วรรคแรก 
โดยได้บัญญัติเง่ือนไขการตราพระราชกําหนดเพิ่มเติมว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิ
อาจจะหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคแรก มีความเกี่ยวพันกับ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคสอง 
  ๒) ด้วยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ให้ฝ่ายบริหารคือคณะรัฐมนตรี          
มีอํานาจหน้าที่ ตราพระราชกําหนดได้เพราะว่ามีกรณีฉุกเฉินและมีความจําเป็นรีบด่วนที่จะต้องมี
กฎหมายออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ของประเทศที่เกิดขึ้น หากรอกฎหมายที่จะต้อง
ดําเนินการตามกระบวนการนิติบัญญัติปกติ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานกว่าที่รัฐสภาจะตรากฎหมายได้
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติและจะไม่สามารถใช้กฎหมายเพื่อเยียวยาแก้ไขปัญหา
วิกฤตการณ์ของประเทศได้ 
  ๓) ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคแรก และ              
มาตรา ๑๘๔ วรรคสอง คือ เง่ือนไขการตราพระราชกําหนดต้องในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะ
รักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ 



๔๖ 
 

หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ และเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ 
ดังนั้น การตราพระราชกําหนดของคณะรัฐมนตรีต้องเป็นไปตามเง่ือนไขทั้งตามที่รัฐธรรมนูญ           
มาตรา ๑๘๔ วรรคแรก และมาตรา ๑๘๔ วรรคสอง รวมกัน จะยึดเง่ือนไขเฉพาะตามวรรคแรกหรือ
วรรคสอง วรรคใดวรรคหนึ่งไม่ได้ ดังจะเห็นได้จากเหตุผลในการตราพระราชกําหนดของ
คณะรัฐมนตรี เช่น พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๔๗              
ได้ให้เหตุผลทั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคหน่ึง และมาตรา ๑๘๔ วรรคสอง กล่าวคือ             
เพื่อความปลอดภัยสาธารณะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้จากความแตกแยกไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน             
ในหมู่คณะสงฆ์ และนับเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ เป็นต้น 
  ๔) เม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๘๔ วรรคแรกแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญต้องมีอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๘๔ วรรคสองด้วย ดังนั้น บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๕ จึงสอดคล้องกับหลักนิติรัฐ (Legal State) 
 
 สรุป 

เพื่อให้มีการควบคุมการใช้อํานาจนิติบัญญัติของฝ่ายบริหารอย่างเข้มงวดเนื่องจาก
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้อํานาจนิติบัญญัติให้ฝ่ายบริหารใช้ชั่วคราวเท่านั้น เพราะเหตุแห่งความ
จําเป็น ในสถานการณ์บางสถานการณ์ และข้อจํากัดเก่ียวกับเวลาของรัฐสภา แล้วนํามาขอความ
เห็นชอบต่อรัฐสภาในภายหลัง และเนื่องจากการตราพระราชกําหนดของรัฐบาลได้กล่าวเป็นประเด็น
ทางการเมือง    ที่ฝ่ายค้านได้เป็นประเด็นที่เป็นกลไกตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลและมีแนวโน้ม
จะเพิ่มขึ้นมากในอนาคต ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. การตราพระราชกําหนด กล่าวคือการตราพระราชกําหนดของรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร
ต้องยึดเง่ือนไขการตราพระราชกําหนดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างเข้มงวดโดยเหตุผลในการ
ตราพระราชกําหนดต้องมีความสัมพันธ์สอดรับกับเนื้อหา (Context) ของพระราชกําหนดอย่าง
แท้จริง และการตราพระราชกําหนดต้องเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะ
หลีกเลี่ยงได้ โดยสามารถพิสูจน์ได้ว่าเม่ือได้ตราพระราชกําหนดแล้ว ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาของประเทศได้อย่างไร สถานการณ์หรือเหตุการณ์ในขณะนั้น มิใช่เหตุการณ์ได้ผ่อน
คลายไปในทางท่ีดีแล้วหรือพ้นวิกฤตการณ์แล้ว รัฐบาลจึงตราพระราชกําหนดในภายหลัง เช่น พระ
ราชกําหนดนิรโทษกรรมผู้กระทําความผิด เป็นต้น 

๒. องค์กรที่ทําหน้าที่ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญพระราชกําหนด คือ ศาลรัฐธรรมนูญ 
ต้องมีอํานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกําหนดได้ทั้งกรณีตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคแรก และมาตรา ๑๘๔ วรรคสอง ทั้งนี้
เนื่องบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคแรก และมาตรา ๑๘๔ วรรคสอง มีความสัมพันธ์
กันและเป็นเง่ือนไขการตราพระราชกําหนดของรัฐบา เม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจในการพิจารณา
วินิจฉัยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคแรกแล้วศาลรัฐธรรมนูญย่อมมีอํานาจใน
การพิจารณาวินิจฉัยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคสองด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ควบคุมการตราพระราชกําหนดของรัฐธรรมนูญเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญอย่างเข้มงวด 



๔๗ 
 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

   โดย นายเอกชัย  บุดสีนนท์๘  
 

กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็น
กระบวนการพิจารณาในกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศมีใช้
ระบบสภาเดี่ยว ดังนั้น กระบวนการพิจารณาจึงมีลักษณะ
เช่นเดียวกับการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีแนวคิดและ
รายละเอียดการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

 
๑. กรอบอํานาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
 เนื่องจากกรอบอํานาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
หรือร่างกฎหมายนั้น เป็นแนวคิดเก่ียวกับการใช้อํานาจนิติบัญญัติในฐานะที่เป็นอํานาจหนึ่งของ
อํานาจอธิปไตย (Sovereign Power) ตามหลักการแบ่งแยกอํานาจ (Principle of Separate of 
Power) ซึ่งประกอบด้วย อํานาจบริหาร อํานาจนิติบัญญัติ และอํานาจตุลาการ ตามหลักการ
แบ่งแยกอํานาจมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการพิจารณากฎหมาย คือ ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นฝ่ายที่มี
อํานาจพิจารณาร่างกฎหมายที่จะออกมาใช้บังคับภายใต้เขตอํานาจของรัฐ (State Jurisdiction) 
ฝ่ายบริหารเป็นฝ่าย ที่ใช้กฎหมายเพื่อบังคับให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ส่วนฝ่ายตุลาการเป็น
ฝ่ายที่จะต้องพิจารณา  หรือวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามกฎหมายฝ่ายนิติบัญญัติ
เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ รูปแบบของฝ่ายนิติ บัญญัติอาจมีได้ใน ๒ ลักษณะ คือ ระบบสภาคู่  
ซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาประกอบเป็นรัฐสภา และระบบสภาเดี่ยว ซึ่งมีสภา
เดียวที่ถือว่าเป็นรัฐสภา โดยหลักการแล้วการพิจารณากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องผ่านการ
พิจารณาของรัฐสภา ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบของแต่ละรัฐว่าจะใช้ระบบสภาเดี่ยวหรือสภาคู่ทําหน้าที่เป็น
รัฐสภา โดยวัตถุประสงค์หลักเก่ียวกับการพิจารณากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติตามหลักการแบ่งแยก
อํานาจ คือ เพื่อป้องกันมิให้ฝ่ายที่ใช้กฎหมาย      ออกกฎหมายมาบังคับใช้เองอย่างอําเภอใจใน
ลักษณะ “การออกกฎหมายอย่างทรราช เพื่อบังคับใช้อย่างทรราช” 
 

                                         
๘ นิติกรชํานาญการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สํานักกรรมาธิการ ๑ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

 
 



๔๘ 
 

๒. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่ากฎหมายที่ออกมาใช้บังคับจะต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภา 
ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐ ดังนั้น ในสภาวการณ์ที่ประเทศไทยมีความจําเป็นต้องใช้ระบบสภา
เดี่ยวทําหน้าที่รัฐสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ กฎหมายที่จะออกมาใช้ภายในรัฐก็จะต้องผ่านการ
พิจารณาของสภาเดี่ยว โดยที่ผ่านมาเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมืองส่งผลให้มีการรัฐประหารหลายคร้ัง           
และภายหลังจากการรัฐประหารได้มีการออกรัฐธรรมนูญมาใช้บังคับเป็นการชั่วคราว ซึ่งรัฐธรรมนูญ
โดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นฉบับชั่วคราวหรือฉบับถาวรต้องประกอบด้วยสาระสําคัญเก่ียวกับการกําหนด
อํานาจหลักและการใช้อํานาจหลักของประเทศ คือ การกําหนดเก่ียวกับองค์กรอธิปไตย 
ประกอบด้วย อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ โดยความเด่นชัดของรัฐธรรมนูญ
ในฐานะที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศจะกําหนดกลไกการดําเนินการของรัฐโดยภาพรวมใน
ลักษณะกว้าง ๆ ของอํานาจอธิปไตย เม่ือพิจารณาจากแนวทางการทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติตาม
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวท่ีออกมาใช้บังคับภายหลังจากการรัฐประหารในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ และ พ.ศ. 
๒๕๔๙ แล้ว รัฐธรรมนูญ ได้กําหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติของ
ประเทศ โดยมีอํานาจหลัก ในการพิจารณาร่างกฎหมายที่เข้าสู่การพิจารณา รวมทั้งการกํากับการ
บริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้น สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงถือเป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่มีอํานาจพิจารณา
ร่างกฎหมาย 

สําหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณถือว่า   
เป็นร่างกฎหมายที่มีความสําคัญเพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถบริหารจัดการงบประมาณ          
ที่จะได้รับการจัดสรรตามร่างกฎหมายดังกล่าว นําไปสู่การพัฒนาของประเทศในด้านต่างๆ อันเป็น
ลักษณะการใช้จ่ายเงินแผ่นดินซึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบหลักการของหลักนิติรัฐ (Legal State)      
กล่าวคือ การดําเนินการของรัฐหรือการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐต้องมีกฎหมายให้อํานาจ              
ในการดําเนินการไว้ การใช้จ่ายงบประมาณหรือเงินของรัฐโดยไม่มีกฎหมายกําหนดจะกระทําไม่ได้ 
ดังนั้น การที่หน่วยงานจะใช้จ่ายเงินที่เป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีต้องมีการออกฎหมาย           
คือ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณมาใช้บังคับ โดยในสภาวการณ์         
ที่ประเทศกําหนดให้มีสภาเดี่ยวแล้ว ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมา
ดังกล่าวก็ต้องผ่านการพิจารณาของสภาเดี่ยวหรือสภานิติบัญญัติ ซึ่งการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณของสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีกระบวนการท่ีกําหนดไว้         
ในรัฐธรรมนูญ เก่ียวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งรัฐธรรมนูญจะให้อํานาจสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติในการตราข้อบังคับการประชุมเพื่อใช้เป็นแนวทางการพิจารณาของสภา โดยกระบวนการ
พิจารณาจะหยิบยกแนวทางการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ และร่างพระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 



๔๙ 
 

๒๕๕๑ ตามกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และ
ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งมีกระบวนการพิจารณา๙  ดังนี้ 

๒.๑ ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
 คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณเป็นกฎหมายที่เก่ียวด้วยการเงิน 
ซึ่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ๑๐ ในเชิงหลักการแล้วเห็นว่า
การบริหารจัดการของภาครัฐที่มีความเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ อันถือได้ว่าฝ่ายบริหาร
เป็นฝ่ายที่เก่ียวข้องและมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการ ความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์
ดังกล่าวย่อมทําให้คณะรัฐมนตรีทราบถึงสถานะและสภาพคล่องทางการเงินการคลังของประเทศ            
ดังนั้น มีการเสนอร่างกฎหมายที่เก่ียวด้วยการเงินโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มิได้ผ่านความ
เห็นชอบของฝ่ายบริหารย่อมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภานะและสภาพคล่องทางการเงินการคลัง
ของประเทศได้ 
 สําหรับการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีนั้น สํานักงบประมาณเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทํา
งบประมาณภาพรวมของประเทศ รวมทั้งเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการก่อนนําเสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๒.๒ การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ าประจํ า ปีงบประมาณ 
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีแนวทางการพิจารณาเช่นเดียวกับการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 
ในกรณีที่เป็นระบบสภาคู่ แต่มีความแตกต่างกันที่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติมิได้
กําหนดกรอบในการพิจารณาไว้ดั่งเช่นสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับในขณะที่มีสภา
ผู้แทนราษฎร ซึ่งกําหนดกรอบระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณไว้ ๑๐๕ วัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร 
และวุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรส่งร่าง
พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรมายังวุฒิสภา๑๑ 
                                         

๙ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ มีลักษณะเช่นเดียวกันกับการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติท่ัวไป เนื่องจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๔๙ มิได้กําหนดแนวทางการพิจารณาไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น การพิจารณาของจึงมีลักษณะเช่นเดียวกันกับ
พระราชบัญญัติท่ัวไป 

๑๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๑๐ กําหนดให้ร่าง
พระราชบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกันจํานวนไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน หรือคณะรัฐมนตรี 
แต่ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน จะเสนอได้ก็แต่โดยคณะรัฐมนตรี ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณจึงต้องเสนอโดยคณะรัฐมนตรี 

๑๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๘  วรรคหนึ่ง บัญญัติว่าให้ร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และร่าง



๕๐ 
 

สําหรับการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีรายละเอียดกระบวนการพิจารณาเป็นไป
ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยกําหนดให้การพิจารณาจะต้องกระทําเป็นสาม
วาระ๑๒ ดังนี้ 

๒.๒.๑ วาระที่ ๑ ข้ันการพิจารณารับหลักการแห่งร่างะราชบัญญัติ 
การพิจารณาในวาระท่ี ๑ เป็นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าจะรับ

หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณหรือไม่๑๓ ซึ่งมีการให้
ความเห็นโดยการอภิปรายของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๑) การอภิปรายของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อนรับหลักการ 
 แนวทางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อนจะมีมติในวาระที่ ๑ 
จะมีการพิจารณาโดยการอภิปรายของสมาชิกสภานิติบัญญัติเก่ียวกับความเห็นและประเด็นการ
จัดสรรงบประมาณตามรายละเอียดของงบประมาณท่ีคณะรัฐมนตรีได้เสนอต่อสภา โดยการอภิปราย
ในวาระที่ ๑ จะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีโอกาสอภิปรายและพิจารณาอย่าง
กว้างขวาง      เพื่อเป็นข้อสังเกตในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

๒) การลงมติรับหลักการหรือไม่รับหลักการ 
 ภายหลังจากเสร็จสิ้นการอภิปรายของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    
ผู้ทําหน้าที่ประธาน จะขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณหรือไม่ สําหรับมติในการพิจารณารับหลักการหรือไม่รับหลักการนั้นให้ถือเอา
เสียงข้างมาก ซึ่งผลการพิจารณาในวาระที่ ๑ มีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ 

๒.๑) รับหลักการ 
ในกรณีที่ สภานิ ติ บัญญัติ แห่ งช าติ มีมติ รับหลั กการแห่ ง ร่ า ง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้ว ให้พิจารณาต่อไปในวาระที่ ๒ คือ การพิจารณา    
เรียงตามลําดับมาตรา๑๔ 

                                                                                                                         
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทนราษฎรจะต้องวิเคราะห์และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าวัน
นับแต่วันท่ีร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร และวรรคสาม บัญญัติว่าในการพิจารณาของวุฒิสภา 
วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายในย่ีสิบวันนับแต่วันท่ีร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดย
จะแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ มิได้ ถ้าพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น 

๑๒ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๐๙ กําหนดให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ให้กระทําเป็นสามวาระตามลําดับ  

๑๓ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๑๐ กําหนดให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติใน
วาระท่ีหนึ่ง ให้พิจารณาและลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น 

๑๔ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๑๒ กําหนดให้ในกรณีท่ีสภามีมติในวาระท่ีหนึ่ง 
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณาให้สภาพิจารณาในลําดับต่อไปเป็นวาระท่ีสอง 
 



๕๑ 
 

๒.๒) ไม่รับหลักการ 
ในกรณีที่สภานิติ บัญญัติแห่งชาติ มีมติ ไ ม่ รับหลักการแห่ง ร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ย่อมทําให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณน้ันตกไป ทั้งนี้ ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้นตก
ไปคณะรัฐมนตรีอาจเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติใหม่เม่ือใดก็ได้ โดยไม่มีบทบัญญัติ       
ของกฎหมายห้ามมิให้เสนอเข้าสู่การพิจารณาใหม่แต่อย่างใด 

๓) การตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณา 
ในทางปฏิบัติการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ภายหลักจากการลงมติในวาระที่ ๑ และมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแล้ว สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ จะพิจารณาว่าในการพิจารณาในวาระท่ี ๒ ขั้นการพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ จะพิจารณาโดยตั้ งคณะกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อพิจารณา หรือพิจารณาโดย
คณะกรรมาธิการเต็มสภา๑๕  

สําหรับการพิจารณาร่างพะราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรหรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ       
จะมีการพิจารณา โดยตั้งคณะกรรมาธิการข้ึนมาเพื่อพิจารณา โดยที่ประชุมจะพิจารณาว่าจะกําหนด
จํานวนกรรมาธิการก่ีคนเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ ต่อไป 

๔)  การกําหนดการแปรญัตติ 
๔.๑) ความหมายของการแปรญัตติ 

การแปรญัตติ หมายถึง กรณีที่สมาชิกของสภาที่ มิได้ถูกตั้งเป็น
กรรมาธิการเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของสภามีข้อบกพร่อง หรือควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นใด เพื่อให้เกิดความครบถ้วนหรือถูกต้องสมบูรณ์ ก็อาจเสนอคําแปรญัตติเป็น
หนังสือในประเด็นที่จะขอเสนอให้ มีการแก้ไขนั้นไปยังประธานคณะกรรมาธิการเพื่อให้
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาในข้ันการพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราของคณะกรรมาธิการ ทั้งนี้ 
เห็นว่าการแปรญัตติเป็นไปเพื่อให้สมาชิกของสภาที่มิได้ถูกตั้งเป็นกรรมาธิการได้มีโอกาสมีส่วนร่วมใน
การให้ความเห็นหรือการพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการโดยการช้ีแจงและแสดงความคิดเห็น
ประกอบคําแปรญัตตดิังกล่าว 

                                         
๑๕ คณะกรรมาธิการท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้ังข้ึนมาเพ่ือพิจารณา อาจประกอบด้วย สมาชิกของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ซ่ึงเรียกว่า “คณะกรรมาธิการสามัญ”และประกอบด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและบุคคลที่มิได้
เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซ่ึงเรียกว่า “คณะกรรมาธิการวิสามัญ” โดยคณะกรรมาธิการมีกรอบอํานาจหน้าท่ี
ตามที่ประชุมมอบหมาย โดยการทํางานของคณะกรรมาธิการมีลักษณะเสมือนคณะทํางานให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
หากคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วจะต้องรายงานผลการพิจารณาให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณาและให้
ความเห็นชอบในผลการพิจารณา ซ่ึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติอาจเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ หรือมีการแก้ไขในผลการ
พิจารณาดังกล่าวของคณะกรรมาธิการก็ได้  

ส่วนคณะกรรมาธิการเต็มสภา ประกอบด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทุกคน 



๕๒ 
 

สําหรับการแปรญัตติในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
ร่ายจ่ายประจําปีงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีลักษณะเป็นการ
เสนอคําแปรญัตติ เพื่อตัดงบประมาณของหน่วยงานตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย
ประจําปีที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ซึ่งมีความแตกต่างไปจากร่างเดิมที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ  

๔.๒) ระยะเวลาการแปรญัตติ 
ระยะเวลาการแปรญัตติเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับการประชุม 

โดยข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดให้มีระยะเวลาการแปรญัตติ
ภายใน ๗ วันนับแต่วันถัดจากวันที่สภารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา เว้นแต่สภา     
จะได้กําหนดเวลาแปรญัตติสําหรับร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้เป็นอย่างอื่น ๑๖ ดังนั้น กําหนดการแปร
ญัตติจึงอาจเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับการประชุม คือ ๗ วัน หรือที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติอาจกําหนดเป็น ๑๐ วัน หรือ ๑๕ วัน ก็ได้ ทั้งนี้ แล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นว่าเป็นระยะเวลาที่
เหมาะสม โดยต้องเป็นไปตามมติที่ประชุม 

๔.๓) แบบคําแปรญัตติ 
คําแปรญัตติต้องเสนอเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการ      

โดยปกติต้องแปรเป็นรายมาตรา และให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนด สําหรับการแปรญัตติ      
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจําปีงบประมาณของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า มีลักษณะเป็นการเสนอคําแปรญัตติเพื่อตัดงบประมาณของ
หน่วยงานตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจําปีที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ซึ่งมีความ
แตกต่างไปจากร่างเดิมที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ เสนอ เช่น การแปรญัตติในมาตรา ๖ แห่งร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

“มาตรา ๖ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานใน
กํากับ ให้ต้ังเป็นจํานวน ๑๘๓,๘๑๙,๙๗๒,๑๐๐ บาท จําแนกดังน้ี” 

 ผู้แปรญัตติเห็นว่า งบประมาณที่ต้ังไว้ในมาตรา ๖ เป็นงบประมาณที่มาก
เกินไปและไม่สอดคล้องกับแผนงานของกระทรวงกลาโหม ผู้แปรญัตติอาจขอแปรญัตติเพ่ือตัดทอน
งบประมาณของกระทรวงกลาโหมลง ดังน้ี 

“มาตรา ๖ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงาน      
ในกํากับ ให้ต้ังเป็นจํานวน ๑๘๓,๘๑๙,๙๗๒,๑๐๐ ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จําแนกดังน้ี” 

                                         
๑๖ ข้อ ๑๑๕ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้ันคณะกรรมาธิการท่ีสภาต้ัง สมาชิกผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติม

ร่างพระราชบัญญัติก็ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต่วัน
ถัดจากวันท่ีสภารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา เว้นแต่สภาจะได้กําหนดเวลาแปรญัตติสําหรับร่าง
พระราชบัญญัตินั้นไว้เป็นอย่างอ่ืน 

การแปรญัตติ โดยปกติต้องแปรเป็นรายมาตรา และให้เป็นไปตามแบบท่ีเลขาธิการกําหนด 
การแปรญัต ติ เ พ่ิ มมาตรา ข้ึน ให ม่  หรือ ตัดทอน  หรือแก้ ไ ขมาตรา เ ดิม  ต้อ ง ไ ม่ ขัดกั บหลั กการ 

แห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น 
 



๕๓ 
 

อนึ่ง ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาเลขาธิการจะกําหนดแบบคําแปรญัตติ
สําหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณไว้ ซึ่งจะมีลักษณะเป็นการตัด
งบประมาณเป็นอัตราร้อยละ หรือ % ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ตามพระราชบัญญัติ เช่น การแปรญัตติ
ในมาตรา ๖ แห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗                
ในตัวอย่างข้างต้น โดยไม่ได้คิดเป็นจํานวนเงินออกมาให้เห็นชัดเจน ดังนี้ 

 
รายการทีข่อแปรญัตติ งบประมาณทีต้ั่งไว้ (บาท) ปรับลดลง (%) 

มาตรา ๖  กระทรวงกลาโหม ๑๘๓,๘๑๙,๙๗๒,๑๐๐ ๕ % 
 

๒.๒.๒ วาระที่ ๒ ข้ันการพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา 
๑) การพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราของคณะกรรมาธิการ 

การพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราของสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะเป็นการ
พิจารณา โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณเข้าชี้แจงแผนงาน/โครงการในการใช้จ่าย
งบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรตามร่างพระราชบัญญัติจนครบถ้วน และเปิดโอกาสให้กรรมาธิการ    
ได้ซักถามหัวหน้า ส่วนราชการหรือหน่วยงาน รวมทั้งตั้งข้อสังเกตเก่ียวกับการบริหารจัดการ
งบประมาณท่ีผ่านมา และแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณท่ีจะได้รับ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ
จะพิจารณางบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานจนแล้วเสร็จตามร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ อันเป็นการเสร็จสิ้นการพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราของ
คณะกรรมาธิการ 

๒) การพิจารณาคําแปรญัตติของผู้เสนอคําแปรญัตติ 
เ ม่ื อ มีการ เสนอ คําแปรญัตติ ของสมาชิกสภานิ ติ บัญญัติ แห่ งชาติ

คณะกรรมาธิการจะต้องมีการพิจารณาคําแปรญัตติของผู้แปรญัตติโดยเปิดโอกาสให้ผู้แปรญัตติ          
ได้มีโอกาสชี้แจงแสดง ความคิดเห็นประกอบคําแปรญัตติ โดยเลขาธิการจะมีหนังสือเชิญผู้แปรญัตติ 
เพื่อมาชี้แจงประกอบคําแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการ ในการนี้ ผู้แปรญัตติจะต้องมาชี้แจง             
ต่อคณะกรรมาธิการด้วยตนเอง หรืออาจมอบหมายเป็นหนังสือให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอื่น     
เป็นผู้ชี้แจงประกอบคําแปรญัตติแทนก็ได้ 

๓) การปรับลด – ปรับเพ่ิมงบประมาณ 
ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการอาจพิจารณาแล้วเห็นว่า 

งบประมาณของบางหน่วยงานมีความไม่สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ หรือด้วยเหตุผลอื่น 
คณะกรรมาธิการ อาจพิจารณาปรับลดงบประมาณในวงเงินที่เห็นว่าเหมาะสมก็ได้ โดยการปรับลด
ดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการ ซึ่งงบประมาณในส่วนที่ปรับลดจะนําไปเป็นยอด
รวมไว้ก่อน ส่วนการปรับเพิ่มเป็นการปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณจากที่คณะกรรมาธิการได้มีการปรับ
ลดให้กับหน่วยงานที่เห็นว่า มีความจําเป็นที่จะได้รับการปรับเพิ่ม โดยปกติแล้วงบประมาณท่ีปรับลด



๕๔ 
 

จะเท่ากับงบประมาณ ที่ปรับเพิ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณท่ีตั้งไว้   

๔) การสงวนความเห็นของกรรมาธิการและการสงวนคําแปรญัตติของ               
ผู้แปรญัตติ 

๔.๑) การสงวนความเห็น หมายถึง กรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ที่ถูกตั้งเป็นกรรมาธิการไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาของกรรมาธิการเสียงข้างมากในคณะกรรมาธิการ          
โดยในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยเห็นว่า เหตุผลของตนอาจทําให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเห็นด้วย กรณีดังกล่าวกรรมาธิการเสียงข้างน้อยดังกล่าวอาจสงวนความเห็นเพื่อไปชี้แจงต่อ
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาเหตุผลของตน
ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยต่อไป 

๔.๒) การสงวนคําแปรญัตติ หมายถึง กรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติที่ไม่ได้ตั้งเป็นกรรมาธิการได้มีการเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการ และได้มีการชี้แจง  
และแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการประกอบคําแปรญัตติแล้ว แต่คณะกรรมาธิการไม่เห็น
ด้วยกับคําแปรญัตติดังกล่าว ผู้แปรญัตติอาจสงวนความคําแปรญัตติเพื่อไปชี้แจงต่อที่ประชุมสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหง่ชาติได้พิจารณาเหตุผลที่ได้สงวนคําแปรญัตตินั้น 

๕) การจัดทํารายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการเพ่ือเสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ 

ภายหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการแล้วจะต้องมีการจัด
รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
และลงมติให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๓ รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการอย่างน้อยต้อง
ระบุว่าได้ มี  หรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตราใดบ้าง  และถ้ามีการแปรญัตติ  มติของ
คณะกรรมาธิการเก่ียวด้วยคําแปรญัตตินั้นเป็นประการใด หรือมีการสงวนคําแปรญัตติของผู้แปร
ญัตติหรือมีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการ ก็ให้ระบุไว้ในรายงานด้วย ตลอดจนกรณีมีข้อสังเกต
ที่คณะกรรมาธิการเห็นว่าควรเสนอไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป๑๗ ก็ต้องจดแจ้งไว้ในรายงานการพิจารณาดังกล่าวด้วย เช่น การดําเนินการ
ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างไรบ้างเพื่อให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

                                         
๑๗ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ . ๒๕๔๙ ข้อ ๙๓ กําหนดให้ในการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการ ถ้าคณะกรรมาธิการเห็นว่ามีข้อสังเกตท่ีคณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุดหรือองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญท่ีเกี่ยวข้องควรทราบหรือควรปฏิบัติ ให้บันทึกข้อสังเกตดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการเพ่ือให้สภา
พิจารณา 

ในกรณีท่ีสภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ให้ประธานสภาส่งรายงานและข้อสังเกตไปยัง
คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุดหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญท่ีเกี่ยวข้อง 



๕๕ 
 

๖) การพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เม่ือคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จและเสนอรายงานการพิจารณา                

ของคณะกรรมาธิการ เข้าสู่การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบ 
ในวาระที่ ๓ แล้ว ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็จะมีการพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา โดยจะ
เร่ิมพิจารณาจากชื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณเป็นต้นไปจนเสร็จ
สิ้นทุกมากตรา ซึ่งในการพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราดังกล่าว จะพิจารณาตามรายงาน                    
ที่คณะกรรมาธิการได้นําเสนอต่อที่ประชุม โดยในการพิจารณาของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นั้นให้อภิปรายได้เฉพาะถ้อยคําหรือข้อความที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือที่ผู้แปรญัตติสงวนคําแปร
ญัตติหรือที่กรรมาธิการสงวนความเห็นไว้ ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น๑๘ ดังนั้น 
กรณีดังกล่าวจึงหมายความว่า  

๖.๑) หากการพิจารณาของคณะกรรมาธิการได้มีการแก้ไขมาตราใดแล้ว  
ย่อมเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทุกคนสามารถอภิปรายในมาตรานั้น 

๖.๒)  หากการพิจารณาของคณะกรรมาธิการมิได้มีการแก้ไขมาตราใดแล้ว 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทุกคนก็ไม่สามารถอภิปรายในมาตรานั้น  

๖.๓) หากการมีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการเสียงข้างน้อย หรือมีการ
สงวนคําแปรญัตติของผู้แปรญัตติแล้ว ผู้ที่จะอภิปรายได้ก็มีแต่กรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่ได้สงวน
ความเห็นหรือผู้แปรญัตติที่สงวนคําแปรญัตติเท่านั้น เว้นแต่ในมาตรานั้นคณะกรรมาธิการได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมย่อมถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทุกคนสามารถอภิปราย
ได้ ซึ่งรวมถึงกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่ได้สงวนความเห็นหรือผู้แปรญัตติที่สงวนคําแปรญัตติด้วย 

สําหรับหลักการอภิปรายดังกล่าวเป็นไปตามที่ กําหนดไว้ในข้อบังคับ 
การประชุม โดยเป็นกรอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านมาของทั้งสภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

๒.๒.๓ วาระที่ ๓ ข้ันการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ 
หลังจากที่ได้มีการพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราในวาระที่ ๒ แล้วการพิจารณา

ในวาระที่ ๓ จะเป็นการพิจารณาเพื่อขอมติที่ประชุมว่าสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณน้ันเป็นกฎหมายต่อไปหรือไม่ การพิจารณาในวาระนี้จะไม่มี    
การอภิปรายแต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการลงมติเท่านั้น๑๙  

                                         
๑๘ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๒๐ กําหนดให้ในการพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้สภาพิจารณาเร่ิมต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วพิจารณาเรียง
ตามลําดับมาตรา และให้อภิปรายได้เฉพาะถ้อยคําหรือข้อความท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือท่ีผู้แปรญัตติสงวนคําแปรญัตติ 
หรือท่ีกรรมาธิการสงวนความเห็นไว้ ท้ังนี้ เว้นแต่ท่ีประชุมสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

๑๙ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ .ศ . ๒๕๔๙ ข้อ ๑๒๓ กําหนดให้การพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติในวาระท่ีสาม ให้ท่ีประชุมสภาลงมติว่าสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายหรือไม่ 

การพิจารณาในวาระนี้ไม่มีการอภิปราย 
 



๕๖ 
 

๓. การประกาศใช้เป็นกฎหมาย 
ภายหลังจากการพิจารณาในวาระที่  ๓  ขั้ นการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่ผ่าน
ความเห็นชอบกลับไปยังคณะรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้ 
เป็นกฎหมายต่อไป สําหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณจะมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ซึ่งเป็นการกําหนดวันให้มีผลใช้บังคับแน่นอนตามปีงบประมาณอันเป็น
รูปแบบของการยกร่างกฎหมายว่ารายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



๕๗ 
 

กระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
         โดย นายประเสริฐ  สีเลิศ๒๐ 

๑. บทนํา/ความสําคัญของเร่ือง 
 โดยที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ วรรคหน่ึง กําหนดให้สภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภามีอํานาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการ
สามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก
ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อกระทําการพิจารณาสอบสวน  
หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภาแล้วรายงานต่อสภา มติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญดังกล่าวต้องระบุกิจการหรือเร่ืองให้ชัดเจนและไม่ซ้ําหรือซ้อนกันประกอบกับข้อบังคับการ
ประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๕๔ กําหนดให้เม่ือสภาผู้แทนราษฎร มีมติรับหลักการแห่งร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น
คณะหนึ่งมีจํานวนตามที่ที่ประชุมวุฒิสภากําหนด เพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
และข้อ ๑๕๕ กําหนดให้เม่ือวุฒิสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ ให้ประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญตามข้อ 
๑๕๔ เป็นการด่วน และคณะกรรมาธิการพิจารณาและรายงานความเห็นต่อประธานวุฒิสภา   ให้
แล้วเสร็จภายในสิบวันนับแต่วันที่ ได้ รับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว การพิจารณาในข้ัน
คณะกรรมาธิการนี้ไม่มีการแปรญัตติ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๘ วรรคสาม กําหนดเวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณไว้ว่าวุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายในย่ีสิบวันนับแต่
วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ มิได้ ถ้าพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว
ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น   

สําหรับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการตามข้อบังคับฯ ถือว่าเป็นส่วนสนับสนุนที่สําคัญใน
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมาธิการและวุฒิสภาในการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ เพื่อให้การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการและวุฒิสภามีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลต่อไป ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการตามข้อบังคับฯจําเป็นต้องเตรียม
ความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมาธิการ ซึ่งมีรายละเอียดและ
เก่ียวข้องกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวเพื่อให้เกิดความ

                                         
๒๐ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๒ สํานักกรรมาธิการ ๑ 
  บรรยายสรุปโครงการฝึกอบรมและพัฒนางานด้านวิชาการในสํานักกรรมาธิการ ๓ สํานัก วันจันทร์ท่ี ๒๓ 

มิถุนายน ๒๕๕๗ 



๕๘ 
 

คล่องตัวในการปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมระหว่างประชุม และ
หลังการประชุม เช่น ศึกษากฎหมายเก่ียวกับกระบวนการพิจารณางบประมาณของรัฐสภา ศึกษา
ข้อมูลเก่ียวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องที่สําคัญเพื่อให้คณะกรรมาธิการพิจารณาซักถามผู้แทน
หน่วยงานนั้น ๆ ในระหว่างที่มีการประชุม และที่สําคัญคือนําข้อมูลดังกล่าวที่ได้รับการชี้แจงมา
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรุปเพื่อยกร่างข้อสังเกตการพิจารณาศึกษาดังกล่าวในแต่ละกระทรวงและ
แต่ละหน่วยงานแล้วนําเสนอคณะกรรมาธิการพิจารณาเห็นชอบเสนอรายงานข้อสังเกตดังกล่าวต่อ
วุฒิสภาต่อไป 

ทั้งนี้ ขั้นตอนที่สําคัญประการหนึ่ง คือ ขั้นตอนการยกร่างรายงานผลการพิจารณาศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ โดยการประชุมในแต่ละครั้งจะยกร่างข้อสังเกตของแต่ละกระทรวงหรือแต่ละ
หน่วยงานไว้ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมาธิการในคราวประชุมคร้ังต่อไป โดยดําเนินการสรุปข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิการจากการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลจากการชี้แจงของหน่วยงานที่เชิญมาให้
ข้อมูล เพื่อจัดทําเป็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ และประสานข้อมูลกับสํานักงบประมาณในการ
ตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องงบประมาณซึ่งเป็นเร่ืองเทคนิคและเป็นความรู้เฉพาะด้าน เพื่อความ
สมบูรณ์ และความถูกต้องของรายงานเก่ียวกับข้อสังเกตในการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณของคณะกรรมาธิการ เพื่อนําเสนอรายงานดังกล่าวต่อ
วุฒิสภาต่อไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับข้อบังคับการ
ประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ได้บัญญัติไว้ ซึ่งการตั้งข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะไปยังฝ่ายบริหาร             
หรือคณะรัฐมนตรีของวุฒิสภาดังกล่าวนับว่าเป็นส่วนสําคัญอย่างย่ิงที่รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีต้องให้
ความสําคัญต้องให้ความสนใจ เพราะเป็นการชี้ให้เห็นถึงข้อควรแก้ไขปรับปรุง อันเป็นส่วนที่จะช่วย
ให้การบริหารงบประมาณแผ่นดินบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับ
รู้ข้อมูลเก่ียวกับผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากนโยบายของรัฐบาลและข้อมูลเก่ียวกับภาระที่
ประชาชนจะต้องแบกรับอันเนื่องมาจากการดําเนินนโยบายของรัฐบาลผ่านกระบวนการ               
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยตั้งเป็นข้อสังเกตดังกล่าวเพื่อประกอบการ
พิจารณาของวุฒิสภาในการให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี ทั้งนี้ โดย
คํานึงถึงการรักษาความสมดุลและความย่ังยืนทางการคลังเป็นสําคัญ  

ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการตามข้อบังคับฯ ในการพิจารณาศึกษาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณในขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการ
เตรียมความพร้อมก่อนการประชุม ขั้นตอนการพิจารณาในระหว่างการประชุม และขั้นตอนภายหลัง
การประชุมในการยกร่างข้อสังเกตการพิจารณาศึกษาดังกล่าวซึ่งเป็นเร่ืองสําคัญนั้น เนื่องจาก           
การปฏิบัติงานของบุคคลที่รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยเลขานุการตามข้อบังคับฯ ดังกล่าวที่ผ่านมา               
ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเร่ืองเกี่ยวกับขั้นตอนและเทคนิคในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ              
ตามข้อบังคับฯ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .... ในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภา โดยวิธีการถ่ายทอดด้วยการประชุม
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ซึ่งเห็นว่ามีประโยชน์ในการปฏิบัติงานแต่มิได้มีการจัดเก็บและรวบรวม            
องค์ความรู้ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใดทําให้องค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวอาจจะสูญ



๕๙ 
 

หายไปได้หากมิได้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงควรมีการจัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์
ขั้นตอนและเทคนิคในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
แก่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต่อไป  
 
๒. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณางบประมาณของประเทศไทย 

๑) พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ซึ่งเป็นกฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
การจัดระบบการควบคุมเงินแผ่นดินโดยกําหนดเรื่องการรับและการจ่ายเงินให้รัดกุม 

๒) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการกําหนด
กระบวนการการจัดทําและใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน การควบคุมงบประมาณ และรายงาน เก่ียวกับ
รายรับรายจ่ายทั้งสิ้นของแผ่นดิน 

๓) พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
การบริหารหนี้สาธารณะและการก่อหนี้สาธารณะ 

๔) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๘ การเงิน การคลัง
และงบประมาณ (มาตรา ๑๖๖ – มาตรา ๑๗๐) ดังนี้ 

มาตรา ๑๖๖ งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ทําเป็นพระราชบัญญัติถ้าพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน 

มาตรา ๑๖๗ ในการนําเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
ต้องมีเอกสารประกอบซึ่งรวมถึงประมาณการรายรับ และวัตถุประสงค์ กิจกรรม แผนงาน โครงการ
ในแต่ละรายการของการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน รวมทั้งต้องแสดงฐานะการเงินการคลังของ
ประเทศเก่ียวกับภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจที่ เ กิดจากการใช้จ่ายและการจัดหารายได้                
ประโยชน์ และการขาดรายได้จากการยกเว้นภาษีเฉพาะรายในรูปแบบต่าง ๆ ความจําเป็นในการ                
ตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี ภาระหน้ีและการก่อหนี้ของรัฐและฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ                   
ในปีที่ขออนุมัติงบประมาณน้ันและปีงบประมาณท่ีผ่านมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

หากรายจ่ายใดไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นใดของรัฐได้โดยตรง ให้จัดไว้ในรายการรายจ่ายงบกลาง โดยต้องแสดงเหตุผลและความจําเป็นใน
การกําหนดงบประมาณรายจ่ายงบกลางนั้นด้วย 

ให้มีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลัง ซึ่งรวมถึง
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการวางแผนการเงินระยะปานกลาง การจัดหารายได้ การกําหนดแนวทางในการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน การบริหารการเงินและทรัพย์สิน การบัญชี กองทุนสาธารณะ 
การก่อหนี้หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินหรือภาระทางการเงินของรัฐ หลักเกณฑ์การกําหนด
วงเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น และการอื่นที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะต้องใช้เป็นกรอบในการ 
จัดหารายได้ กํากับการใช้จ่ายเงินตามหลักการรักษาเสถียรภาพ พัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน 
และความเป็นธรรมในสังคม  



๖๐ 
 

มาตรา  ๑๖๘  ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายสภา
ผู้แทนราษฎรจะต้องวิเคราะห์ และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยห้าวันนับแต่วันที่ร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร 

ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาที่กล่าว
ในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้นและให้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวต่อวุฒิสภา 

ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบ หรือไม่ให้ความเห็นชอบ
ภายในย่ีสิบวันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแก้ไขเพ่ิมเติมใด ๆ มิได้ ถ้า
พ้นกําหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น 
ในกรณีเช่นนี้และในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐ 

ถ้าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าววุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๘ วรรคสอง 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการพิ จ ารณาร่ า งพระราช บัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประ จํ า ปี งบประมาณ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติ 
ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(๒) ดอกเบ้ียเงินกู้ 
(๓) เงินที่กําหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือของคณะกรรมาธิการ การเสนอการแปรญัตติ 

หรือการกระทําด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
กรรมาธกิารมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระทํามิได้ 

ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ 
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา เห็นว่ามีการกระทําฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหก 
ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยภายใน 
เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระทําฝ่าฝืน
บทบัญญัติตามวรรคหก ให้การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทําดังกล่าวสิ้นผลไป 

รั ฐต้องจัดสรรงบประมาณให้ เพี ยงพอกับการบริหารงานโดยอิสระของ รัฐสภา 
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุตธิรรม ศาลปกครองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของรัฐสภา ศาล  และองค์กรตามวรรคแปด 
หากหน่วยงานนั้นเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้นั้นไม่เพียงพอให้สามารถเสนอคํา
ขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการได้โดยตรง 



๖๑ 
 

มาตรา ๑๖๙  การจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทําได้ก็เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณหรือ
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เว้นแต่ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะจ่ายไปก่อนก็ได้  แต่ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเช่นว่านี้ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้ 
เงินคงคลังในพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ ให้กําหนด
แหล่งที่มาของรายได้เพื่อชดใช้รายจ่ายที่ได้ใช้เงินคงคลังจา่ยไปก่อนแล้วด้วย 

ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ คณะรัฐมนตรีมีอํานาจโอน 
หรือนํารายจ่ายที่กําหนดไว้สําหรับหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไปใช้ในรายการที่แตกต่างจากท่ี
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทันที และให้รายงานรัฐสภาทราบโดยไม่
ชักช้า 

ในกรณีที่มีการโอนหรือนํารายจ่ายตามงบประมาณท่ีกําหนดไว้ในรายการใดไปใช้ในรายการ
อื่นของหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจให้รัฐบาลรายงานรัฐสภาเพื่อทราบทุกหกเดือน 

มาตรา ๑๗๐ เงินรายได้ของหน่วยงานของรัฐใดท่ีไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
ให้หน่วยงานของรัฐนั้นทํารายงานการรับและการใช้จ่ายเงินดังกล่าว เสนอต่อคณะรัฐมนตรี                  
เม่ือสิ้นปีงบประมาณทุกปีและให้คณะรัฐมนตรีทํารายงานเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ต่อไป 

การใช้จ่ายเงินรายได้ตามวรรคหน่ึงต้องอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังตามหมวดนี้ด้วย 
๕) ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑  

 ข้อ ๑๕๔  เม่ือสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือร่าง
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายแล้ว ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งมี
จํานวนตามที่ที่ประชุมวุฒิสภากําหนด เพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

ข้อ ๑๕๕  เม่ือวุฒิสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย                    
จากสภาผู้แทนราษฎร ให้ประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญ             
ตามข้อ ๑๕๔ เป็นการด่วน และให้คณะกรรมาธิการพิจารณาและรายงานความเห็นต่อประธาน
วุฒิสภาให้แล้วเสร็จภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว การพิจารณาในข้ัน
คณะกรรมาธิการนี้ไม่มีการแปรญัตติ 

เม่ือประธานวุฒิสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพร้อมทั้ง
รายงานความเห็นของคณะกรรมาธิการตามวรรคหน่ึงให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเร่ืองด่วน 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้วุฒิสภาพิจารณาและลงมติ
ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ในการพิจารณาคร้ังนี้สมาชิกจะขอ
แก้ไขเพิ่มเติมมิได ้



๖๒ 
 

 

๓. กระบวนการงบประมาณของประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น ๔ ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ ๑   การจัดทํางบประมาณ 
ขั้นตอนที่ ๒ การอนุมัติงบประมาณ (การพิจารณางบประมาณของรัฐสภา) 
ขั้นตอนที่ ๓ การบริหารงบประมาณ 
ขั้นตอนที่ ๔   การติดตามประเมินผล 
 

                    กระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 

 
 
ข้ันตอนที่ ๑  การจัดทํางบประมาณ 

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณ 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนโยบายงบประมาณ/กรอบวงเงิน/โครงสร้าง/ยุทธศาสตร์                 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 สํานักงบประมาณชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ 
 ส่วนราชการจัดทํารายละเอียดคําขอและวงเงินงบประมาณเสนอปลัดกระทรวง/รัฐมนตรี  

เจ้าสังกัดพิจารณารายละเอียดคําของบประมาณและให้ความเห็นชอบส่งสํานักงบประมาณ 
 สํานักงบประมาณพิจารณารายละเอียดงบประมาณและเสนอคณะรัฐมนตรี 
 คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณและสํานักงบประมาณ

จัดพิมพ์ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและเอกสารประกอบงบประมาณ 
 คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

และเอกสารประกอบงบประมาณ 
 



๖๓ 
 

๑. การจัดทํางบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ันตอนที่ ๒  การอนุมัติงบประมาณ (การพิจารณางบประมาณของรัฐสภา) 

กระบวนการพิจารณางบประมาณในสภาผู้แทนราษฎร 
    - สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติ 

ดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร โดยตั้งคณะกรรมาธิการข้ึนมาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว 

กระบวนการพิจารณางบประมาณในวุฒิสภา 
๑.วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน ๒๐ วัน  นับแต่วันที่

ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ มิได้ 
๒.วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๔ เม่ือสภา

ผู้แทนราษฎรรับหลักการร่างพระราชบัญญัติและรายงานความเห็นภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่ได้รับ
ร่างพระราชบัญญัติการพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการนี้ไม่มีการแปรญัตติ 

ตรวจสอบการดําเนนินโยบายและการใช้จ่าย 

รมต./กระทรวง ๑ 

ทบทวนผลการดําเนินงานและค่าใช้จ่าย 

ส่วนราชการ ๒ 

กําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การทบทวนผล 
และค่าใช้จ่าย ตรวจสอบและจัดทําข้อเสนอ 

สํานักงบประมาณ ๒ 

การปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์ 

ข้อมูลเพื่อการบริหาร ๓ ฐานข้อมูลเพือ่การวางแผน ๓ 

 รายจ่ายประจาํขั้นตํ่า 
 ปรับปรุงประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ 



๖๔ 
 

 (๒) การอนุมัติงบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอร่างพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 

คณะรัฐมนตร ี๑ 

ปรับปรุงข้อมูลงบประมาณ 

ส่วนราชการ/สํานักงบประมาณ ๕ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(ภายใน ๒๐ วัน) 

วุฒิสภา ๓ 

สภาผู้แทนราษฎร ๒ 

 

วาระที่ ๑ 
ขั้นกรรมาธิการฯ 
วาระที่ ๒ – ๓ 

  (อนุมัติภายใน ๑๐๕ วัน) 

พระราชบญัญติั 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 

๔ 



๖๕ 
 

คณะรัฐมนตรี 

เสนอร่างพระราชบัญญัติ 

สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาใหเ้สร็จ
ภายใน ๑๐๕ วนั 

วาระที่ ๑ รับหลักการ ไม่รับหลักการ ตกไป ถ้ารัฐบาลเห็นวา่ 
มีความจําเป็น 
ต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

ขอให้รัฐสภาประชุม
ร่วมกันเพื่อมีมติ 

อีกคร้ังก็ได้ 

วาระที่ ๒ คณะกรรมาธิการพิจารณา 
และสภาพจิารณาเรียงมาตรา 

วาระที่ ๓ ให้ความเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ ตกไป

เห็นชอบ 

วุฒิสภาพจิารณาให้เสร็จ 
ภายใน ๒๐ วัน 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมาย

พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย 

วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณา
ศึกษาตามข้อบงัคับฯ ข้อ ๑๕๔  

เมื่อสภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ 
ร่างพระราชบัญญัติและรายงานความเห็น

ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่ไดร้บั 
ร่างพระราชบัญญัติ  

การพจิารณาขัน้คณะกรรมาธกิารน้ี 
ไม่มีการแปรญตัต ิ

นายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกล้าฯ ภายใน ๒๐ วัน 

วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ 

(โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ มิได้ รัฐธรรมนูญ 

วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบ 

- สภาผู้แทนราษฎรยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันท ี
เน่ืองจากเป็นร่างเกี่ยวด้วยการเงิน 

- สภาผู้แทนราษฎรยืนยันร่างเดิมด้วยคะแนนเสียง
มากกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 
เท่าที่มีอยู่ให้ถอืว่าได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐสภา 



๖๖ 
 

๔ ๔ 

กํากับการดําเนินงาน 
การใช้จ่ายและความสําเร็จ

คณะรัฐมนตร ี๕ 

ปรับกลยุทธ ์
ตามสถานการณ์ 

๖ มอบหมาย/เห็นชอบ/กํากับ 

รัฐมนตร ี๒ 

พระราชบญัญติั 
งบประมาณรายจ่ายประจําป ี

๑ 
ยืดหยุ่น คล่องตัว 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 

ปรับแผนกลางป ี๗ 

ส่วนราชการ ๓ 

จัดทําและดําเนินการ 
แผนปฏิบัติงานและ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง/ก่อหน้ีผูกพัน 

สํานักงบประมาณ 

วิเคราะห์แผนและ 
กําหนดกรอบจัดสรรให ้
สอดคล้องกับการจ่าย 
และระเบียบ 

เห็น/กํากับแผนการ 
เบิกจ่ายงบประมาณ

กรมบัญชีกลาง 

       (๓) การบริหารงบประมาณ



๖๗ 
 

     (๔) การติดตามประเมินผล  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 

ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 
การดําเนินงาน ความสําเร็จ 
และจัดทํารายงาน 

ส่วนราชการ ๒ 

การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

บัญชีกลาง 

จัดทํารายงาน/ข้อเสนอรายไตรมาส/ประจําปี/ตามเวลา 

ผลการดําเนินงาน 
ความสําเร็จ 
ระดับชาติ 

 

สศช. 

ผลการดําเนินงาน
ความสําเร็จ 
ระดับกระทรวง 
หน่วยงาน 

สงป. ๓ 

คณะรัฐมนตร ี๑ การทบทวนงบประมาณ 

นิติบัญญัติ 

ตรวจสอบการดําเนินนโยบายและการใช้จ่าย 

องค์กรอิสระ ภาคประชาชน 

พิจารณาติดตามตรวจสอบ 
เร่งรัด ชะลอ ยกเลิก 

เปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง 

คณะรัฐมนตร ี๔ 



๖๘ 
 

๔. ข้ันตอนการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา                   
    ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .... วุฒิสภา 
        ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ดําเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม 
และได้ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการประชุมและภายหลังการประชุม โดยมีการดําเนินงานตามขั้นตอน 
ดังนี้ 

๑.  ข้ันตอนก่อนการประชุม  
 ๑.๑ ดําเนินการเตรียมความพร้อมโดยติดตามความเคลื่อนไหวในการพิจารณา  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ โดยติดตามจากเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ   
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรีและสํานักงบประมาณ ซึ่งจะมี
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ประกอบด้วยรายละเอียดวันและเวลาในแต่ละ
ขั้นตอนของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ตั้งแต่
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเตรียมการจัดทํางบประมาณ จนถึงการนําร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้   
เป็นกฎหมายต่อไป 
 ๑ .๒  ดํา เนินการติดตามการตั้ งคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาศึกษาร่ าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณของวุฒิสภา ซึ่งจะอยู่ในระหว่างที่สภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณในวาระที่หนึ่ง 
 ๑.๓ ดําเนินการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรโดยมีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบในแต่ละด้าน การเตรียมความพร้อมด้านเอกสารประกอบการพิจารณา กฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จําเป็น เป็นต้น 

๑.๔ ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ ซึ่งนิติกรประจําคณะกรรมาธิการฯ ต้องมีการศึกษาและใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้คําเสนอแนะหรือให้ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการพิจารณางบประมาณของรัฐสภา 
ได้แก่ 

๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๘ การเงิน  
การคลัง  และงบประมาณ มาตรา ๑๖๖ มาตรา ๑๖๗ มาตรา ๑๖๘ มาตรา ๑๖๙ และมาตรา ๑๗๐ 

๒) ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๕๔ และข้อ ๑๕๕ 
๓) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการ

กําหนดกระบวนการการจัดทําและใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 
๔) พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการส่ง

เงิน และการนาํเงินออกจากคลัง 
๕) พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์

เก่ียวกับการบริหารหนี้สาธารณะและการก่อหนี้สาธารณะ  
๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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๗) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๘) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๙) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี               
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๐) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๑) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ               

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                    

แบบบูรณาการ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและ
งบประมาณกลุ่มจังหวัด  

๑๓) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

๑๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์                  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๕) กฎหมาย ระเบียบ ประกาศอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

 ๒. ข้ันตอนระหว่างการประชุม 
 ๒ .๑ ดําเนินการจัดทําและนําเสนอกรอบแนวทางการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณของส่วนราชการต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณในระดับกระทรวง ระดับส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
   ๒.๒ ดําเนินการจัดทําและนําเสนอลําดับกําหนดการเชิญเข้าชี้แจงในส่วนของกระทรวง 
ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่คณะกรรมาธิการ
พิจารณาเลือกเพื่อเชิญมาชี้แจง โดยผู้ขอรับการประเมินดําเนินการสรุปเป็นเอกสารเพื่อนําเสนอ
คณะกรรมาธิการพิจารณาเลือกประกอบด้วยรายชื่อจังหวัด  กลุ่มจังหวัด มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
งบประมาณที่ ได้ รับ เป รียบเทียบกับรายชื่ อจั งหวัด  กลุ่ มจั งหวัด  มหาวิทยาลัยต่ างๆ  ที่
คณะกรรมาธิการได้เลือกในปีที่ผ่านมา 

การพิจารณาเรียงลําดับตามกลุ่มภารกิจของแต่ละกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง โดยแบ่งออกเป็น ๔  กลุ่ม คือ (พิจารณาจัดเรียงลําดับกลุ่มภารกิจให้สอดคล้องกับลําดับการ
พิจารณา ของคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร)   

(๑)  กลุ่มภารกิจด้านสังคม 
(๒)  กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ  



๗๐ 
 

(๓)  กลุ่มภารกิจด้านความม่ันคง     
(๔)  กลุ่มภารกิจด้านบริหาร  

 ๒.๓ ดําเนินการประสานงานกับปลัดกระทรวง อธิบดี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานอื่น
และรัฐวิสาหกิจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ รวมท้ังชี้แจงให้ข้อมูลกับ
บุคคลดังกล่าว เก่ียวกับกรอบแนวทางการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณของส่วนราชการต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
 ๒.๔ ดําเนินการด้านวิชาการในการทําหน้าที่สรุปข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ    
และสังคม การงบประมาณแผ่นดิน และความเหมาะสมของการกําหนดวงเงินงบประมาณแผ่นดิน
เพื่อควบคุมรายจ่ายให้สมดุลกับรายได้ที่รัฐจัดเก็บได้เป็นหลัก ตรวจสอบการดําเนินนโยบายและการ
ใช้จ่ายของฝ่ายบริหารว่าเป็นอย่างไร มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน
อย่างไร  
 ๒.๕ ดําเนินการด้านวิชาการในการศึกษาข้อมูล รวบรวมข้อมูลและข้อกฎหมายเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับการดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการในปีที่ผ่านมากับการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส่วนราชการ
ต่าง ๆ เพื่อติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 
 ๒.๖ ดําเนินการด้านการประสานงานในการดําเนินการชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อมูล กรอบการชี้แจง ขั้นตอนการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณแก่คณะกรรมาธิการ บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ
ร่วมมือในการดําเนินงาน 
 ๒.๗ ดําเนินการติดตามตรวจสอบข้อมูลว่ารัฐได้จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการ
บริหารงานโดยอิสระ ของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครองและองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญหรือไม่ ตามมาตรา ๑๖๘ วรรคแปดของรัฐธรรมนูญ โดยติดตามจากการชี้แจงให้ข้อมูล
ในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาและตั้งเป็น
ข้อสังเกตของวุฒิสภา 
 ๒.๘ ดําเนินการติดตามตรวจสอบข้อมูลว่ารัฐบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงิน
คงคลังในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือไม่ และได้มีการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ             
ในการกําหนดแหล่งที่มาของรายได้เพื่อชดใช้รายจ่ายที่ได้ใช้เงินคงคลังจ่ายไปก่อนแล้วด้วยหรือไม่
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๖๙ วรรคหน่ึงของรัฐธรรมนูญ 
 ๒.๙ ดําเนินการติดตามตรวจสอบข้อมูลว่ารัฐบาลได้แถลงวิธีการหาเงินส่วนที่ขาดดุล 
ต่อรัฐสภาหรือไม่ อย่างไร ตามมาตรา ๙ ประกอบกับมาตรา ๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ เก่ียวกับเพดานการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลในระบบงบประมาณ
แผ่นดิน ในกรณีถ้าประมาณการรายรับประเภทรายได้ตามอํานาจกฎหมายที่มีอยู่แล้วเป็นจํานวนต่ํา
กว่างบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นที่ขอตั้ง แต่ถ้าในกรณีเป็นจํานวนที่สูงกว่าก็ขอให้แถลงวิธีที่จะจัดการ
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แก่ส่วนที่เกินดุลนั้นในทางที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิง ทั้งนี้ เพื่อรักษาวินัยทางการคลังและความยั่งยืน
ทางการคลังของรัฐนั่นเอง  
  ๒.๑๐ ดําเนินการติดตามตรวจสอบข้อมูลว่าจากสํานักงบประมาณเก่ียวกับการใช้จ่าย 
งบกลาง  ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐไปใช้จ่าย
นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับปกติ รวมทั้งรายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะเร่ืองที่มีการ
กําหนดไว้ให้เป็นรายจ่ายงบกลาง และกรณีเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ซึ่งเป็นรายจ่าย
ที่รัฐบาลต้องใช้จ่ายเพื่อแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ฉุกเฉินโดย
เร่งด่วน เนื่องจากการตั้งงบกลางดังกล่าวไม่ได้มีการแสดงแผนการใช้จ่ายเงินในรายละเอียด ทําให้
เปิดช่องให้ฝ่ายบริหารใช้ดุลพินิจใช้จ่ายงบกลางได้อย่างกว้างขวาง  
 ๒.๑๑ ดําเนินการติดตามตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับเงินรายได้ของหน่วยงานของรัฐใด        
ที่ไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งกําหนดให้หน่วยงานของรัฐนั้นทํารายงานการรับและการใช้
จ่ายเงินดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเม่ือสิ้นปีงบประมาณทุกปี และให้คณะรัฐมนตรีทํารายงาน
เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไปตามมาตรา ๑๗๐ วรรคหน่ึงของรัฐธรรมนูญ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการในการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ซึ่ง
การใช้จ่ายเงินรายได้ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังด้วย 
 ๒.๑๒ ดําเนินการติดตามตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ                
ตามที่หน่วยงานเสนอของบประมาณเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโครงการที่กฎหมายกําหนดให้
ต้องมีการปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วนด้วย เช่น การรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน เป็นต้น ซึ่งเป็นขั้นตอนที่หน่วยงานของรัฐต้องดําเนินการจัดทํารายละเอียด
ของโครงการอย่างชัดเจน และครบถ้วนก่อนที่จะมีการดําเนินการต่อไป และสามารถหาประเด็น
สําคัญเพื่อเตรียมไว้ให้คณะกรรมาธิการฯ ซักถามผู้แทนของหน่วยงานน้ัน ๆ ในระหว่างที่มีการ
ประชุมพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งการทํางานดังกล่าวสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อพัฒนาบุคลากรในการสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติ
บัญญัติเพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก
วุฒิสภา 

 ๓. ข้ันตอนหลังการประชุม 
   ๓.๑ ดําเนินการให้บริการข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับคณะกรรมาธิการและสรุปผล 
การประชุมแก่สมาชิกวุฒิสภา ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องและประชาชนที่สนใจทั่วไป 
ตลอดจนนําข้อมูลต่าง ๆ ที่ เ ก่ียวข้องลงเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการเพื่อเป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และอํานวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลต่อไป 
 ๓.๒ ขั้นตอนการยกร่างรายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ โดยการ
ประชุมในแต่ละครั้งฝ่ายเลขานุการจะดําเนินการยกร่างข้อสังเกตของแต่ละกระทรวงหรือแต่ละ
หน่วยงานไว้ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมาธิการในคราวประชุมคร้ังต่อไป โดยมีขั้นตอนในการ
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ดําเนินการนําข้อมูลที่ได้ศึกษาในระหว่างประชุมมาตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวหลังการ
ประชุม เม่ือได้รับคําชี้แจงจากส่วนราชการแล้ว เพื่อประกอบการพิจารณายกร่างข้อสังเกตผลการ
พิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ และประสานข้อมูลกับสํานักงบประมาณในการตรวจสอบความ
ถูกต้องในเรื่องงบประมาณซึ่งเป็นเร่ืองทางเทคนิคและเป็นความรู้เฉพาะด้าน ทั้งนี้ เพื่อความสมบูรณ์
และความถูกต้องของรายงานเก่ียวกับข้อสังเกตในการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณของคณะกรรมาธิการ เพื่อนําเสนอรายงานดังกล่าวต่อวุฒิสภาต่อไปตาม
รัฐธรรมนูญ 
 ทั้งนี้ การต้ังข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะไปยังฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีของวุฒิสภา
ดังกล่าวนับว่าเป็นส่วนสําคัญอย่างย่ิงที่รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีต้องให้ความสําคัญต้องให้ความสนใจ
เพราะเป็นการชี้ให้เห็นถึงข้อควรแก้ไขปรับปรุง อันเป็นส่วนที่จะช่วยให้การบริหารงบประมาณ
แผ่นดินบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากนโยบายของรัฐบาลและข้อมูลเก่ียวกับภาระที่ประชาชนจะต้อง
แบกรับอันเนื่องมาจากการดําเนินนโยบายของรัฐบาลผ่านกระบวนการร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีโดยตั้งเป็นข้อสังเกตดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาของวุฒิสภาใน
การให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงการรักษาความสมดุล
และความยั่งยืนทางการคลังเป็นสําคัญ  
 ๓.๓ รายงานผลการพิจารณาศึกษาดังกล่าว ประกอบด้วย สาระสําคัญของงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีสรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร 
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญแยกเป็นนโยบายและภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ และ
ข้อสังเกตจําแนกตามกระทรวงและหน่วยงาน โดยรายงานผลการพิจารณาศึกษาดังกล่าว 
ประกอบด้วยสาระสําคัญของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สรุปผลการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสภา
ผู้แทนราษฎร ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิ สามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วุฒิสภา โดยแบ่งออกเป็น ๒ หัวข้อ ดังนี้ 
 หัวข้อที่ ๑ นโยบายและภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 หัวข้อที่ ๒ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จําแนก
ตามกระทรวงและหน่วยงาน (ข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ) 
 

๕. ข้ันตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของวุฒิสภา 
 สําหรับแนวทางการพิจารณาที่ผ่านมา วุฒิสภาได้ มีการวางแนวทางการอภิปรายไว้              
จํานวน ๒ วัน ดังนี้ 
 วันที่หนึ่ง เป็นการอภิปรายของตัวแทนคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา จํานวน ๒๒ คณะ 
ได้รับการจัดสรรเวลาคณะละ ๓๐ นาที ตามลําดับกลุ่มภารกิจ ๕ ด้าน คือ 

(๑) กลุ่มภารกิจด้านสังคม  
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(๒) กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ  
(๓) กลุ่มภารกิจด้านม่ันคง/จังหวัดและกลุ่มจังหวัด             
(๔) กลุ่มภารกิจด้านบริหาร  
(๕) หน่วยงานตามรัฐธรรมนูญ  

 ทั้งนี้ โดยมีเง่ือนไขว่าสมาชิกวุฒิสภาที่ใช้สิทธิอภิปรายในสัดส่วนคณะกรรมาธิการที่ตนดํารง
ตําแหน่งอยู่คณะใดคณะหนึ่งเพียงคณะเดียวและไม่สามารถแสดงความจํานงอภิปรายในมาตรา ๓ 
ภาพรวมซ้ําได้อีก  
 วันที่สอง เป็นการอภิปรายเฉพาะมาตรา ๓ ภาพรวม สมาชิกวุฒิสภาทุกท่านมีสิทธิเฉพาะตัว
ในการอภิปรายไม่เกินท่านละ ๑๕ นาที และใช้สิทธิ์ได้เพียงคร้ังเดียว มีการจัดลําดับการอภิปรายโดย
ใช้วิธีการจับสลากเรียงลําดับรายชื่อไว้ อนึ่ง เวลาการอภิปรายจริงของแต่ละท่านจะข้ึนอยู่กับจํานวน
ผู้อภิปราย 
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“อนุมัติอย่างไร? .... ถ้าจะไปดูงาน 
โดย นางยุวดี รูปขจร๒๑ นางสาวกนกพร พร้อมมูล๒๒ และนางสาวปฐมพร กุลพลัง๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 

 
การเดินทางศึกษาดูงานภายในประเทศของคณะกรรมาธิการ 

การเดินทางศึกษาดูงานภายในประเทศของคณะกรรมาธิการเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สําคัญไม่ย่ิง
หย่อนไปกว่าภารกิจด้านการประชุมหรือการจัดสัมมนาและเสวนา ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมาธิการจําเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการ 
วางแผนการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน และการจัดทําเอกสารวิชาการ เพื่อให้ภารกิจด้าน
การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้  

 ขั้นตอนการดําเนินการ 

 เม่ือคณะกรรมาธิการมีมติกําหนดให้มีการเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศ สามารถแบ่ง
ขั้นตอนออกเป็น ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนการเดินทาง ขั้นตอนระหว่างการเดินทาง และขั้นตอน
ภายหลังการเดินทาง ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

 ๑. การเตรียมการก่อนเดินทาง 
 ๑.๑ จัดทําร่างกําหนดการเดินทางศึกษาดูงานเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
พิจารณาและเพิ่มเติมแก้ไขในในรายละเอียด 

 ๑.๒ จัดทําและส่งแบบแสดงความจํานงในการเดินทางไปศึกษาดูงาน 
   ๑ .๓ ติดต่อประสานงานเร่ืองยานพาหนะท่ีใช้สําหรับการเดินทางไปศึกษาดูงาน  
        

                                         
๒๑ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
๒๒ วิทยากรปฏิบัติการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเกษตร 
๒๓ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการกีฬา 
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กรณีเดินทางโดยเคร่ืองบิน 
 ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารเพื่อสํารองที่นั่งของบริษัทการบินไทย จํากัด 
(มหาชน) หรือสายการบินอื่นที่มีเส้นทางบินไปยังพื้นที่นั้นๆ ให้กับคณะเดินทาง  
    กรณีเดินทางโดยรถยนต์ 
 เม่ื อคณะกรรมาธิ การมี มติ ที่ จะเดิ นทางโดยรถยนต์  ฝ่ ายเลขานุ การจะต้ องประสาน 
ไปยังกลุ่ มงานยานพาหนะ สํานักการคลั งและงบประมาณ เพื่ อขอจองรถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ 
 โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ในการจอดรอรับคณะเดินทางอย่างชัดเจน 
 ๑.๔ ติดต่อประสานงานเรื่องที่พักสําหรับคณะเดินทาง 
 ๑.๕ จัดทําหนังสือถึงหน่วยงานที่มีความเก่ียวข้อง อาทิ  
 - หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเข้าเย่ียมชมและศึกษาดูงาน 
 - หนังสือขอความอนุเคราะห์รถตํารวจจราจร/ตํารวจทางหลวงนําขบวน  
(ถ้าคณะกรรมาธิการประสงค์) 

 ๑.๖ จัดทําบันทึกข้อความอนุมัติบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานเสนอ
ต่อเลขาธิการวุฒิสภา (เสนอตามลําดับชั้น) เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 การจัดทําเร่ืองขออนุ มัติ บุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน  
ต้องจัดทําในรูปแบบของบันทึกข้อความ เนื่องจากเป็นการจัดทําหนังสือประสานงานภายใน
หน่วยงาน โดยการขออนุมัติดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 
 ๑) บันทึกข้อความขออนุมัติบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน
ประธานคณะกรรมาธิการเป็นผู้ลงนามในหนังสือเสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภา   
  ๒) บันทึกข้อความขออนุมัติบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานจาก
เจ้าของเรื่องเสนอต่อเลขาธิการวุฒิสภา (เสนอตามลําดับชั้น) 
 ๓) กําหนดการเดินทาง  
 ๔) รายชื่อคณะเดินทาง 
            ๕) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน 
 ๖) แบบแจ้งค่ารับรองที่คณะกรรมาธิการใช้ไปในแต่ละครั้งของปีงบประมาณ 
  ๗) ใบเสนอราคาค่าเช่ายานพาหนะ (กรณีเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในการเดินทางไป
ศึกษาดูงาน) 
  ๘) คําสั่งแต่งตั้งบุคคล อาทิ คําสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา ผู้ชํานาญการ นักวิชาการ และ
เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ หรือคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ      
 ๙) บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๗ จัดทําหนังสือถึงหน่วยงานต้นสังกัด กรณีบุคคลที่ร่วมเดินทางเป็นข้าราชการเพื่อ
ขอให้พิจารณาอนุมัติบุคคลร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานกับคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๘ จัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบการเดินทางไปศึกษาดูงาน  
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 ๑.๙ จัดเตรียมสิ่งของและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเดินทางไปศึกษาดูงาน 
 - ของที่ระลึก, กล้องถ่ายรูป, เคร่ืองบันทึกเสียง, กระดาษ, ดินสอ เป็นต้น 

 ๒. การดําเนินการระหว่างการเดินทาง 
 ๒.๑ ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมาธิการและผู้ร่วมเดินทาง ณ สถานที่นัดหมาย พร้อม
แจกเอกสารกําหนดการและรายชื่อคณะเดินทาง   
 ๒.๒ ตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระของคณะเดินทาง, Check in เม่ือถึงท่าอากาศยาน 
(กรณีเดินทางด้วยเคร่ืองบิน) การประสานเร่ืองห้องรับรองพิเศษให้แก่ผู้เดินทาง 
 ๒ .๓ เสนอเอกสารข้อมูลที่ เ ก่ียวข้องกับการเดินทางไปศึกษาดูงานกับประธาน
คณะกรรมาธิการหรือหัวหน้าคณะเดินทางเมื่อเดินทางถึงสถานที่ที่จะศึกษาดูงาน  
 ๒.๔ จดบันทึกประเด็นสําคัญของการศึกษาดูงาน 
 ๒.๕ รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานในรูปแบบ
ของเอกสารและไฟล์ข้อมูล  
 ๒.๖ บันทึกภาพกิจกรรม เพื่อใช้ประกอบการจัดทํารายงานสรุปผลการเดินทาง 
 ๒.๗ เก็บรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณในการเดินทาง  
 - บัตรผ่านขึ้นเคร่ืองบิน (Boarding Pass)  
 - ใบเสร็จรับเงินและใบโฟลิโอค่าที่พัก  
 - ใบเสร็จค่าน้ํามันเชื้อเพลิง  
 - ใบเสร็จค่าเช่ายานพาหนะ เป็นต้น 

           ๓. การดําเนินการหลังการเดินทาง 
 ๓.๑ สรุปยอดค่าใช้จ่าย และคืนคลังที่เหลือต่อสํานักการคลังและงบประมาณ (ภายใน ๗ 
วันนับแต่วันที่กลับมาถึงหรือเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้) 
 ๓.๒ จัดทํารายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานเสนอต่อสํานักการคลังและ
งบประมาณ (ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่กลับมาถึง) 
 ๓.๓  จัดทําสรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อมี
มติเห็นชอบ (ภายใน ๒๐ วันนับแต่วันที่กลับมาถึง) 
            ๓.๔ จัดทําหนังสือขอบคุณหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
             ๓.๕ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ อาทิ               
หน้าเว็บไซต์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (http://www.senate.go.th) หน้าเว็บไซต์ของ
คณะกรรมาธิการทาง Click Senate หรือทาง Line เป็นต้น  
 
 
 



๗๗ 
 

การเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ 
เม่ือคณะกรรมาธิการมีมติกําหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศฝ่ายเลขานุการ

ประจําคณะกรรมาธิการ มีขั้นตอนในการดําเนินการ ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนการเดินทาง 
ขั้นตอนระหว่างการเดินทาง และขั้นตอนภายหลังการเดินทาง ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

๑. ข้ันตอนก่อนการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
      ขั้นตอนการดําเนินการของฝ่ายเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการก่อนการเดินทาง 
ไปราชการต่างประเทศ มีขั้นตอนการดําเนินการ ๒ ลักษณะ คือ การดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการ
ทางธุรการ และการดําเนินการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
 ๑.๑  การดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรการ 

๑.๑.๑  จัดทําโครงการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 
๑.๑.๒  จัดทําแบบแสดงความจํานงในการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 
๑.๑.๓  จัดทํากําหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ พร้อมทั้งรายชื่อ

คณะเดินทาง 
๑.๑.๔  ประสานรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการของคณะกรรมาธิการ

กับส่วนราชการ ทั้งภายในและภายนอก  
  (๑) การประสานงานภายในส่วนราชการ 
       จัดทําหนังสือภายในเป็นบันทึกข้อความถึงสํานักการต่างประเทศ 
เพื่อขอความอนุเคราะห์เก่ียวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ  
ทั้งนี้ เพื่อให้สํานักการต่างประเทศได้จัดเตรียมข้อมูลเก่ียวกับการเดินทาง และขอความอนุเคราะห์ใน
การอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการจัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกทั้งเที่ยวไปและ
เที่ยวกลับ อาทิ การจัดทําหนังสือเดินทาง การต่ออายุหนังสือเดินทาง การตรวจลงตราหนังสือ
เดินทาง (VISA) 
  (๒) การประสานกับส่วนราชการภายนอก 
   จัดทําหนังสือราชการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ โดยการ
ประสานงานในส่วนนี้ จะเป็นการขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานเพื่อ
ขอเข้าพบหรือประชุมร่วมกับบุคคลสําคัญ หรือผู้บริหารระดับสูงของประเทศที่คณะกรรมาธิการจะ
เดินทางไปศึกษาดูงาน รวมทั้ง พบปะผู้บริหารของหน่วยงาน หรือองค์กรของประเทศไทยที่ปฏิบัติ
หน้าที่ประจําอยู่ ณ ประเทศนั้นๆ 
  ๑.๑.๕ ประสานรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ
กับบริษัททัวร์ที่ได้รับมอบหมาย             
      ๑.๑.๖  ประสานงานไปยัง บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อสํารองบัตร
โดยสารเคร่ืองบิน  
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 ๑.๒  การดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
 ๑.๒ .๑ ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
ของกรรมาธิการและฝ่ายเลขานุการคณะเดินทาง ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยตรวจสอบในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 ๑) ค่าเบ้ียเลี้ยงในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
 ๒) ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว   
 ๓) ค่ารับรอง 
 ๔) ค่าเคร่ืองแต่งตัวในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
 ๕) ค่าพาหนะ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด 
 ๖) ค่าโดยสารเครื่องบิน 
 ๗) ค่าของที่ระลึก กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวให้เบิกจ่าย
ได้ตามความเหมาะสม จําเป็นเท่าที่จ่ายจริง 
 ๘) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่าย เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง  
และค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ (วีซ่า) ให้เบิกได้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 

 ๑.๒.๒ จัดทําคําขออนุมัติบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ 
 จัดทําบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  ๑) หนังสือภายในโดยประธานคณะกรรมาธิการเป็นผู้ลงนามกราบเรียน
ประธานวุฒิสภา 
  ๒) หนังสือภายในเสนอไปยังเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อนํากราบเรียน
ประธานวุฒิสภาพิจารณาอนุมัติ (ในทางปฏิบัติฝ่ายเลขานุการคณะเดินทางจะเสนอคําขออนุมัติ
บุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ผ่านไปยังผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ  และรองเลขาธิการวุฒิสภา ตามลําดับ) 
  ๓) หนังสือภายในโดยเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามกราบเรียนประธาน
วุฒิสภา 
  ๔) โครงการเดินทางไปศึกษาดูงาน กําหนดการ และรายชื่อคณะเดินทาง 
  ๕) ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ ประกอบด้วย ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ค่าพาหนะเดินทางใน
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ต่างประเทศ ค่ารับรอง ค่าเคร่ืองแต่งกาย ค่าของที่ระลึกมอบให้ชาวต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม
หนังสือเดินทางและค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (วีซ่า) 
 ๖) คํารับรองสิทธิการได้รับค่าเครื่องแต่งตัว 
 ๗) บันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการ เพื่อยืนยันมติการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ 
 ๑.๒.๓  การเสนอบันทึกข้อความขออนุมัตเิดินทางไปราชการต่างประเทศ 
    โดยเสนอตามลําดับสายบังคับบัญชา ดังนี้ 
    ๑) ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
    ๒) ผู้อํานวยการสํานักกรรมาธิการ 
    ๓) รองเลขาธิการวุฒิสภา 
    ๔) เลขาธิการวุฒิสภา 
    ๕) รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง 
    ๖) ประธานวุฒิสภา 
 

  ๑.๒.๔ เมื่อรองเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาคําขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศแล้ว สํานักการคลังและงบประมาณจะตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และทํา
หนังสือภายในเรียนเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อทราบ ซึ่งใช้ระยะเวลาดําเนินการประมาณ ๑-๒ วันทําการ 
 

  ๑.๒.๕ เมื่อเลขาธิการวุฒิสภาลงนามหนังสือกราบเรียนประธานวุฒิสภาแล้ว
สํานักงานประธานวุฒิสภาก็จะนําคําขออนุมัติบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ กราบเรียนประธานวุฒิสภา เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในขั้นตอนนี้ถือเป็นดุลพินิจของ
ประธานวุฒิสภาท่ีจะพิจารณาจึงไม่อาจกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการได้ แต่ในทางปฏิบัติ            
หากเป็นกรณีเร่งด่วน กล่าวคือมีระยะเวลาที่กระชั้นชิดกับวันเดินทางไปราชการต่างประเทศของ
คณะกรรมาธิการการพิจารณาอนุมัติของประธานวุฒิสภา ก็อาจดําเนินการได้ภายใน ๑ - ๒ วันทําการ 
 ๑.๒.๖ เมื่อประธานวุฒิสภาพิจารณาอนุมัติแล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ  
โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะเดินทางจัดทําหนังสือภายในถึงสํานักการคลังและงบประมาณ 
เพื่อขอความอนุเคราะห์เบิกเงินทดรองราชการภายหลังจากนี้ สํานักการคลังและงบประมาณ            
จะดําเนินกระบวนการทางธุรการ โดยวางฎีกาเพื่อเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีระยะเวลา
ดําเนินการประมาณ ๓ วันทําการ 
 ๒.ข้ันตอนระหว่างการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
 ๒.๑ ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมาธิการและผู้ร่วมเดินทาง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น ๔ ประตูที่ ๑ เคาน์เตอร์ใด พร้อมแจกคู่มือการเดินทาง
(ประกอบด้วย กําหนดการ/รายชื่อ, ข้อมูลประเทศต่าง ๆ, ข้อมูลสถานที่ศึกษาดูงาน, เบอร์โทร/
สถานที่ติดต่อกรณีมีเหตุสุดวิสัย เป็นต้น)   
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 ๒.๒  การประสานงานกับสถานท่ีที่จะไปศึกษาดูงาน และอํานวยความสะดวกเก่ียวกับ
เดินทางไปราชการต่างประเทศ (ของที่ระลึก, กล้องถ่ายรูป, เคร่ืองบันทึกเสียง เป็นต้น) 
 ๒.๓  การรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นจากการประชุม/พบปะสนทนา และจาก
การศึกษาดูงานในสถานท่ีต่าง ๆ พร้อมทั้งบันทึกภาพกิจกรรม (เพื่อใช้ประกอบการจัดทํารายงาน
สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดู งาน  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดํา เนินงานของ
คณะกรรมาธิการ) 
 ๒.๔  การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย 
    ๓.  ข้ันตอนภายหลังการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
 ๓.๑ สรุปยอดค่าใช้จ่าย และคืนคลังที่เหลือต่อสํานักการคลังและงบประมาณ (ภายใน 
๑๕ วันนับแต่วันที่กลับมาถึง/เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้) 
 ๓.๒ จัดทํารายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ภายใน ๑๕ วันนับ
แต่วันที่กลับมาถึง) 
 ๓.๓  จัดทําหนังสือขอบคุณหน่วยงานส่วนราชการภายนอกเกี่ยวข้องกับการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ       
 ๓.๔ จัดทําสรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
เพื่อมีมติเห็นชอบ (จัดพิมพ์รูปเล่มรายงาน/เผยแพร่) (ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่กลับมาถึง) 
 ๓.๕ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเดินทางไปราชการต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ
อาทิ หน้าเว็บไซต์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา http://www.senate.go.th  หน้าเว็บไซต์ของ
คณะกรรมาธิการ ทาง Click Senate หรือทาง Line เป็นต้น 
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“ครบเครื่องเร่ืองสัมมนา” 

โดย นางสาวอริษา ทองทับทิม๒๔ และนางสาวศศิธร ผ่องอําไพ๒๕ 
 

 

 

 

 

 ๑. ข้ันตอนดําเนินการก่อนการสัมมนา โดยขั้นตอนนี้จะต้องมีการวางแผนดําเนินการ 
ที่สําคัญ คือ ด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา และด้านธุรการและการประสานงาน
อํานวยความสะดวกทั่วไป ซึ่งเอกสารทุกอย่างที่เก่ียวข้องกับการขออนุมัติการจัดสัมมนา เจ้าหน้าที่
จะต้องให้ความสําคัญในการตรวจสอบอย่างรอบครอบ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดอันจะส่งผลให้
การจัดสัมมนาไม่เป็นไปตามกําหนด ซึ่งในข้ันตอนดําเนินการก่อนการจัดสัมมนานี้ หากมีระยะเวลา
ควรดําเนินการตามลําดับดังนี้  
                 ๑.๑  เร่ืองเชิญวิทยากรผู้บรรยาย 
                 ๑.๒  ผู้เข้าร่วมการการสัมมนา 
                 ๑.๓  การประชาสัมพนัธ์การจัดสัมมนา 
                 ๑.๔  การขออนุมัติงบประมาณ 
                 ๑.๕  การติดต่อจัดเตรียมสถานที่ 
                 ๑.๖  การจัดซื้ออุปกรณ์การจัดสัมมนา 
 ๒. ข้ันตอนดําเนินการระหว่างการสัมมนา ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการวางแผนเพื่อแบ่งงาน
กันรับผิดชอบ อาทิเช่น การจัดการลงทะเบียนแจกเอกสาร ,บันทึกเสียงและจดประเด็น ,ดูแล
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมท้ังเร่ืองอาหารการกิน ตลอดจนจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจําห้องสัมมนาเพื่อดูแล
บรรยากาศภายในห้องสัมมา เป็นต้น ซึ่งการกระทําดังกล่าวเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระหว่าง
การสัมมนา โดยที่ผ่านมาปัญหาที่มักจะเกิดในระหว่างการจัดสัมมนา เช่น ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีมาก
หรือน้อยจนเกินไป ,วิทยากรผู้บรรยายไม่สามารถมาเข้าร่วมการสัมมนาได้ หรือแม้กรณีมีผู้ที่ไม่
เก่ียวข้องกับการสัมมนามาเข้าร่วมโดยมีวัตถุอื่น ๆ ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่ต้องมีสติและอาศัยการทํางานร่วมกันเพื่อร่วมแก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดขึ้น 

                                         
๒๔ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค 
๒๕ วิทยากรปฏิบัติการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค 
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๓. ขั้นตอนหลังจากการสัมมนาเสร็จสิ้น เมื่อเสร็จสิ้นการจัดสัมมนาแล้วต้องจัดทํา
รายงาน   ค่าใช่จ่ายในการสัมมนาโดยต้องคืนเงินที่คงเหลือ ภายใน ๗ วัน และจัดทํารายงาน
ค่าใช้จ่ายส่งสํานัก   การคลังและงบประมาณ ภายใน ๑๕ วัน ตลอดจนการจัดทําสรุปผลการ
สัมมนาเพี ่อตรวจสอบความถูกต้องภายใน ๒๐ วัน และนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อ
พิจารณานําไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนื้อหาตามช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เป็นต้น 
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“จัดซื้อจัดจ้าง ... ยุ่งยากจริงหรือ ?” 

โดย นางนพวรรณ เชาวสกู๒๖  
 
 การจัดสัมมนาในแต่ละครั้งจะต้องมีในส่วนของค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่จะต้องทําเร่ืองเบิกจ่ายกับสํานักการคลังและงบประมาณ 
โดยปัจจุบันสํานักการคลังและงบประมาณได้ยึดถือ “ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม” โดยได้แบ่งข้อที่พิจารณาดังนี้ 
 ๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยเน้นในเร่ือง 
ของคํานิยามต่าง ๆ ที่เก่ียวของกับการฝึกอบรมและการจัดประชุมสัมมนาต่าง ๆ 
 ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเน้นในเร่ืองการพิจาณาถึงประเภทบุคคลผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา 
 ๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใช้พิจารณา หากเกิดกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการ   
ขอตกลงกับกระทรวงการคลัง 
 กรณีที่มีการยืมเงินไปจากสํานักการคลังและงบประมาณให้ผู้ยืมส่งใบสําคัญคู่จ่ายและเงิน 
ที่เหลือ (ถ้ามี) ภายในกําหนดเวลา ดังนี้ 

 กรณีเดินทางไปราชการ รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั ่วคราว  
ให้ส่งคืนแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่กลับมาถึง 

 กรณีอื ่น ๆ นอกเหนือจากกรณีแรก (รวมถึงการจัดฝึกอบรม ,การจัดสัมมนา)  
ให้ส่งคืนแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน 

        ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 สืบเนื่องจากคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา ได้ดําเนินการออกระเบียบรัฐสภาว่าด้วย 
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อใช้บังคับในการดําเนินงานเก่ียวกับการพัสดุของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายและเงินรายรับอื่นของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และระเบียบดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เม่ือวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดังนั้น ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จึงเร่ิมใช้ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

                                         
๒๖ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัสดุ สํานักงานการคลงัและงบประมาณ 
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 ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๕ จะมีส่วนที่แตกต่างจากระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในเร่ืองของวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
และวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
 
ระเบียบสํานกันายกฯ กําหนดวิธีการจัดซือ้/จัดจ้าง 

ในข้อ ๑๘ กระทําได้ ๖ วิธี 
ระเบียบรัฐสภาฯ กําหนดวิธีการจัดซือ้/จัดจ้าง 

ในข้อ ๖ กระทําได้ ๕ วิธี 
วิธีตกลงราคา คือ การซื้อ/การจ้าง ครั้งหน่ึงมีราคา
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

วิธีตกลงราคา คือ การซื้อ/การจ้าง ครั้งหน่ึงมี
ราคาไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

วิธีสอบราคา คือ การซื้อ/การจ้าง ครั้งหน่ึงมีราคาเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

วิธีสอบราคา คือ การซื้อ/การจ้าง ครั้งหน่ึงมีราคา
เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

วิธีประกวดราคา คือ การซื้อ/การจ้าง ครั้งหน่ึงมี
ราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

วิธีประกวดราคา คือ การซื้อ/การจ้าง ครั้งหน่ึงมี
ราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

วิธีพิเศษ คือ การซื้อ/การจ้าง ครั้งหน่ึงมีราคาเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่มีข้อจํากัด 

วิธีพิเศษ คือ การซื้อ/การจ้าง ครั้งหน่ึงมีราคา
เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่มีข้อจํากัด 

วิธีกรณีพิเศษ คือ การซื้อ/การจ้าง จากส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ 

วิธีกรณีพิเศษ คือ การซื้อ/การจ้าง จากส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ 

วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่
ก ร ะทรว งการคลั ง กํ าหนด  มี ร ะ เ บี ยบสํ า นั ก
น า ยก รั ฐ มนต รี ว่ า ด้ ว ย ก า ร พั ส ดุ ด้ ว ย วิ ธี ก า ร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ กําหนดให้การจัดหาพัสดุของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ที่มีกิจกรรม โครงการ หรือการ
ก่อสร้างมีมูลค่าต้ังแต่ ๒ ล้านบาทข้ึนไป 

การใดท่ีมิได้กําหนดไว้ในระเบียบรัฐสภาว่าด้วย
การพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกฯ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม

ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม

ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ ต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ๑๕ รายการ คือ  



๘๕ 
 

 
๑) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ๙) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๒) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม ๑๐) ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  
๓) ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ๑๑) ค่าสมนาคุณในการดูงาน  
๔) ค่าประกาศนียบัตร ๑๒) ค่าสมนาคุณวิทยากร 
๕) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ๑๓) ค่าอาหาร 
๖) ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๑๔) ค่าเช่าที่พัก 
๗) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ๑๕) ค่ายานพาหนะ  
๘) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม  

ค่าใช้จ่าย ตามข้อ ๑ - ๙ อาทิ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี ค่าป้าย         
ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน อุปกรณ์ เช่น ปากกา ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่าย
จริง ตามความจําเป็น เหมาะสมและประหยัด 

ค่าใช้จ่าย ตามข้อ ๑๐ คือ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินใบละ ๓๐๐ บาท 

ค่าใช้จ่าย ตามข้อ ๑๑ คือ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง โดยแห่ง
ละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท 

ค่าใช้จ่าย ตามข้อ ๑๕ คือ ค่ายานพาหนะ ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามที่กําหนด 
รายการที่ได้รับอนุมัติยกเว้นไม่ต้องดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ  
เนื่องจากกระทรวงการคลังได้พิจารณายกเว้นค่าใช้จ่ายในบางรายการที่ไม่ต้องปฏิบัติตาม

ระเบียบพัสดุฯ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและคล่องตัว ได้แก่  
๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๒) ค่าอาหาร 
๓) ค่าเช่าที่พัก 

ข้ันตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบฯ 
๑) เมื่อได้รับอนุมัติจัดโครงการแล้ว ให้จัดทําหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า    

ส่งให้สํานักการคลังและงบประมาณก่อนวันสัมมนา (กลุ่มงานพัสดุ) โดยแยกจากเรื่องขอยืมเงินทด
รองราชการ (กลุ่มงานการเงิน) พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบ ดังนี้  

 ๑.๑) สําเนาคําอนุมัติโครงการ  
 ๑.๒) ใบเสนอราคา (กรณีการจัดซื้อที่ไม่ถึง ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่สามารถขอใบเสนอ

ราคาจากผู้ขายได้อนุโลมให้ใช้ใบเสร็จรับเงินแทน) 
 ๑.๓) รายชื่อ/ตําแหน่งของคณะกรรมการ/กรรมการตรวจรับพัสดุ  
 - กรณีวงเงินซื้อ/จ้าง/เช่า ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท มีกรรมการ ๑ คน  
 - วงเงินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป มีกรรมการ ๓ คน 



๘๖ 
 

          ทั้งนี้ ให้ส่งข้อมูลส่วนตัวของกรรมการ ประกอบด้วย วัน เดือน ปีเกิด หมายเลขประจําตัว
ประชาชน และ E-mail เพื่อใช้ในการลงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบของกรมบัญชีกลาง 

๒) เม่ือกลุ่มงานพัสดุ ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดเช่า เรียบร้อยแล้ว จะดําเนินการดังนี้   
   ๒.๑) กรณีวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท จะดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หากไม่

สามารถนําใบเสนอราคามาดําเนินการตามระเบียบฯ ได้ อนุโลมให้ใช้ใบเสร็จรับเงินแทน เม่ือได้รับ
ใบเสร็จรับเงินแล้วต้องส่งให้กลุ่มงานพัสดุ  

 ๒.๒) กรณีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท กลุ่มงานพัสดุ จะจัดทําใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สั่งเช่า โดย
เจ้าของเรื่องจะต้องนําใบส่ังไปให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ลงนามในใบส่ัง แล้วนําต้นฉบับพร้อม
ใบเสร็จรับเงินส่งคืนกลุ่มงานพัสดุ 

๓ )  เ ม่ือกลุ่มงานพัสดุ ได้ รับเอกสาร หลักฐานครบถ้วนแล้ว (ใบสั่ งซื้อ/จ้าง/ เช่า/
ใบเสร็จรับเงิน) จะจัดทําใบตรวจรับพัสดุเพื่อให้คณะกรรมการลงนาม โดยกรรมการจะต้องตรวจรับ
ภายใน ๓ วัน  

๔) เจ้าของเรื่องจัดทําใบเบิกพัสดุ ลงรายการตามที่ขออนุมัติ 

ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในการสัมมนาของกลุ่มงานพัสดุ คือ 
๑) สํานักกรรมาธิการ ๑ ประสานงานกับนางภัทร์ษา  ใจหลัก โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๒๙ 
๒) สํานักกรรมาธิการ ๒ ประสานงานกับนางสาวณัฐวีการ์  ทองคํา โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ 

๙๔๒๙ 
๓) สํานักกรรมาธิการ ๓ ประสานงานกับนางสาววารุณี  สีทาน้อย โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ 

๙๔๗๔ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

 “กระบวนการพิจารณาเลือก แต่งตั้ง ให้คําแนะนํา ให้ความเห็นชอบบุคคลต่างๆ  
ให้ดํารงตําแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด” 

โดย นางสาวนงลักษณ์ ขันธิโชติ  
 

 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
มีบทบัญญัติที่เป็นการปรับปรุงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไว้หลายประการ ประการสําคัญประการหนึ่ง 
คือ การเปล่ียนแปลงที่มาของวุฒิสภา แต่ยังคงมีอํานาจหน้าที่
เก่ียวกับการพิจารณาให้บุคคลดํารงตําแหน่งในองค์กรสําคัญๆ 
เช่นเดียวกับที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ บัญญัติไว้ เช่น การพิจารณาให้บุคคลดํารงตําแหน่ง 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาล
รัฐธรรมนูญ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น  

โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติให้วุฒิสภามีอํานาจ
และหน้าที่เก่ียวข้องกับการได้มาซึ่งองค์กรอิสระต่าง ๆ แตกต่างไปจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กล่าวโดยสรุป คือ จากเดิมที่ได้ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอ
ชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระต่าง ๆ เป็นจํานวนสองเท่าของจํานวนที่กําหนดไว้เพื่อให้
วุฒิสภาเลือกให้เหลือจํานวนที่ต้องการ เป็นการกําหนดให้คณะกรรมการสรรหาเสนอช่ือผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระต่าง ๆ เท่ากับจํานวนที่ต้องการเพื่อให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ รวมทั้งได้มีการแยกประเภทองค์กรดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน โดยได้กําหนดให้มีหมวดที่ว่า
ด้วยองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ในหมวด ๑๑ ไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เก่ียวกับ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และส่วนที่เก่ียวกับองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ อันได้แก่ 
 ๑) องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มี ๔ องค์กร ประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งในส่วนของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้มีบทบัญญัติเร่ืองผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินรวมอยู่ด้วย  
 ๒) องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ มี ๓ องค์กร ประกอบด้วย องค์กรอัยการ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ในส่วนของสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้น วุฒิสภามิได้มีหน้าที่เก่ียวข้องในการได้มา 

นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองก็เป็นอีกสององค์กรที่ผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่ง
ต้องผ่ านการพิ จารณาให้ความเห็นชอบของวุฒิสภา  โดยในส่ วนของศาล รัฐธรรมนูญ  
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จํานวน ๔ คน จากจํานวน ๙ คน ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ของวุฒิสภา เช่นเดียวกับผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ที่นอกจากจะต้องผ่าน



๘๘ 
 

การพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองแล้วยังต้องผ่านการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบของวุฒิสภาด้วย โดยองค์กรตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้  

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จํานวน ๔ องค์กร คือ  
 ๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ๑ คน และ
กรรมการอื่นอีก ๔ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งมีความ 
เป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีวาระดํารงตําแหน่ง ๗ ปี และดํารง
ตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว  
 ๒. ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีจํานวน ๓ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของ
วุฒิสภา จากผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีวาระดํารงตําแหน่ง ๖ ปี และดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว  
 ๓. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ ๑ คน และกรรมการอื่นอีก ๘ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของ
วุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีวาระการดํารงตําแหน่ง ๙ ปี และดํารง
ตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว   
 นอกจากนี้ วุฒิสภามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วย โดยมี
วาระการดํารงตําแหน่ง ๖ ปี และดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว  
 ๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการ
อื่นอีก ๖ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง จากผู้มีความชํานาญและประสบการณ์ด้านการตรวจเงิน
แผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงิน การคลัง และด้านอื่น มีวาระการดํารงตําแหน่ง ๖  
ปี และดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว รวมทั้งตําแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งพระมหากษัตริย์ 
ทรงแต่งตั้ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๕ ปี และดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว  
 องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ จํานวน ๓ องค์กร คือ  
 ๑. องค์กรอัยการ  
 การแต่งตั้งและการให้อัยการสูงสุดพ้นจากตําแหน่งต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
อัยการ และได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา โดยรัฐธรรมนูญกําหนดให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอัยการสูงสุด  
 ๒.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และ
กรรมการอื่นอีก ๖ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความรู้
หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยต้องคํานึงถึง
การมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย โดยมีวาระดํารงตําแหน่ง ๖ ปี 
และดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว  
 ๓. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีองค์ประกอบและที่มาตามที่กําหนดไว้ใน
กฎหมาย แต่โดยที่วุฒิสภามิได้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการได้มา จึงไม่ได้นํามาเสนอไว้  



๘๙ 
 

 นอกจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้ว ยังมี “องค์กรศาล” ที่รัฐธรรมนูญได้ให้อํานาจ
วุฒิสภามีส่วนร่วมในกระบวนการได้มาซึ่งบุคคลที่จะมาทําหน้าที่ในบางตําแหน่งขององค์กรนั้น ดังนี้  
 ๑ . ศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ๑ คน และตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก ๘ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา โดยตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญมีวาระดํารงตําแหน่ง ๙ ปี และดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว  
 ๒. ศาลยุติธรรม วุฒิสภามีส่วนในการเลือกกรรมการตุลาการ ศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน ๒ คน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือก.ต.  
 ๓. ศาลปกครอง วุฒิสภามีส่วนในการให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งประธาน
ศาลปกครองสูงสุด และตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และมีส่วนร่วมในการเลือกกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ คน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง  
หรือ ก.ศป.  
 สําหรับองค์กรที่มีกฎหมายอื่นกําหนดให้วุฒิสภามีอํานาจในการเลือกหรือให้ความเห็นชอบนั้น 
จะประกอบด้วย  
 - คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.)  
 - กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ คน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการอัยการ หรือ ก.อ.  
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จํานวน  
๙ คน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ คณะกรรมการ ป.ป.ง.  
 - เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 - เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  

- คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
 - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน   
 
 กระบวนการได้มาซึ่งบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ  
 กระบวนการได้มาซึ่งบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญนั้น  
กล่าวได้ว่ามีกระบวนการได้มาในลักษณะเดียวกัน คือจะมีที่มาจาก ๓ ขั้นตอน ดังนี้  
 ๑. ขั้นการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา  
 การสรรหาของคณะกรรมการสรรหา เป็นกรณีที่จะต้องมีการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่ง 
ในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิ โดยองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการสรรหา อาจแบ่งได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ กรรมการสรรหาโดยตําแหน่ง กรรมการ
สรรหาที่มาจากการคัดเลือกของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด และกรรมการสรรหาที่มาจากการคัดเลือกกันเองของประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
จะประกอบด้วย การสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยรัฐธรรมนูญ



๙๐ 
 

บัญญัติให้คณะกรรมการสรรหาจะต้องเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ี
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายกําหนดต่อประธานวุฒิสภา โดยต้องดําเนินการสรรหาและคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าว และต้องเสนอรายชื่อพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อประธานวุฒิสภา มติใน
การคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาต้องลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจํานวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ และในกรณีที่ไม่มีกรรมการในตําแหน่งใด
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ถ้ากรรมการที่ เหลืออยู่นั้นมีจํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง 
รัฐธรรมนูญบัญญัติให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่  
 ๒. ขั้นการพิจารณาของวุฒิสภา ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน คือ  
 ในขั้นการพิจารณาของวุฒิสภานั้น จะแบ่งออกเป็น ๒ ข้ันตอน คือ ขั้นการตรวจสอบประวัติ
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ และขั้นการพิจารณาของ
วุฒิสภา สําหรับในข้ันการตรวจสอบประวัติฯ โดยคณะกรรมาธิการนั้น ตามมาตรา ๑๒๑ ของ
รัฐธรรมนูญ ได้กําหนดว่าในการพิจารณาให้บุคคลดํารงตําแหน่งใดตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
ให้วุฒิสภาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งนั้น รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานอันจําเป็น แล้วรายงานต่อวุฒิสภาเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป  
 สําหรับในข้ันตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบของวุฒิสภานั้น รัฐธรรมนูญกําหนดให้
ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกภายใน  
๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อ และการลงมติดังกล่าวจะใช้วิธีลงคะแนนลับ โดยเกณฑ์ของคะแนน
ของผู้ที่จะได้รับความเห็นชอบนั้น ใช้เพียงเสียงข้างมากของสมาชิกเท่านั้น โดยในการพิจารณาและ
ออกเสียงลงคะแนนต้องมีสมาชิกครบองค์ประชุม  
 กรณีที่ประธานวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ประธานวุฒิสภาจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
แต่งตั้ง แต่ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบในรายชื่อใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน วุฒิสภาจะส่ง
รายช่ือนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหาพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อให้ดําเนินการสรรหาใหม่ 
หากคณะกรรมการสรรหาไม่เห็นด้วยกับมติของวุฒิสภา และมีมติยืนยันตามมติเดิมด้วยคะแนน 
เอกฉันท์ คณะกรรมการสรรหาจะส่งรายชื่อนั้นไปให้ประธานวุฒิสภาเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงแต่งตั้งต่อไป แต่ถ้ามติที่ยืนยันตามมติเดิมไม่เป็นเอกฉันท์ คณะกรรมการสรรหาจะต้องเร่ิม
ดําเนินการสรรหาใหม่ ซึ่งต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้อง
ดําเนินการดังกล่าว   
 ๓. ขั้นการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์  
 เม่ือวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดํารงตําแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญ 
กําหนดแล้ว ผู้ได้รับความเห็นชอบจะต้องลาออกจากตําแหน่งต่างๆ หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อ
ได้ว่าได้เลิกประกอบวิชาชีพอิสระตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด ซึ่งต้องกระทําภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่
ได้รับความเห็นชอบ ซึ่งหากผู้ได้รับความเห็นชอบไม่ดําเนินการลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระ
ภายในเวลาที่รัฐธรรมนูญกําหนด จะถือว่าไม่เคยได้รับความเห็นชอบ และต้องมีการดําเนินการสรร
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หาใหม่ นอกจากนี้ในองค์กรที่มีตําแหน่งประธานกรรมการจะต้องมีการเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการก่อน จากนั้นประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง 
และจะนํารายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงแต่งตั้ง ซึ่งวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการเหล่านี้จะเริ่ม
นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  

 ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 เนื่องจากก่อนมีการประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วุฒิสภาได้มีการดําเนินการกรณี
ให้ความเห็นชอบนายนุรักษ์ มาประณีต ดํารงตําแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ และกรณีให้ความ
เห็นชอบนางสาวสุภา ปิยะจิตติ ดํารงตําแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(กรรมการ ป.ป.ช.) โดยมีการนํารายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ตามขั้นตอน ซึ่งเร่ืองดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของ
สํานักราชเลขาธิการ ต่อมาเม่ือมีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลงชั่วคราว เว้น หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ ทําให้ 
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภาคนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภา ไม่สามารถ 
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการได้ จึงต้องดําเนินการขอคืนเร่ืองดังกล่าวจากสํานัก 
ราชเลขาธิการ จากนั้นมีการประสานไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และได้รับแจ้งข้อมูลว่า
ตําแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดรองรับให้ดําเนินการแต่งตั้งได้ ส่วนกรณี
ของกรรมการ ป .ป .ช . มีผลให้ดําเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งต่อมาได้มีประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗ เร่ือง การสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยกําหนดให้มีการสรรหา
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งยังไม่มี เพื่อประโยชน์ต่อการ
ตรวจสอบการเงินของแผ่นดินโดยรวมให้สามารถทําหน้าที่ได้ตามกฎหมาย ดังนั้น ในกรณีนี้
คณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ต้องประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ประธานท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน 
และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกอีกจํานวนหนึ่งคน ทําให้มีประเด็นปัญหาเก่ียว
ตําแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้มีการประสานไปยังคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติอีกคร้ังหนึ่ง ซึ่งในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จะมีการประชุมเพื่อพิจารณา
เก่ียวกับคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณาต่อไป 
 นอกจากนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์สําหรับบุคคลที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเก่ียวกับ 
การสรรหา แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งต่างๆ จากเว็บไซต์ http://click.senate.go.th ซึ่งจะมี
ข้อมูลสรุปผลงานของวุฒิสภาในด้านการแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ในรอบเจ็ดปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๗) รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ 
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กระบวนการในการตั้ง 
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา/ประจําสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

โดย นายต้นพงศ์  ตั้งเติมทอง๒๗  
 
 
 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
คณะกรรมาธิการ หมายถึง คณะกรรมาธิการท่ีสภาผู้แทนราษฎร 
หรือวุฒิสภาเลือกและแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ประจํา ในกรณีที่มีสองสภา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และก่อนหน้านั้น บัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎร
และ วุฒิสภามีอํ านาจ เลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้ ง เป็น
คณะกรรมาธิการสามัญ   กรณีมีสภาเดียว 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๓๔ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทําหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
และรัฐสภา แต่ไม่ได้ระบุกระบวนการตั้งคณะกรรมาธิการไว้โดยตรง แต่ให้อํานาจสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตราข้อบังคับการประชุมเพื่อตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ 
  ลักษณะเด่นของคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา ต้องเป็นสมาชิกแห่งสภานั้นและต้อง
ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสภา โดยประธานคณะกรรมาธิการมาจากการเลือกกันเองจาก
กรรมาธิการ ในคณะ คณะกรรมาธิการซึ่งเป็นคณะทํางานแทนที่ประชุมสภา มีการตัดสินใจร่วมกัน
ในรูปแบบ องค์คณะโดยมีจํานวนขั้นต่ําขององค์ประชุม มติของที่ประชุมมีสภาพบังคับบุคคลผู้มิได้เป็น
สมาชิก แห่งสภาได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งมีเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในการแถลงข้อเท็จจริง แสดงความ
คิดเห็น ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมาธิการ 
 กระบวนการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ 
 ๑. ในสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙  
ข้อ ๗๔ กําหนดให้ การดํารงตําแหน่งกรรมาธิการสามัญประจําสภา ข้อ ๗๓ ให้ที่ประชุมสภาตั้ง
คณะทํางานข้ึนคณะหนึ่ง และให้สมาชิกแต่ละคนแสดงความจํานงโดยยื่นต่อคณะทํางานตามแบบที่
คณะทํางานกําหนดเพื่อที่จะดํารงตําแหน่งในคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาได้ไม่เกินสามคณะ               
โดยเรียงตามลําดับความต้องการ ในกรณีที่คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาคณะใดคณะหน่ึงมี
สมาชิก ย่ืนแสดงความจํานงจะดํารงตําแหน่งไว้น้อยกว่าหรือเกินกว่าจํานวนที่จะมีได้ ใน
คณะกรรมาธิการนั้นให้ใช้วิธีเกลี่ยโดยหารือกับสมาชิกที่เก่ียวข้องหรือใช้วิธีจับสลาก  
 การเลือกคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาให้ที่ประชุมสภาพิจารณาเลือกจากรายชื่อ
สมาชิกที่ได้รับการพิจารณาจากคณะทํางานตามวรรคหน่ึง 

                                         
๒๗ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 
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 ๒. วุฒิสภา ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๗๘ กําหนดให้การสรรหา
สมาชิกให้ดํารงตําแหน่งกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาตามข้อ ๗๗ โดยให้ที่ประชุมวุฒิสภา                    
ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนไม่เกินสามสิบคน และให้สมาชิกแต่ละคนแสดงความ
จํานงโดยย่ืนต่อคณะกรรมาธิการสามัญ ตามแบบที่คณะกรรมาธิการสามัญกําหนด เพื่อที่จะดํารง
ตําแหน่งในคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาได้ไม่เกินสองคณะ ในกรณีที่คณะกรรมาธิการ
สามัญประจําวุฒิสภาคณะใดมีสมาชิกย่ืนแสดงความจํานงจะดํารงตําแหน่งไว้น้อยกว่าหรือเกินกว่า
จํานวน ที่จะมีได้ในคณะกรรมาธิการในคณะนั้น ให้ใช้วิธีเกลี่ยโดยหารือกับสมาชิกที่เก่ียวข้องหรือใช้
วิธีจับสลาก 
  การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา ให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาเลือกจาก
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการสามัญตามวรรคหน่ึง  
 
   แผนภาพแสดงการเข้าสู่ตําแหน่งกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา ตามข้อบังคับ
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. สภาผู้แทนราษฎร ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ การสรรหา
สมาชิกให้ดํารงตําแหน่งกรรมาธิการสามัญประจําสภาผู้แทนราษฎร มาจากการเจรจาตกลงระหว่าง
พรรคการเมือง โดยเป็นอัตราส่วนแปรผันตามจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคมี                  
โดยมาตรา ๑๓๕ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดให้
กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผู้ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ต้องมีจํานวนตามหรือใกล้เคียง          

ให้ที่ประชุมวุฒสิภาพิจารณาตัง้
คณะกรรมาธิการสามัญ จํานวน
ไม่เกิน ๓๐ คน เพื่อทาํหนา้ที่สรรหา
กรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา
(ตามข้อบงัคับฯ ข้อ ๗๘ วรรคแรก) 

คณะกรรมาธิการสามัญ
เพื่อทําหน้าทีส่รรหาฯ
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เข้าสู่ตําแหน่งกรรมาธิการสามัญ
ประจําวุฒิสภา 

สมาชิกยื่นแบบแสดง 
ความจํานง                       
(ตามที่คณะกรรมาธิการสามัญ
เพื่อทําหน้าที่สรรหาฯ 
กําหนด) 

คณะกรรมาธิการสามัญ
เพ่ือทําหน้าที่สรรหาฯ
ดําเนนิการสรรหา/คัดเลือกเขา้
สู่ตําแหน่งกรรมาธิการสามัญ
ประจําวุฒิสภา คณะต่าง ๆ  

จัดทําบัญชรีายชื่อ
คณะกรรมาธิการสามัญ
ประจําวุฒิสภา ทั้ง ๒๒ คณะ 

เสนอรายช่ือต่อที่ประชุมวุฒิสภา
เพื่อพิจารณา โดยจัดทําเป็นรายงาน
ของคณะกรรมาธิการสามัญเพือ่
ทําหน้าที่สรรหาฯ                       
(ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๗๘ วรรคสอง) 

นัดประชุมครั้งแรกเพื่อให้
คณะกรรมาธิการสามัญประจํา
วุฒิสภาทั้ง ๒๒ คณะ พิจารณา
เลือกตัง้ตําแหน่งต่าง ๆ 
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กับอัตราส่วนของจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองหรือกลุ่มพรรคการเมือง                  
ที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร 
  ๔. การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการสามัญในทุกสภา จะต้องเสนอรายชื่อกรรมาธิการต่อที่
ประชุมสภาเพื่อแต่งตั้งต่อไป  
  ทั้งนี้ เม่ือตั้งคณะกรรมาธิการแล้ว การประชุมคณะกรรมาธิการคร้ังแรกจะประชุมเพื่อตั้ง
ตําแหน่งต่าง ๆ ในคณะ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘๕ ซึ่งกําหนดให้
คณะกรรมาธิการแต่ละคณะเลือกตั้งประธาน รองประธาน เลขานุการ โฆษก และตําแหน่งอื่น ๆตาม
ความจําเป็นจากกรรมาธิการในคณะนั้น ๆ...โดยให้มีผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งประจําคณะกรรมาธิการ
แต่ละคณะ โดยคณะกรรมาธิการแต่งตั้งจากรายชื่อข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตาม
รายชื่อที่เลขาธิการวุฒิสภาเสนอ 
 จากนั้น เ ม่ือได้ดําเนินการเลือกตั้งตําแหน่งต่าง ๆ ของคณะกรรมาธิการเสร็จแล้ว 
คณะกรรมาธิการจะพิจารณากําหนดวันและเวลาในการประชุมคณะกรรมาธิการ และเร่ืองอื่น ๆ 
อาทิ กําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการต่อไป  
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เร่ือง “วิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗” 
 

--------------------------- 
 

 สืบเนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เข้าควบคุมอํานาจการปกครองประเทศ  
เม่ือวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และได้มีประกาศฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ เร่ือง การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (โดยให้หมวด ๒ ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ ยังคงใช้บังคับต่อไป) 
และหลังจากนั้นได้มีประกาศฉบับที่ ๓๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เร่ือง ให้วุฒิสภา
สิ้นสุดลง ซึ่งปัจจุบันได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว เม่ือวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว  
มีสาระสําคัญในการกําหนดโครงสร้างอํานาจหน้าที่ของการใช้อํานาจอธิปไตย โดยมีองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ คือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทําหน้าที่องค์กรนิติบัญญัติ (สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ
รัฐสภา) คณะรัฐมนตรี ทําหน้าที่องค์กรฝ่ายบริหาร และสภาปฏิรูปแห่งชาติ ทําหน้าที่ตามมาตรา ๒๗ 
และมาตรา ๓๑ (มีหน้าที่เสนอคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร จํานวน ๒๐ คนจาก
สัดส่วน ๓๖ คน)  
  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรการในการสนับสนุนการดําเนินภารกิจของ
องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้งในด้านการกลั่นกรองกฎหมาย และการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
จึงจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรเพื่อให้มีศักยภาพในการทําหน้าที่รองรับและสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความละเอียด รอบคอบ และมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบทบัญญัติตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด และเพื่อให้การเตรียมความพร้อมใน
การสนับสนุนภารกิจสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการที่ปรึกษา
ด้านวิชาการสํานักกรรมาธิการ ๓ สํานัก จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนางานด้านวิชาการใน
สํานักกรรมาธิการ  ๓ สํานัก ในหัวข้อ “วิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗” เพื่อเป็นการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญและพนักงานราชการของสํานัก
กรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ ให้มีความรู้และเข้าใจในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการทําหน้าที่ด้าน
นิติบัญญัติ และด้านการควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่
น่าเชื่อถือให้กับองค์กรได้ต่อไป สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้  
 
 



๙๘ 
 

“รัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ”  
 

โดย นายธานินทร์  บุพกิจสิริโรจน์๒๘  
 

 
 โดยวิทยากรได้นําเสนอข้อมูลเก่ียวกับการกําหนดสัดส่วน
จํานวนคนกับคณะกรรมาธิการ  ได้ดําเนินการเปรียบเทียบไว้ ดังนี้ 
 

  สมาชิกวุฒิสภา 

  ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
  - มีสมาชิกวุฒิสภา ๒๐๐ คน 
  - จํานวนกรรมาธิการในแต่ละคณะ ๙ – ๑๕ คน  
  - คณะกรรมาธิการทั้งหมด ๒๑ คณะ  
  - เป็นได้คนละ ๑ คณะ  
  - เต็มทุกคณะ  (๑๕ คน × ๒๑ คณะ) = ๓๑๕ คน 

 ๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
  - มีสมาชิกวุฒิสภา ๑๕๐ คน (๑๕๐ คน × ๒ คณะ) = ๓๐๐ 
  - จํานวนกรรมาธิการในแต่ละคณะ ๙ – ๑๕ คน  
  - คณะกรรมาธิการทั้งหมด ๒๒ คณะ 
  - เป็นได้ คนละ ๒ คณะ  
  - เต็มทุกคณะ (๑๕ คน × ๒๒ คณะ) = ๓๓๐ คน 
               - ประธานเป็นได้ ๑ คณะ = ๒๒ คน ๓๓๐ – (๒๒ + ๓ ) 
 - ประธานวุฒิสภา ๑ คน / รองประธานวุฒิสภา ๒ คน =๓ คน = ๓๐๕ 
 

 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

  ๑. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๓๔ 
  - มีสมาชิก ๒๒๐ – ๓๐๐ คน 
  - จํานวนกรรมาธิการในแต่ละคณะ ๑๙ คน  
  - มีคณะกรรมาธิการ ๑๕ คณะ 

                                         
๒๘ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สํานักกรรมาธิการ ๑ 



๙๙ 
 

  - เป็นได้ คนละ ๑ คณะ 
  - เต็มทุกคณะ (๑๙ คน × ๑๕ คณะ) = ๒๘๕ คน 

 ๒. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
            - มีสมาชิก ๒๕๐ คน  
  - จํานวนกรรมาธิการในแต่ละคณะ ๙ – ๑๓ คน 
  - มีคณะกรรมาธิการ ๒๑ คณะ 
  - เป็นได้ คนละ ๑ คณะ  
  - เต็มทุกคณะ (๑๓ คน × ๒๑ คณะ) = ๒๗๓ คน 

ประเด็นปัญหา 
ปัญหาที่ เ กิดขึ้ นจากกรณีที่ สั ดส่ วนจํ านวนสมาชิก กับจํ านวนคณะกรรมาธิ การ                  

ไม่สอดคล้องกันคือ หากมีจํานวนคณะกรรมาธิการมากเกินไป จะก่อให้เกิดปัญหาในบางคณะ                    
มีองค์ประกอบไม่ครบ หรือปัญหาการย้ายไปอยู่คณะอื่น เนื่องจากแต่ละคณะยังมีตําแหน่งว่างอยู่ จะส่งผล
ให้องค์ประกอบของคณะกรรมาธิการเดิมไม่ครบ ส่งผลให้ไม่สามารถดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๓. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

     - มีสมาชิก ๒๒๐ คน   
  - จํานวนกรรมาธิการในแต่ละคณะ.....คน  
  - มีคณะกรรมาธิการ.....คณะ  
     - เต็มทุกคณะ ( ...คน×...คณะ ) =...คน 
จะเห็นได้ว่า การตราข้อบังคับการประชุมสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หากกําหนดให้มีกรรมาธิการแต่ละคณะ 
จํานวน ๙-๑๓ คน สมาชิกเป็นได้คนละ ๑ คณะ จะมีสัดส่วนของคณะกรรมาธิการท่ีเหมาะสมเพียง 
๑๗ คณะเท่านั้น ในขณะเดียวกัน หากกําหนดให้มีกรรมาธิการในแต่ละคณะ จํานวน ๙-๑๑ คน 
สามารถที่จะกําหนดให้มีคณะกรรมาธิการได้จํานวน ๒๐ หรือ ๒๑ คณะ ซึ่งหากมีการพิจารณา
เก่ียวกับประเด็นดังกล่าว และสามารถคํานวณสัดส่วนจํานวนคณะกรรมาธิการของสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติได้อย่างเหมาะสม จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านองค์ประกอบไม่ครบ หากมีจํานวน
คณะกรรมาธิการมากเกินไปหรือปัญหาการย้ายไปยังคณะกรรมาธิการสามัญที่กรรมาธิการว่างอยู่ 
กรรมาธิการท่ีประจําอยู่คณะอื่นอาจขอย้ายไปอยู่คณะกรรมาธิการใดก็ได้ตลอดเวลา อันนําไปสู่การ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 



๑๐๐ 
 

ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้กล่าวถึง
กรรมาธิการในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๘ เท่านั้น สําหรับรายละเอียดจะต้องไปกําหนดไว้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนั้น จึงได้จัดทําเปรียบเทียบข้อบังคับที่เก่ียวกับ
กรรมาธิการ ดังนี้ 

 
ข้อเปรียบเทียบระหว่าง 

ข้อบังคับการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๔  
และข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

คณะกรรมาธิการประจําสภา 
ปี ๒๕๓๔ 

- อํานาจหน้าที่พิจารณา พรบ. หรือการ 
กระทํากิจการใด ๆ อันอยู่ในอํานาจ 
หน้าที่ของสภาตามที่สภามอบหมาย 
- จํานวนคณะกรรมาธิการ ๑๕ คณะ  
- เพิ่มขึ้นได้ตามที่สภากําหนด 
- สมาชิกดํารงตําแหน่งกรรมาธิการได้ ๑ คณะ 
- อํานาจหน้าที่ตามที่สภากําหนด  
- สมาชิกแต่ละคนเสนอชื่อในสภา 

ปี ๒๕๔๙ 
- อํานาจหน้าที่พิจารณาร่าง พรบ. กระทํากิจการ  
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเร่ืองใด ๆ 
 
- จํานวนคณะกรรมาธิการ ๒๑ คณะ  
- เพิ่มหรือลดได้ 
- สมาชิกดํารงตําแหน่งกรรมาธิการ ได้ ๑ คณะ 
- กําหนดอํานาจหน้าที่แต่ละคณะไว้ชัดเจน 
- “คณะทํางาน” จัดสรรให้ลงคณะกรรมาธิการ 
สามัญประจําสภา 

คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
- สมาชิกเสนอ ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๕ คน 
- ครม. เสนอสัดส่วน ครม. ไม่เกินก่ึงหนึ่ง 

- สมาชิกเสนอ ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๕ คน 
- กรณีพิจารณาร่าง พรบ. ครม. เสนอชื่อได้ก็แต่
โดยสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕  
- กรณีกระทํากิจการเร่ืองอื่น ๆ / บุคคลภายนอก
ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกต้องมีไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ แต่ไม่
เกินก่ึงหนึ่ง 
- ร่าง พรบ. เก่ียวกับเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ 
หรือผู้พิการ หรือทุพพลภาพ (มีผู้แทนองค์กรเอกชน 
เก่ียวกับบุคคลประเภทน้ัน ๆ ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ) 



๑๐๑ 
 

 
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- ไม่มี - มี 
 

คณะกรรมาธิการวิสามัญการปฏิรูปการเมือง 
- ไม่มี - มี 

 
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามกระบวนการและมาตรการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต                   และประพฤติมิชอบ 
- ไม่มี - มี 

 
องค์ประชุม 

- ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ - ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง 
 
 

ตําแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการ 
- ประธาน เลขานุการและตําแหน่งอื่นตาม
ความจําเป็น 

- ประธาน รองประธาน เลขานุการ โฆษกและตําแหน่ง 
อื่น ๆ ตามความจําเป็น 
 

การตั้งคณะอนุกรรมาธิการ 
- ตั้งอนุกรรมาธิการได้ - ตั้งอนุกรรมาธิการได้ ไม่เกิน ๑๐ คน 

 
การตั้งผู้ช่วยเลขานุการ 

- ไม่มี - มี 
 
 
 



๑๐๒ 
 

 

การเรียกเอกสารหรือบุคคลมาช้ีแจง 
- ทําได้ / เป็นหนังสือลงลายมือชื่อประธาน
หรือผู้ทําการแทน 

- ทําได้ / เป็นหนังสือลงรายมือชื่อเลขาธิการ  
(โดยคณะต้องแจ้งชื่อบุคคล ตําแหน่ง เร่ืองที่ขอให้ 
ชี้แจงวันและเวลาที่ขอให้มาชี้แจง ให้เลขาธิการ 
ทราบล่วงหน้าและเลขาธิการแจ้งประธานทุกคณะทราบ) 
**ซึ่งการกําหนดดังกล่าว เห็นว่าส่งผลให้การทํางานไม่มี  
ความรวดเร็วเพียงพอ 
ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ได้กลับมาให้เป็นหน้าที่ของประธานหรือผู้ทําการ
แทนเหมือนเดิม 
 

ผู้มีสิทธิเข้าฟังการประชุม 
- สมาชิก  รั ฐมนต รี  ผู้ ซึ่ ง คณะ รัฐมนต รี
มอบหมาย 
- ประชุมลับเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
ประธานอนุญาต 

- สมาชิก ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมาธิการ 
- ประชุมลับ เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
คณะกรรมาธิการอนุญาต 

การรายงานของคณะกรรมาธิการ 
- กระทํากิจการเร่ืองใดเสร็จแล้วให้รายงาน
ต่อสภา 
 
- ถ้าคณะกรรมาธิการใดกระทํากิจการไม่แล้ว
เสร็จภายในเวลาที่สภากําหนดประธานคณะ
ต้องรายงานให้ประธานสภาทราบโดยด่วน 
 
- กรณีที่ สภามิได้ กําหนดเวลาคณะต้อง
กระทํากิจการให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 
๙๐ วัน นับแต่วันที่สภามอบหมาย 
- ที่ประชุมลงมติให้ขยายระยะเวลาได้หรือตั้ง  
คณะกรรมาธิการใหม่แทนคณะเดิม 

- กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเร่ืองใด 
หรือตามที่สภามอบหมายเสร็จแล้ว ให้รายงานต่อสภา 
- ถ้าคณะใดกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเร่ืองใด ๆ ไม่แล้วเสร็จในเวลาที่สภากําหนด
ประธานคณะหรือผู้ทํ าการแทนต้องรายงานให้
ประธานสภาทราบโดยด่วน 
 
- ที่ประชุมลงมติให้ขยายระยะเวลาได้ หรือตั้ง
คณะกรรมาธิการใหม่แทนคณะเดิม หรือให้ดําเนินการอย่าง
อื่น 
 



๑๐๓ 
 

 
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 

- หากมีข้อสังเกตที่ ครม. ควรทราบหรือ ควร
ปฏิบัติ  
คณะกรรมาธิการบันทึกข้อสั ง เกตไว้ ใน
รายงานของคณะเพื่อให้สภาพิจารณา 

 
- สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตให้ประธานสภาแจ้งไป
ยัง ครม. 
 
 

- หากมีข้อสังเกตที่ ครม. ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด  
หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่เก่ียวข้องควรทราบ 
หรือควรปฏิบัติ ให้คณะกรรมาธิการบันทึกข้อสังเกตไว้
ในรายงานของคณะเพื่อให้สภาพิจารณา 
- สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตให้ประธานสภาส่งรายงาน
และ 
ข้อสังเกตไปยัง ครม. ศาลฎีกา  ศาลปกครองสูงสุดหรือ 
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่เก่ียวข้อง 

การพ้นจากตําแหน่งของกรรมาธิการ 
กรรมาธิการพ้นจากตําแหน่ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) มีการตั้งกรรมาธิการข้ึนใหม่แทน
คณะกรรมาธิการเดิม 
(๔) สภามีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 

กรรมาธิการพ้นจากตําแหน่ง เม่ือ 
(๑) อายุของสภาสิ้นสุดลง 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีการตั้งกรรมาธิการข้ึนใหม่แทนคณะกรรมาธิการเดิม 
(๕) สภามีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 
 

การตั้งกรรมาธิการแทนตําแหน่งที่ว่าง 
- กรณีกรรมาธิการในคณะใดว่ างลงให้
ประธานคณะ 
กรรมาธิการแจ้งต่อประธานสภาเพื่อขอให้ตั้ง
แทนตําแหน่งที่ว่าง 

- กรณีกรรมาธิการในคณะสามัญประจําสภาใดว่างลง
ให้ 
ประธานคณะแจ้งต่อประธานสภาเพื่อขอให้สภาตั้งแทน
ตําแหน่งที่ว่าง 
- สําหรับกรณีกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ใดว่างลงประธานคณะจะแจ้งต่อประธานสภาเพื่อขอให้ 
สภาตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างหรือไม่ก็ได้ 
 

 



๑๐๔ 
 

  ส่วนที่มาของคณะกรรมาธิการ คณะละเท่าใดนั้น อาทิ ๙-๑๑ คน หรือ ๙-๑๓ คน ตั้งอยู่บน
พื้นฐานว่า มีการตั้งจํานวนสมาชิกทั้งหมดก่ีคน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ บางคร้ังไม่อาจ
เป็นไปตามที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้นําเสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุม
และ ในปี ๒๕๔๙ มีจํานวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติประมาณ ๑๒ คน ไม่ประสงค์อยู่
คณะกรรมาธิการ ใดเลย แต่ประสงค์จะอยู่คณะกรรมาธิการวิสามัญเท่านั้น จึงมีคณะกรรมาธิการ
สามัญบางคณะไม่ครบองค์ประกอบ และไม่สามารถดําเนินงานใด ๆ ตามอํานาจหน้าที่ได้ และต้อง
อนุโลมโดยยกเว้นการใช้ข้อบังคับการประชุมให้คณะกรรมาธิการสามัญดังกล่าวประกอบด้วย
กรรมาธิการเท่าที่มีอยู่ 
 นอกจากนี้ในเรื่องของเอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ก็ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

 “รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ : ฉบับปี ๕๗ กับฉบับปี ๔๙” 
 

โดย นายสมใบ  มูลจันที๒๙ 
  

 ผังกระบวนการทํางานขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
ภายในระยะเวลาประมาณ ๑ ปี ๖ เดือน โดยจะเน้นเฉพาะในส่วน
กระบวนงานที่ เ ก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเป็นหลักตามลําดับ มีดังนี้ 
 ๑. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ก่อกําเนิดสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
 ๒. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก่อกําเนิดนายกรัฐมนตรี  
 ๓. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ก่อกําเนิดสภาปฏิรูปแห่งชาติ  
  ๔. สภาปฏิรูปแห่งชาติ ก่อกําเนิดคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  
 ๕. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เม่ือได้จัดทําร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้
เสนอร่างรัฐธรรมนูญไปยังสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อพิจารณา พร้อมส่งไปยังคณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติเพื่อเสนอความเห็นหรือแก้ไขเพิ่มเติม  ทั้งนี้ เม่ือคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมตามกระบวนการดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้เสนอร่างรัฐธรรมนูญต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ หากเห็นชอบให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินําร่าง
รัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับต่อไป 
              รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เปรียบเสมือน
แม่น้ํา ๕ สาย ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานหลัก คือ 
 ๑. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
 มีจํานวนสมาชิก ๒๒๐ คน โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติดําเนินการคัดเลือก โดยให้   
ทําหน้าที่ สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา โดยมีหน้าที่ 
          ๑. ออกกฎหมาย 
         ๒. ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง – และมีมติให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่ง 
         ๓. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน หรือการทํางานของรัฐบาล 
         ๔. ให้ความเห็นชอบบางเร่ืองที่กฎหมายกําหนดว่าต้องผ่านการพิจารณาของสภา 

                                         
๒๙ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 



๑๐๖ 
 

 ซึ่งมีรายละเอียดอํานาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้ 
           ๑. การตรากฎหมาย (มาตรา ๑๔ -๑๕) 
           ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ 
  ๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (คณะรัฐมนตรี และผู้รักษาการตามกฎหมาย) 
  ๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติ (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ๒๕ คน คณะรัฐมนตรี 
และสภาปฏิรูปแห่งชาติ) โดยร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงินจะเสนอได้เฉพาะคณะรัฐมนตรี 
เท่านั้น  
 ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกเสนอในข้ันรับหลักการไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วย
การเงิน แต่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หากมีการ
แก้ไขเป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติสั่งระงับการ
พิจารณา ไว้ก่อน แล้วให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมาธิการ
แล้วส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรอง ถ้านายกรัฐมนตรีไม่รับรองให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติแก้ไขร่าง
พระราชบัญญัตินั้นไม่ให้เป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน สําหรับรายละเอียดควรศึกษา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๓ และมาตรา ๑๔๔ ข้อบังคับการ
ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๑๗ และข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติที่จะร่างขึ้นมาบังคับใช้ในอนาคตประกอบด้วย 
 การเสนอและการพิจารณา (มาตรา ๑๓ วรรค ๒) 
  การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ให้ตราเป็นข้อบังคับ 
  ทั้งนี้ การเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว 
นายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกล้าฯภายในย่ีสิบวัน ก็จะสามารถแบ่งออกเป็น ๒ กรณี (ตามมาตรา ๑๕) คือ 
          ๑) กรณีพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้
บังคับเป็นกฎหมายได้  
          ๒) กรณีพระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบ จะเป็น ๒ ลักษณะคือ กรณีพระมหากษัตริย์ ไม่ทรง
เห็นชอบและพระราชทานคืนมา หรือเม่ือพ้นเก้าสิบวันแล้วไม่พระราชทานคืนมา สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นใหม่ ถ้ามีมติ
ยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้
นายกรัฐมนตรี นําร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นทูลเกล้าฯ 
ถวายอีกคร้ัง เม่ือพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธย พระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ให้
นายกรัฐมนตรี นําพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว 



๑๐๗ 
 

 ๒. การตั้งกระทู้ถาม (มาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง) ให้ตราเป็นข้อบังคับ 
 โดยปกติกระทู้ถามจะมี ๒ แบบ คือ กระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไป ซึ่งในสมัยที่เป็น
ระบบรัฐสภาปกติจะมีกําหนดให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีสามารถตอบกระทู้ถามในราชกิจจา
นุเบกษาได้ แต่ในระบบสภานิติบัญญัติแห่งชาติทั้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ ไม่ได้มีการกําหนดไว้ แต่อย่างใด ส่วนกระบวนการถาม-ตอบจะเป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน
ข้อบังคับการประชุม 
 ๓. การเปิดอภิปรายเพื่อซักถามข้อเท็จจริง (มาตรา ๑๖ วรรคสอง) 
 มาตรา ๑๖ วรรคสอง บัญญัติว่า “เม่ือมีปัญหาสําคัญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด จะเข้าชื่อเสนอญัตติของเปิดอภิปรายเพื่อ
ซักถามข้อเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรีก็ได้ แต่จะลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจมิได้” ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ในส่วนของวุฒิสภา มาตรา ๑๖๑) และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ (ในส่วนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) 
กําหนดให้สมาชิกไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ (ประมาณ ๗๓ คน) มีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอญัตติ แต่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ กําหนดให้สมาชิกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน มีสิทธิ
ในการดําเนินการดังกล่าว ซึ่งในแต่ละสภาจะมีจํานวนสมาชิกที่แตกต่างกันออกไป 
 ๔. การเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ (มาตรา ๑๗) (เป็นกรณีที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ) 
  ๕. การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกําหนด (มาตรา ๒๑) 
 ๖. ให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา (มาตรา ๒๓) 
            รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้กําหนดหนังสือ
สัญญาให้ชัดเจนข้ึน และได้กําหนดความหมายหนังสือสัญญาที่กระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
หรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางไว้ด้วย หรือแก้ปัญหาในอดีตตามมาตรา ๑๙๐ ของ
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งนี้ ควรมีการศึกษาคําวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๕๗ ประกอบด้วย 
  ๗. เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะในการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญต่อคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ (มาตรา ๓๔ วรรคสอง) (อาจตั้งคณะกรรมาธิการปฏิรูป หรือคณะกรรมาธิการเสนอ
ความเห็น) 
  ๘. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗) มาตรา ๔๖ 
            การพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ในกรณีนี้         
มีประเด็นพิจารณา ๒ กรณีคือ 



๑๐๘ 
 

 ๑) ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่เห็นชอบ กระบวนการจะดําเนินการไปอย่างไร 
เพราะไม่ได้มีการกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
 ๒ )  หากคะแนนเสียงลงมติ เห็นชอบมีคะแนนเสียงไม่ถึ ง ก่ึงหนึ่ ง  กระบวนการ                
จะดําเนินการไปอย่างไร เพราะไม่ได้มีการกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
 ๙. ปฏิบัติหน้าที่ตามหมวด ๒ พระมหากษัตริย์ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ (มาตรา ๒ วรรคสอง) 
 ๑๐. วินิจฉัยปัญหากรณีไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญใช้บังคับที่เกิดขึ้นในวงงานของ             
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (มาตรา ๕ วรรคสอง) 
          ๑๑. ส่งเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปัญหากรณีไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญใช้บังคับ ที่
เกิดขึ้นนอกวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (มาตรา ๕ วรรคสอง) 
 ๑๒. ทําหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และรัฐสภา (มาตรา ๖ วรรคสอง)  
 ๑๓.  วินิจฉัยปัญหาการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (มาตรา ๙ วรรคสอง) 
  สําหรับการวินิจฉัยกรณีนี้น่าจะเกิดปัญหากับกรณีมาตรา ๙ (๕) เพราะการไม่แสดงตน
เพื่อลงมติในที่ประชุม หมายถึงกรณีใดบ้าง ดังนั้น จึงต้องศึกษาข้อบังคับให้ชัดเจนอีกคร้ังภายหลัง
ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ประกาศบังคับใช้แล้ว  
  ๑๔. มีมติให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ้นจากสมาชิกภาพ (มาตรา ๑๒) 
       ๑๕. ตราข้อบังคับการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (มาตรา ๑๓) 
  ๑๖ . พิจารณาแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ตามมาตรา ๒๗                
ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (มาตรา ๓๑)  
 
  อํานาจหน้าที่ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิมีดังนี้ 
           ๑. ปฏิบัติหน้าที่ตามหมวด ๒ พระมหากษัตริย์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๒ วรรคสอง) 
           ๒. รับเร่ืองร้องขอของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติ 
ให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่กระทําการอันเป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ  หรือมีพฤติการณ์อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ้นจาก
สมาชิกภาพ (มาตรา ๑๒) 
          ๓ . วินิจฉัยกรณีสงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติที่ เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็น                 
ร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงินหรือไม่ (มาตรา ๑๔ วรรคสี่)  
 ๔ .  รับแจ้งการขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมของสภานิติ บัญญัติแห่งชาติจาก
นายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นกรณีมีปัญหาสําคัญเก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดิน 
(มาตรา ๑๗) 



๑๐๙ 
 

 ๕ .  ร้องขอให้สั่ งปล่อยตั วสมาชิกสภานิติ บัญญัติแห่ งชาติ  กรณีถูกควบคุม หรือขั ง                
(มาตรา ๑๘ วรรคสาม) 
 ๖. ร้องขอให้งดการพิจารณาคดี กรณีถ้าสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ถูกฟ้องร้อง                 
ในคดีอาญา (มาตรา ๑๘ วรรคสาม) 
 ๗. ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรี              
พ้นจากตําแห่ง 
 ๘. รับทราบรายงานตามมาตรา ๔๔ (มาตรา ๔๔) 
 ๙. อํานาจหน้าที่อื่นเป็นไปตามข้อบังคับการประชุม 
 ๑๐ .  อํานาจหน้าที่อื่น ๆ ตามการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร                   
สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกรัฐสภาแล้วแต่กรณี 
  ๒. คณะรัฐมนตรี  
              ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี ๑ คน และรัฐมนตรี ๓๕ คน ทําหน้าที่บริหารราชการ
แผ่นดินและมีอํานาจหน้าที่พิเศษเพิ่มมาคือ ดําเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ และส่งเสริม
ความสามัคคีความสมานฉันท์ของคนในชาติ  
  ๓. สภาปฏิรูปแห่งชาติ  
             มีจํานวนสมาชิก ๒๕๐ คน ซึ่งมีที่มาคือ 
 ๑) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตั้งคณะกรรมการสรรหาประจําจังหวัด เพื่อสรรหาให้
ได้จังหวัดละหนึ่งคน : ๗๗ คน  
 ๒) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตั้งคณะกรรมาธิการสรรหาบุคคลด้านต่าง ๆ ตามท่ี
บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗ ด้านละ ๑ คณะ โดยคณะกรรมาธิการสรรหาบุคคลฯ ต้องทําบัญชีรายชื่อ
เพื่อเสนอรายชื่อให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกให้เหลือจํานวน ๑๗๓ คน  
และทําหน้าที่ศึกษา และเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านต่าง ๆ จํานวน ๑๑ ด้าน (ตามมาตรา ๒๗) ตั้ง
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ  
  ๔. กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  
               มีจํานวน ๓๖ คน ทําหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร (กรอบเวลา ๑๒๐ วัน)  
     ๕. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
              ๕.๑ กํากับดูแลการทํางานของคณะรัฐมนตรี 

    ๕.๒ ประชุมร่วมกับคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาหรือแก้ไขปัญหาใด ๆ รวมถึงการ
ปรึกษาหารือเป็นคร้ังคราว  

    ๕.๓ เสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่ง  
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    ๕.๔ ในกรณีจําเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อย หรือความม่ันคง หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีอํานาจสั่งการระงับยังย้ังหรือกระทําการใด  ๆ
ได้ และให้ถือว่าการนั้นชอบด้วยกฎหมาย 
 ข้อสังเกตของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
          ในการร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้มีความชัดเจน เพื่อมิให้เกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติตามมา อาทิ  
              ๑) กรณีการขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการลงชื่อรับรองการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญนั้น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้กําหนดแนวทางปฏิบัติไว้แบบใหม่ คือ สมาชิกที่ย่ืนคําขอ
และรับรองคําขอแก้ไขเพิ่มเติมแล้วจะไปยื่นคําขอหรือรับรองคําขออีกไม่ได้ ซึ่งเป็นการวางแนวทางการ
ย่ืนคําแปรญัตติแก้ไขเรื่องใด ๆ และคาดว่าน่าจะเป็นแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอคําแปรญัตติร่าง
พระราชบัญญัติในอนาคตและควรศึกษาคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕-๑๘/๒๕๕๖ (ประเด็นที่มา
ของสมาชิกวุฒิสภา) ประกอบด้วย  
   ๒) มาตรา ๙ (๕) การแสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้อง
แสดงตนบ่อยครั้งเพียงใดในการประชุมเพื่อลงมติแต่ละครั้ง เพื่อมิให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลงตามมาตราดังกล่าว 
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“เกร็ดรัฐธรรมนูญ” 
 

โดย นายต้นพงศ์  ตั้งเติมทอง  
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 

  
 - เกร็ด หมายถึง ลํานํ้าเล็กที่เป็นทางลัดเชื่อมลํานํ้าใหญ่สายเดียวกันทั้ง ๒ ข้าง และอีก
ความหมายหนึ่งคือ ส่วนย่อยหรือส่วนเบ็ดเตล็ด ซึ่งเป็นเร่ืองสนุกหรือน่าสนใจที่เล่าหรือเขียนถึง
เหตุการณ์สั้น ๆ ตอนใดตอนหน่ึงในชีวประวัติบุคคลสําคัญ ซึ่งเช่ือกันว่าเป็นเร่ืองจริง เช่น 
เกร็ดพงศาวดาร หรือหมายถึงเร่ืองที่เขียนเล่าถึงบรรยากาศที่น่าสนใจหรือสนุกขบขันในที่ประชุม                    
ก่อนที่จะมีผลสรุปออกมา   
 - เกร็ดรัฐธรรมนูญช่ัวคราว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเก่ียวกับบทบัญญัติ                    
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในอันที่จะเป็นประโยชน์                    
ในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเท่านั้น 
 ชื่อของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่ละฉบับ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง            
ที่อาจมีการใช้ตัวสะกดแปลกแต่เนื้อหาภายในที่ได้กําหนดไว้ล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจ อาทิ 
 ๑. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
 ๒. รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 
๒๔๘๕ 
 ๓. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) ซึ่งรัฐธรรมนูญที่ใช้คําว่า ฉะบับ
ชั่วคราว มีประมาณ ๒ คร้ัง 
 ๔. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๐๒ 
 ๕. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร  
 ๖. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มีสาระสําคัญดังนี้ 

 ๖.๑ รัฐธรรมนูญชั่วคราว แต่อาจมีอายุการใช้นานกว่ารัฐธรรมนูญฉบับถาวรบางฉบับ
ตัวอย่างเช่น รัฐธรรมนูญฉบับที่ ๗ มีอายุ ๙ ปี ๒๐ วัน (ประกาศใช้ ๒๘ มกราคม ๒๕๐๒ สิ้นสุดลง
เม่ือ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๑) ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๗ ยังได้กําหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญไว้ด้วยเป็น
คร้ังแรก 

 ๖.๒ เป็นฉบับที่ ๑๙ 
 ๖.๓ คําปรารภ >>เจตนารมณ์รัฐาธิปัตย์ และสามารถบอกเล่าเร่ืองราวบ้านเมือง ในขณะ

นั้นได้ รวมทั้งใช้ประโยชน์ในการเขียนงานในวงงานคณะกรรมาธิการได้ 
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 ๖ .๔ เป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวท่ีมีบัญญัติว่า ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ            
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (มาตรา ๒) 

 ๖.๕ เป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับแรกที่มีบทบัญญัติให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ (มาตรา ๔๖) 
 ๖.๖ เป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวท่ีบัญญัติกรอบในการยกร่างรัฐธรรมนูญในอนาคตไว้                  

๑๐ ประการ (มาตรา ๓๕) 
 ๖.๗ มีบทบัญญัติรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไว้ พร้อมกับจํากัดอํานาจ

ของผู้ตรวจการแผ่นดิน (ในปี ๒๕๔๙ เป็นคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และไม่มีบทบัญญัติสําหรับ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน)  

 ๖.๘ มีบทบัญญัติว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งสําหรับบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 
อาทิ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ พร้อมกับบทยกเว้นการใช้บังคับ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการดํารงตําแหน่งทางการเมือง (มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑)  

 ๖.๙ มีบทบัญญัติให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย       
(มาตรา ๑๑) โดยปกติแล้วในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว จะไม่กําหนดไว้ 

 ๖.๑๐ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไม่มีสมัยประชุม  
        ส่วนจํานวนร่างกฎหมายที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ให้ความเห็นชอบมีจํานวน  
๒๒๑ ฉบับ และจํานวนร่างกฎหมายที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๓๔ ได้ให้ความเห็นชอบมี
จํานวน  ๒๔๘ ฉบับ อีกทั้ง ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ไม่ได้ระบุเร่ือง
การเสนอและการพิจารณารา่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จึงจําเป็นที่จะต้องมีการพิจารณา
เก่ียวกับสิทธิผู้เสนอ (ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) ด้วย แต่ส่วนใหญ่แล้ว
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมักจะพิจารณาในที่
ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบกับ บางร่างพระราชบัญญัติคณะรัฐมนตรีจะขอนําไป
พิจารณาก่อนรับหลักการ และบางครั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ตั้งคณะกรรมาธิการข้ึนมาพิจารณา
ก่อนรับหลักการก็มี  

โดยสรุปแล้ว 
           ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มีบทบัญญัติให้
สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีอํานาจในการตราข้อบังคับการประชุม เก่ียวกับการเลือกและการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมาธิการ (มาตรา ๑๓ วรรคสอง) และมีเอกสิทธิ์ให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึง
กรรมาธิการของสภานิติบัญญัติไว้ด้วย (มาตรา ๑๘ วรรคสอง) อย่างชัดเจน ซึ่งปกติแล้วรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ทุกฉบับจะไม่มีบทบัญญัติเก่ียวกับกรรมาธิการไว้ แต่จะให้
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อํานาจสภา อาทิ วุฒิสภา หรือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติดําเนินการตราข้อบังคับการประชุม เพื่อ
บัญญัติในเร่ืองของกรรมาธิการอีกชั้นหนึ่ง 
          ๒. จํานวนกรรมาธิการที่ประจําในแต่ละคณะกรรมาธิการ จะผกผันไปตามนโยบายและ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนั้น ๆ เช่น มีจํานวนสมาชิกของสภาได้รับการ
แต่งตั้งทั้งหมดจํานวนเท่าใด ให้มาคํานวณหาสัดส่วนของจํานวนการตั้งคณะกรรมาธิการให้เหมาะสม
กับจํานวนสมาชิกที่มีอยู่ และหากมีสมาชิกสภาเป็นจํานวนมาก ก็จะกําหนดต่อมาว่ากรรมาธิการคน
หนึ่งจะดํารงตําแหน่งในคณะกรรมาธิการสามัญได้ก่ีคณะ 
       ๓. ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ อาจจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญปฏิรูปกฎหมายข้ึน โดยประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหน่วยงานต่าง ๆ  เข้าร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแต่ละ
ฉบับที่มีอยู่เดิมให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากย่ิงขึ้น อีกทั้ง เม่ือคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ได้ตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นแล้ว อาจมีการแก้ไขคําสั่งหรือพระราชบัญญัติใด ๆ ให้มี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันได้ 
 

------------------------ 
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การเตรียมความพร้อมในการทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 
โดย นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ๓๐ 

 
๑. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการตราพระราชบัญญัติ 

 ๑.๑ กระบวนการตราพระราชบัญญัติ 
 (๑) ผู้มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติ ได้แก่ 
  (๑.๑) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
    จํานวนไม่น้อยกว่า ๒๕ คน 
  (๑.๒) คณะรัฐมนตรี 
  (๑.๓) สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
   ๑) ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง (ในการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําแนวทาง
และข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ตามมาตรา ๒๗ หากเห็นว่ากรณีใดจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นใช้บังคับ ให้จัดทําร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวเสนอสภานิติบัญญัติเพื่อพิจารณาต่อไป ในกรณีเป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงินหรือ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้จัดทําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการต่อไป) 
    ๒) ตามมาตรา ๓๙ (เม่ือจัดทําร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ให้สภาปฏิรูป
แห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพื่อประโยชน์ในการจัดให้มี
ร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นที่จําเป็น) 
   ข้อสังเกต 
   (๑) ร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงินเสนอได้เฉพาะคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 
   (๒) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสนอได้แต่เฉพาะ 
 (๒.๑) คณะรัฐมนตรี 
 (๒.๒) ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 
   (๓) ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเก่ียว
ด้วยการเงินหรือไม่ ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัย 

                                         
๓๐ ผู้อํานวยการสํานักการประชุม 
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   (๔) ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสภาปฏิรูป
แห่งชาติ คณะรัฐมนตรีอาจขอรับไปพิจารณาก่อนสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะรับหลักการได้ 
 ๑.๒ กระบวนการพิจารณาพระราชบัญญัติ 
 ๑.๒.๑ การพิจารณาของสภากระทําเป็น ๓ วาระ 
 ๑.๒.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่สภาให้ความเห็นชอบ ให้นายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายภายใน ๒๐ วันนับแต่วันรับร่างจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ๑.๒.๓ เม่ือประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 
 ๑.๒.๔ กรณีพระมหากษัตริย์ไม่เห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังสภา หรือเม่ือ
พ้นกําหนด ๙๐ วันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา สภาจะต้องปรึกษาร่างนั้นใหม่ถ้าสภามีมติยืนยัน
ตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้นายกรัฐมนตรี
นําร่างพระราชบัญญัติขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกคร้ังหนึ่ง เม่ือพระมหากษัตริย์มิได้
พระราชทาน คืนมาภายใน ๓๐ วัน ให้นายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายเสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว 

 ๒. การปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
  ๒.๑ ก่อนการประชุม 
 ๒.๑.๑ งานด้านอํานวยการ 
 ๑) จัดเตรียมห้องประชุม พร้อมเคร่ืองมือและอุปกรณ์สนับสนุนการ
ประชุมแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มที่หนึ่ง เอกสารประกอบการประชุม ได้แก่ 
 - แฟ้มเอกสารประกอบการประชุม ประกอบด้วย หนังสือแต่งตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญ หนังสือนัดประชุมแต่ละครั้ง ระเบียบวาระการประชุมแต่ละครั้ง บันทึกการ
ประชุมแต่ละคร้ัง กรอบระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ/ญัตติ ขั้นตอนการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ/ญัตติ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกรรมาธิการวิสามัญและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 - แฟ้มข้อมูลประกอบการประชุม ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติที่ใช้
สําหรับการพิจารณา เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ/ญัตติ 
 - เอกสารสรุปประเด็นการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา
ในวาระที่ ๑/ การเสนอญัตติ 
 - เอกสารประกอบการพิจารณาของผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 
 กลุ่มที่สอง เอกสารอ้างอิง ได้แก่ 
 - รัฐธรรมนูญ 
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 - ข้อบังคับการประชุมสภา 
 - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
 - กฎหมายเก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดิน 
 - กฎหมายปกครอง 
 - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 - กฎหมายที่เก่ียวข้องเฉพาะด้าน และควรจัดเก็บในรูป Electronic File
เพื่อสามารถนําเสนอบนจอภาพให้คณะกรรมาธิการวิสามัญใช้ประกอบการพิจารณาขณะพิจารณาใน
ห้องประชุม 
 - พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมอังกฤษ และพจนานุกรม
ศัพท์เฉพาะด้าน (ถ้ามี) 
 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 - แผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 - แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
 - ยุทธศาสตร์ 
 - คําแถลงนโยบายของรัฐบาล 
 - คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
 - ข้อมูลพื้นฐานเฉพาะด้าน  
 กลุ่มที่สาม อุปกรณ์เทคโนโลยี ได้แก่ 
 - โน๊ตบุ๊ก (Notebook Computer)  
 - คอมพิวเตอร์ (Computer) พร้อมเคร่ืองพิมพ์ (Printer) 
 - เคร่ืองฉายและจอภาพ 
 - เคร่ืองบันทึกเสียง (Recorder Cassette) ตลับเทป (Cassette) และ
แบตเตอร่ี (Battery) 
 - ไมโครโฟน (Microphone) 
 กลุ่มที่สี่ อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด เช่น ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ น้ํายา
ลบคําผิด (Liquid Paper) กระดาษบันทึกข้อความของกรรมาธิการวิสามัญ กระดาษบันทึกข้อมูล
ทั่วไป บัตรลงคะแนนลับ ซองใส่เบ้ียประชุม เคร่ืองเย็บกระดาษและตัวเย็บกระดาษ เทปใส  
ลวดเสียบกระดาษ (Clip) ฯลฯ 
  ๒) จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน ให้มีความหลากหลายตาม
รสนิยมของแต่ละคณะกรรมาธิการและกรรมาธิการ      
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 ๓) งานวิชาการ 
 (๓.๑.๑) ตรวจทานร่าง 
 - สําเนาไฟล์ร่างพระราชบัญญัติ 
 - เอกสารร่างพระราชบัญญัติ 
 (๓.๑.๒) ตรวจรูปแบบและเนื้อหาเบ้ืองต้นของร่างพระราชบัญญัติ 
 (๓.๑.๓) ศึกษาและทําความเข้าใจร่างพระราชบัญญัติ 
 - ศัพท์เทคนิคหรือเร่ืองเฉพาะทาง 
 - กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 - ความรู้แวดล้อมที่เก่ียวข้อง ได้แก่ บทความวิชาการ งานวิจัย
หรือวิทยานิพนธ์ และบทความทั่วไปหรือข่าว 
 (๓.๑.๔) จัดทําเอกสารข้อมูลเบ้ืองต้นของร่างพระราชบัญญัติ ได้แก่ 
 (๑) ชื่อ 
 (๒) ประเภท 
 (๓) โครงสร้าง 
 (๔) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือที่เก่ียวข้อง 
 (๕) ผู้เสนอ 
 (๖) สรุปประเด็นในวาระที่ ๑ 
 - ช่วยทบทวนความคิดให้เกิดความเข้าใจและมีมุมมองที่
หลากหลายมากย่ิงขึ้น 
 - ประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิก เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
 (๗) จัดทําระเบียบวาระการประชุม 
 
 ๒.๒ ระหว่างการประชุม 
 ๒.๒.๑ งานด้านอํานวยการ 
 ๑) การนําเสนอการพิจารณาร่างทางจอภาพ 
 -  ข้อความที่ประสงค์ตัดออก ให้ขีดฆ่าและใช้ตัวอักษรสีแดง 
 -  ข้อความที่ประสงค์เพิ่ม ให้ขีดเส้นใต้และใช้ตัวอักษรสีน้ําเงิน 
  ตัวอย่าง 
     “มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของบทนิยามคําว่า “ความผิดมูลฐาน” 
ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
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โดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒           
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 “ความผิดตาม (๔) (๕) (๗) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) 

จะต้องมีลักษณะที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือระบบเศรษฐกิจการคลังของ
ประเทศ เป็นการกระทําความผิดข้ามชาติที่สําคัญหรือเป็นการกระทําขององค์กรอาชญากรรมหรือมีผู้
ทรงอิทธิพล ที่สําคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ท้ังน้ี ใหกําหนดรายละเอียดของลักษณะของ

การกระทําความผิดในกฎกระทรวง และมีการกระทําที่เป็นความผิดตามกฎหมายดังกล่าวตามที่

กําหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัตินี้” 
 ๒) เชิญผู้ชี้แจงและจัดให้นั่งรอในที่ได้จัดเตรียมไว้นอกห้องประชุม พร้อมขอ
ทราบชื่อ-สกุล ตําแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ และสถานที่ติดต่อ และเขียนหรือพิมพ์ให้เรียบร้อย 
 ๓) แจ้งประธานก่อนการเร่ิมการประชุมถึงความพร้อมของผู้ชี้แจง พร้อม
รายละเอียดของผู้ชี้แจงตามข้อ ๒ 
 ๒.๓ งานด้านวิชาการ 
 ๑) ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม (คร้ังแรก) โดยนําเสนอตามเอกสารข้อมูล
เบ้ืองต้นของร่างพระราชบัญญัติที่จัดทํา ดังนี้ 
 (๑) เร่ืองที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี) 
 (๒) รับรองบันทึกการประชุม (ไม่มี) 
 (๓) เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  
 (๓.๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ
ตามขอ้บังคับการประชุมสภาตามรายชื่อที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเสนอ 
 (๓.๒) นําเสนอข้อมูลเบ้ืองต้นของร่างพระราชบัญญัติ โดยฝ่ายเลขานุการ 
 (๓.๓) นําเสนอเหตุผลและความจําเป็นของการเสนอร่างพระราชบัญญัติ        
โดยหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 (๓.๔) กําหนดแนวทางการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ และวันและเวลาการ
ประชุม 
 (๔) เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 - กําหนดวันและเวลาการประชุมคร้ังต่อไป 
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 ๒.๔ หลังการประชุม 
 ๒.๓.๑ งานด้านอํานวยการ ได้แก่ การช่วยงานเก็บอุปกรณ์และเอกสารการประชุม 
 ๒.๓.๒ งานวิชาการ  
 (๑) การจัดทําบันทึกการประชุมแต่ละครั้ง 
 (๒ ) การจัดทําร่างพระราชบัญญัติการประชุมตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมาธิการแต่ละครั้ง 
 (๓) การจัดทํารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
  - ก่อนการประชุมคร้ังสุดท้ายเพื่อเสนอคณะกรรมการกล่ันกรองร่าง
พระราชบัญญัติของสํานักกรรมาธิการ ๓ สํานัก 
  - หลังการประชุมคร้ังสุดท้ายเพื่อเสนอคณะกรรมการกล่ันกรองร่าง
พระราชบัญญัติของสํานักงาน 
 (๔) การจัดทําเอกสารเจตนารมณ์ร่างพระราชบัญญัติ 
 (๕) การจัดทําบันทึกการประชุม 
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แผนภูมิแสดงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะรัฐมนตรี สมาชิก 
สภานิติบัญญัติ

- จํานวนไม่น้อยกว่า ๒๕ คน 
- เป็นร่างฯ ไม่เก่ียวด้วยการเงิน

วาระที่หนึ่ง 

รับหลักการ ไม่รับหลักการ 

วาระที่สอง 

คณะกรรมาธิการ 
ที่สภาตั้ง 

คณะกรรมาธิการเต็มสภา 

สามัญ วิสามัญ 

ตกไป 

ไม่สมควรประกาศใช้ 
เป็นกฎหมาย 

สมควรประกาศใช้ 
เป็นกฎหมาย 

วาระที่สาม 

เลขาธิการส่งร่างฯ 
ไปยังนายกรัฐมนตรี 
เพื่อนําขึ้นทูลเกล้าฯ 
ถวายเพื่อทรงลงพระ 

ปรมาภิไธย

ประกาศใช้เป็น 
กฎหมาย

กรณีร่างฯ ที่สภาให้
ความเห็นชอบแล้วมี
ข้อความผิดพลาดสภา
อาจมีมติให้นําร่าง
กลับมาทบทวนใหม่ได้
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 ๓. บันทึกการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม  
 ๓.๑ ความหมายของรายงานการประชุม 
  รายงานการประชุมหรือ Minutes of meeting หมายถึง รายงานซึ่งจดบันทึก
เก่ียวกับการลงความเห็น และการอภิปรายของสมาชิกในที่ประชุม รวมถึงมติและแนวความคิด       
ที่ตัดสินใจในที่ประชุมนั้น ๆ โดยจะมีเลขานุการเป็นผู้ที่ทําหน้าที่สําคัญในการจดบันทึก รายงานการ
ประชุมนี้จะจดบันทึกและเขียนเรียบเรียงรายละเอียดที่ได้อภิปรายในที่ประชุมออกมาในรูปแบบของ
รายงานโดยเรียงลําดับหัวข้อตามระเบียบวาระของการประชุมที่ได้กําหนดไว้ การบันทึกนั้นจะต้อง
ครอบคลุมทุกประเด็นที่มีความสําคัญในการอภิปรายและที่ประชุมอย่างละเอียดและชัดเจน 
ยกตัวอย่างเช่น ใครเสนอแนวคิดอะไร อย่างไร การตัดสินใจเป็นอย่างไร มีแนวทาง แก้ปัญหาหรือไม่
อย่างไร สรุปกระบวนการเป็นเช่นไร มติว่าอย่างไร เป็นต้น 

๓.๒ วัตถุประสงค์ของรายงานการประชุม 
  วัตถุประสงค์ในการเขียนรายงานการประชุมนั้นเพื่อที่จะสรุปรายละเอียดของเนื้อหา
ในการประชุมทั้งหมดอย่างชัดเจน ถูกต้อง และแม่นยําในรูปแบบของลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้
อ้างอิงได้ในทางปฏิบัติ และการดําเนินงานในอนาคตขององค์กรนั่นเอง 
 ๓.๓ การจับประเด็น  
  ปัจจุบันเราอยู่ในยุคข่าวสารข้อมูล เป็นยุคที่ข่าวสารข้อมูลหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ          
จนท่วมท้นหูตาไปหมด คนที่เข้าใจเนื้อหาสาระและจับประเด็นแม่นจะเป็นคนที่ได้เปรียบ เพราะ
สามารถรับข่าวสารข้อมูลได้มากมาย ในขณะที่คนอื่นรับไม่ไหว การจับประเด็นจึงถือเป็นทักษะ
สําคัญของการทํางานทางสังคม ช่วยทําให้เราไม่มองเพียงปรากฏการณ์ แต่สามารถทําให้เรามอง
อย่างวิเคราะห์แยกแยะและจับสาระสําคัญของเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ 
 ๓.๓.๑ การฟังและดูเพ่ือจับประเด็นและสรุปความ 
 ๑) ความหมายของการจับประเด็น  
      การจับประเด็น หมายถึง การจับข้อความสําคัญหรือใจความสําคัญของ
เร่ืองด้วยการการหาจุดสําคัญของเนื้อหา โดยสามารถแยกแยะสิ่งที่เป็นสาระสําคัญกับสิ่งที่เป็นบริบท 
และสามารถสรุปเนื้อหาสําคัญให้เป็นประเด็นสําคัญ (Keyword) ที่เชื่อมโยงสาระสําคัญทั้งหมดของ
เนื้อหานั้น ๆ ได้  
 ๒) ความหมายของการสรุปความ 
      การสรุปความ คือ การหยิบยกเอาความคิดหลักหรือประเด็นที่สําคัญของ
เร่ืองมากล่าวยํ้าให้เด่นชัด  โดยใช้ประโยคสั้น ๆ แล้วเรียบเรียงให้เป็นระเบียบ 
   ๓) ประโยชน์ของการจับประเด็นและสรุปความ 
 (๓.๑) การสร้างความสามารถในการเข้าใจเร่ืองที่จะศึกษา  

     (๓.๒) ช่วยในการจํา  
    (๓.๓) ช่วยให้สามารถติดตามและเชื่อมโยงเร่ืองต่าง ๆ  
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    (๓.๔) ช่วยประหยัดเวลาในการทวนซ้ํา  
๔) หลักการฟังและดูเพื่อสรุปความและจับประเด็น 

     การฟังและดูเพื่อจับประเด็นและสรุปความ เป็นทักษะเบ้ืองต้นที่ทุกคน
จะต้องฝึกฝน เราจะต้องติดตามฟัง ดูเร่ืองราวโดยตลอด ดังนั้น จึงต้องมีสมาธิในการฟังและสามารถ
แยกแยะได้ว่าข้อความใดเป็นใจความสําคัญ และข้อความใดเป็นพลความ ถ้าเราเข้าใจเร่ืองราวได้             
โดยตลอดแล้วเราย่อมจดจําเร่ืองราวที่ฟังและสามารถถ่ายทอดให้คนอื่นฟังได้ด้วย 
 ในการฟังแต่ละครั้ง เราต้องจับประเด็นของเรื่องที่ฟังได้ คือ รู้ว่าผู้พูด
ต้องการสื่อสารอะไรเป็นประเด็นสําคัญ และรู้จักว่าอะไรคือประเด็นรองซึ่งขยายประเด็นสําคัญ            
การฟังเช่นนี้เป็นการฟังเพื่อจับใจความสําคัญและใจความรองและรายละเอียดของเร่ือง ซึ่งมีวิธีการ
ฟัง ดังนี้ 
 ๔.๑ ฟังเร่ืองราวให้เข้าใจ พยายามจับใจความสําคัญของเรื่องเป็นตอน ๆ 
ว่า ใคร ทําอะไร ที่ไหน เม่ือไร ทําไม อย่างไร กล่าวคือ ตั้งคําถามขณะอ่าน  (๕W ๑H ได้แก่ WHO 
WHAT WHEN WHERE WHY HOW) โดยใช้คําถามนําประเด็น และค้นหา KEY WORD  
 ๔.๒ ฟังเร่ืองราวท่ีเป็นใจความสําคัญแล้วหารายละเอียดของเร่ืองที่เป็น
ลักษณะปลีกย่อยของใจความสําคัญ หรือที่เป็นส่วนขยายใจความสําคัญ 
 ๔.๓ สรุปความโดยรวบรวมเนื้อหาสาระสําคัญอย่างครบถ้วน 
 วิธีการสรุปความจากการฟังนั้น เราจะต้องค้นหาให้พบว่าสารใด 
เป็นความคิดสําคัญในเร่ืองนั้น ๆ แล้วสรุปไว้เฉพาะใจความสําคัญ โดยเขียนชื่อเร่ือง ผู้พูด โอกาสที่ฟัง 
วัน  เวลา และสถานที่ที่ได้ฟังหรือดูไว้เป็นหลักฐานเคร่ืองเตือนความทรงจําต่อไป 
 การฟังและดูเพื่อจับประเด็นและสรุปความ เป็นการฟังในชีวิตประจําวัน
เพื่อให้ได้สาระสําคัญของเรื่องที่ฟัง เช่น ฟังการสนทนา ฟังเร่ืองราวข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ฟังโทรศัพท์
ฟังประกาศ ฟังการบรรยาย ฟังการอภิปราย ฟังการเล่าเร่ือง เป็นต้น 

๓.๔ วิธีสรุปความตามลําดับข้ัน 
๓.๔.๑ ขั้นอ่าน ฟัง และดู 

  - อ่าน ฟัง และดูให้เข้าใจอย่างน้อย ๒ เที่ยว เพื่อให้ได้แนวคิดที่สําคัญ 
๓.๔.๒ ขั้นคิด 

  - คิดเป็นคําถามว่าอะไรเป็นจุดสําคัญของเรื่อง 
      - คิดต่อไปว่าจุดสําคัญของเรื่องมีความสัมพันธ์กับสิ่งใดบ้าง จดสิ่งนั้น ๆ ไว้

เป็นข้อความสั้น ๆ 
      - คิดวิธีที่จะเขียนสรุปความให้กะทัดรัดและชัดเจน 
๓.๔.๓ ขั้นเขียน 
      - เขียนร่างข้อความสั้น ๆ ที่จดไว้ 
     - ขัดเกลาและตบแต่งร่างข้อความที่สรุปให้เป็นภาษาที่ดีสื่อความหมายได้

แจ่มแจ้งชัดเจน 
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๓.๕ ตัวอย่างการสรุปความ 
เร่ืองที่ ๑ เราคือบทเรียนของเด็ก 

  การศึกษาเป็นเร่ืองสําคัญของชีวิต ทุกคนเกิดมาจะโง่ จะฉลาด จะดีจะชั่วขึ้นอยู่กับ
การศึกษา พ่อแม่ ทุกคนปรารถนาจะให้บุตรหลานของตนเป็นคนดี จนถึงกับยอมทนลําบาก
ตรากตรํา ทําการงานหาทรัพย์สินเงินทองมาเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อการศึกษาของบุตรหลาน นับว่าเป็น
หน้าที่และสิ่งที่ควรได้รับการยกย่องในการเสียสละนั้น 

แต่ยังมีสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตเด็ก  ก็คือบทเรียนอันเป็นจริยศึกษาซึ่งเกิดจากการ
ปฏิบัติตัวของพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก นั่นคือการประพฤติปฏิบัติดีงาม เพราะสิ่งที่เด็กได้ยินได้ฟัง ได้
รู้ได้เห็นจากพ่อแม่ผู้ปกครองของตน เช่น การพูดจาไพเราะ การงานเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นต้น สิ่ง
เหล่านี้เป็นบทเรียนอย่างสําคัญ ที่จะซึมซาบเข้าไปในจิตใจของเด็กดีย่ิงกว่าหนังสือบทเรียนอื่น ๆ นั้น
เป็นการให้การศึกษาที่มีค่าย่ิง เป็นการปลูกสร้างนิสัยที่ดีให้แก่เด็ก 
  ถ้าพ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นคนดี มีนิสัยดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีเมตตา มีความยุติธรรม มี
ความรัก ความสามัคคีในครอบครัว เป็นแบบอย่างที่ดี ก็จะทําให้เด็กเอาอย่างในทางดี เป็นคนดีของ
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง สมความปรารถนาทุกประการ ถ้าปรารถนาดี หวังดีต่อบุตรหลาน อย่าเพียงแต่จะ
ให้ทุนการศึกษาอย่างเดียว ต้องทําตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นบทเรียนที่มีค่าของบุตรหลานด้วย แล้วความ
ปรารถนาของเราก็จะสมหวัง 
 
                                                                        จาก “แสงธรรม” ของมูลนิธิ ก.ศ.ม. 

การสรุปความ 
๑. ข้ันอ่าน ฟัง และ คิด   
จับแนวคิดได้ดังนี้ 
“พ่อแม่ หาเงินทองมาให้ลูกเรียนอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกด้วยจึง

จะนับว่าได้ให้การศึกษาที่ถูกต้องแก่ลูก” 
๒. ข้ันเขียน 

 ๒.๑ ข้อความที่จดไว้ช่วยจํา   
“การศึกษา เร่ืองสําคัญ – คนจะดีจะชั่ว โง่ ฉลาดเพราะการศึกษา พ่อแม่หาเงินมา

ให้ลูกเรียนเสียสละควรยกย่อง สิ่งที่มีค่าต่อเด็ก – บทเรียนจริยศึกษา คุณธรรม การปฏิบัติตนดีงาม 
เป็นตัวอย่างที่ดี รักลูกต้องทําให้เป็นตัวอย่างที่ดีด้วย” 
 ๒.๒ ข้อความที่สรุปแล้ว 

 “การศึกษามีความสําคัญต่อชีวิตเด็ก เพราะสามารถทําให้เด็กฉลาดและเป็นคนดีได้ 
พ่อแม่ที่รักลูก อยากให้ลุกเป็นคนดีนั้น ไม่ควรจะพอใจเพียงการทําหน้าที่หาเงินมาให้ลูกเรียนเท่านั้น     
แต่ควรคํานึงถึงบทเรียนจริยศึกษาอันมีคุณค่าย่ิงต่อชีวิตของเด็ก อันได้แก่การที่พ่อแม่เป็นผู้มี
คุณธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในทางที่ดีงามแก่ลูกด้วย” 
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เร่ืองที่ ๒ การเรียนการสอนวิชาดนตรีของประเทศ 
รศ.ดร.สุกรี  เจริญสุข จากมหาวิทยาลัยมหิดล เล่าถึงสภาพและปัญหาของการเรียนการ

สอนวิชาดนตรีในปัจจุบันว่า ยังขาดการสนับสนุนและความเข้าใจอย่างแท้จริงทั้งจากรัฐบาลและ
ผู้ปกครอง ทําให้มองวิชาดนตรีเป็นเร่ืองของความโก้หรูและการประชันขันแข่งความรํ่ารวย การส่ง
ลูกหลานเรียนดนตรีตั้งแต่เด็กก็เป็นไปอย่างฉาบฉวย ในระบบโรงเรียนก็มีงบประมาณทางด้านนี้ 
น้อยมาก แม้จะมีการเรียนการสอนวิชาดนตรีจนถึงอุดมศึกษาก็ยังไม่เข้มพอที่จะไปประกอบอาชีพ 
นักดนตรีได้ สาเหตุสําคัญ ดร.สุกรีพุ่งเป้าไปที่การขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางดนตรี
อย่างแท้จริง สิ่งที่น่าตกใจคือ ทุกวันนี้เรานําเข้าจากต่างชาติปีละหลายร้อยคน หมดเงินปีละหลายพันล้าน 
หากเรานําเงินจํานวนนี้มาใช้สนับสนุนการสร้าง  นักดนตรีมืออาชีพจริง ๆ ก็จะได้ปีละหลายร้อยคน 

ข้อความที่จดไว้ช่วยจํา 
- ข้อความที่อ่านเป็นทัศนะของ ดร.สุกรี  เจริญสุข  
- ทัศนะนั้นเก่ียวกับสภาพและปัญหาของการเรียนการสอนวิชาดนตรี  
- สภาพและปัญหาของการเรียนการสอนดนตรีในปัจจุบันขาดการสนับสนุนและความ

เข้าใจอย่างแท้จริงจากรัฐบาลและผู้ปกครอง ขาดงบประมาณ และขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ  
- ผู้เสนอทัศนะเน้นสาเหตุสําคัญ  เร่ืองการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทางดนตรีอย่างแท้จริง  
ใจความสําคัญที่สรุปได้  
“ดร.สุกรี  เจริญสุข เสนอทัศนะว่า สภาพปัญหาของการเรียนการสอนวิชาดนตรี                        

ในปัจจุบัน ไม่ได้รับการสนับสนุน และความเข้าใจจากรัฐบาลและผู้ปกครอง ขาดงบประมาณ ขาดบุคลากร
ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญทางดนตรีอย่างแท้จริง” 
 ๓.๖ การบันทึกการประชุม 
  ผู้ที่บันทึกการประชุม คือ เลขานุการของที่ประชุม ซึ่งจะต้องมีความสามารถในการ
ฟังและจับประเด็นความสําคัญในที่ประชุมได้ดี กล่าวคือ สามารถย่อความจากการฟังประชุมได้เก่งและ
บันทึกผลการประชุมได้อย่างถูกต้องเรียบร้อย 
  การบันทึกการประชุมทําได้ ๓ วิธี จะเลือกบันทึกวิธีใดก็สุดแท้แต่ความเหมาะสม 
ขึ้นอยู่กับลักษณะการประชุมแต่ละครั้ง แต่ละวิธีมีรูปแบบ ดังนี้ 
  ๑. บันทึกอย่างละเอียด คือ บันทึกคํากล่าวของผู้ เข้าประชุมทุกคนทุกคําพูด           
พร้อมด้วยมติของที่ประชุม การบันทึกด้วยวิธีนี้มักใช้กับการประชุมคร้ังใหญ่คร้ังสําคัญ เช่น การประชุม
ระดับชาติเก่ียวกับนโยบายของรัฐบาล การประชุมรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เป็นต้น 
ปัจจุบันการบันทึกแบบนี้มักใช้เคร่ืองบันทึกเสียงแทน เพราะไม่ต้องจดด้วยชวเลข และมีข้อผิดพลาด
น้อยที่สุด 
  ๒. บันทึกย่อประเด็นสําคัญ คือ บันทึกย่อแต่คําพูดที่ เป็นประเด็นสําคัญของ
ผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมกับมติของที่ประชุม การบันทึกแบบนี้เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป เพราะไม่ยืดยาว



๑๒๕ 
 

เย่ินเย้อหรือสั้นจนเกินไป ตัวอย่างเช่น บันทึกการประชุม เร่ือง “ทําไมจึงเขียนเฉพาะ” ของ
คณะกรรมการชําระปทานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน 
 

          “การพิจารณาเร่ืองคํา เฉพาะ นี้ เร่ิมด้วยผู้สนใจได้
เสนอข้อเสนอและคําวินิจฉัยของท่านผู้ ใหญ่มา  ขอให้
คณะกรรมการชําระปทานุกรมพิจารณา ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 
          ผู้เสนอ ได้เสนอว่าควรเขียน เฉพาะ โดยให้เหตุผลว่า 

๑. ได้เลือกหนังสือวรรณคดีต่างๆ ซึ่งคนท่ัวไปยอม
ยกว่าเป็นผู้รู้ (ประชุมพงศาวดารภาค ๖ พิมพ์ปี 
๒๔๗๑ เขียน เฉพาะ) 

๒. การเขียนอย่างสั้นไม่ทําให้ผู้อ่านเข้าใจผิดใน
ความหมายแห่งคํา 

๓. การเขียนอย่างยาวไม่ทําให้เข้าใจดีขึ้นกว่าอย่างสั้น 
 

๔. ตัวสะกดอย่างสั้นเป็นเครื่องออมเวลาในคําสั่ง
ราชการสนามได้ในตัว 

๕. ตัวสะกดอย่างสั้นเป็นเครื่องออมโสหุ้ยของการ
พิมพ์ในยามปรกติ 

ท่านผู้ใหญ่ผู้หนึ่ง ได้พิจารณาแล้วให้ความเห็นว่า
เฉพาะบางท่านใช้ดังนี้เป็นไปตามเคยของท่าน ไม่ใช่ตาม
หลักฐาน ถือเอาเป็นพยานไม่ได้ ส่วนหลักฐานนั้นอยู่ที่ตัว ฉ 
กับตัว พ กล้ํากันไม่ลง เม่ือกล้ํากันไม่ลงก็ใช้สระตัวเดียวกัน
ไม่ได้ ต้องมีสระของตนเอง จึงต้องเขียนตัว ฉ ไว้นอกสระเอ 
เพราะเหตุนี้ใน ตําราฉันท์จึงถือเอาคํานี้เป็นตัวอย่างแห่งคณะ
ได้ดังนี้ เรากินแตงโม ผลอ้ายกะโต ฉะเพาะเจาะนาน การท่ี
ประวิสรรชนีย์ไว้ด้วยนั้นเพียงเพื่อให้เห็นง่ายว่า สระอะ 
เท่านั้น แต่ที่จริงเป็นคร่ึงสระ ไม่ใช่เต็ม เพราะเวลาว่า เวลาอ่าน 
เสี ย ง เบา ท่ีตั ว  ฉ  หนักที่ ตั ว  เพาะ  ไ ม่ ใช่ หนั ก เท่ า กัน 
ถ้าออกเสียงหนักเท่ากันก็ผิดภาษา ในคําทั่วไปไม่ใช่ตําราสอน
ให้ออกเสียง จึงไม่ควรใช้วิสรรชนีย์ แต่ว่าเร่ืองครึ่งสระนี้ เพิ่ง
พบกันขึ้น ยังไม่ได้สอนในโรงเรียนกัน ในปทานุกรมจึงได้ใช้ว่า 
เฉพาะ เราใช้ตามก็เรียกว่าตรงตํารา หรือใช้ว่า ฉเพาะ 

 
 
 
คําพูดที่เป็นประเด็นสําคัญ
ประเด็นแรกของผู้เข้าร่วมประชุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําพูดที่เป็นประเด็นสําคัญ 
ประเด็นที่สองของผู้เข้าร่วม
ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 
 

(ไม่ประ) ก็เรียกว่าตรงตามเหตุผล ท่านผู้รู้ไม่ติเตียนในสอง
อย่างนี้ แล้วแต่จะเลือกเอาอย่างหน่ึง ส่วนเหตุนอกนั้นยังมีอีก
แต่พูดในที่นี้ไม่สําเร็จประโยชน์อะไร ขอประหยัดไว้พูดกับ
พจนานุกรม 

กรรมการผู้หนึ่ง แย้งว่า ที่จะเอาตัว ฉ ไว้ในสระเอน้ัน
ขัดข้องสามประการ คือ 

๑. ตัว ฉ กับตัว พ กล้ํากันไม่ได้ 
๒. ฉ ไม่อาจนําเสียง พ ให้เป็น เผาะ ไปได้ 
๓. เรากินแตงโม ผลอ้ายกะโต ฉะเพาะเจาะนาน 

ในที่นี้ประวิสรรชนีย์ เพื่อจะออกนับเป็นตัวๆ ถ้า
อยู่ในสระเอเห็นว่าเอาออกอย่างนี้ไม่ได้ หรือถือ
ว่าเอาเข้าได้ก็เอาออกได้แล้วแต่ใจชอบ ไม่ต้องมี
กฎเกณฑ์อย่างไร 

กรรมการส่วนน้อย เห็นว่า สระอะ ที่ตัว ฉ ควรปลดออก
เลยทีเดียว แต่ที่จะเอาตัว ฉ ไว้ในสระเอ หรือนอกสระเอน้ัน
เห็นว่า ใช้ได้ทั้งสองอย่าง คือ จะเขียนว่า เฉพาะ หรือ ฉเพาะ 
ก็ได้ ไม่ขัดข้อง 

ที่ประชุมตกลงให้เขียน เฉพาะ” 

 
 
 
 
คําพูดที่เป็นประเด็นสําคัญของ
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
คําพูดที่เป็นประเด็นสําคัญ 
ประเด็นที่สามของผู้เข้าร่วม
ประชุม 
 
มติของที่ประชุม 

 

 ๓. บันทึกเฉพาะเหตุผลกับมติของที่ประชุม หรือข้อตกลงหรือคําสั่ง เพื่อให้นําไปปฏิบัติตาม
มติของที่ประชุม การบันทึกแบบนี้ต้องกะทัดรัด กระชับและย่อเอาแต่ใจความสําคัญ ตัวอย่างเช่น 
การบันทึกเร่ืองในข้อที่ ๒ หากนํามาบันทึกแบบที่ ๓ ก็จะได้ดังนี้ 
 

          “การพิจารณาเร่ืองเขียนคําเฉพาะ ผู้เข้าประชุมให้
ความเห็นเป็นสามอย่าง  ความเห็นที่หนึ่ งว่ าควรเขียน 
เฉ พาะ เพราะอ่านเข้าใจง่าย ทั้งประหยัดเวลาในการเขียน
การพิมพ์ ความเห็นที่สองว่าควรเขียน ฉเพาะ เพราะ ฉ กับ พ 
กล้ํากันไม่ลง จึงใช้สระตัวเดียวกันไม่ได้ และอีกความเห็นหนึ่ง
เห็นว่า จะเขียนแบบแรกหรือแบบที่สองก็ได้ 
          มติของที่ประชุมตกลงให้ เขียนว่า เฉพาะ ทั้ งนี้  
เพื่อนําไปใช้ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันให้ถูกต้องต่อไป” 

เหตุผลของผู้เข้าร่วมประชุม 
มีอยู่ ๓ ประเด็น 
 
 
 
 
มติของที่ประชุม 



๑๒๗ 
 

 
 ๓.๗ การเขียนรายงานการประชุม 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ กําหนดให้รายงาน
การประชุมเป็นหนังสือราชการประเภทหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ทําขึ้นไว้เป็นหลักฐานในราชการ และให้
ความหมายของรายงานการประชุม หมายถึง การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และ
มติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. รายงานการประชุม ให้ลงชื่อคณะที่ประชุมหรือชื่อการประชุมนั้น 
  ๒. คร้ังที่ ให้ลงคร้ังที่ประชุม 
  ๓. เม่ือ ให้ลงวันเดือนปีที่ประชุม 
  ๔. ณ ให้ลงสถานที่ที่ประชุม 
  ๕. ผู้มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือตําแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมา
ประชุมในกรณีที่มีผู้มาประชุมแทนให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทน และลงว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือ
ตําแหน่งใด 
 ๖. ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือตําแหน่งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งมิ
ได้มาประชุมพร้อมทั้งเหตุผล (ถ้ามี) 
 ๗. ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรือตําแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่
ประชุมซึ่งได้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 
 ๘. เร่ิมประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เร่ิมประชุม 
 ๙. ข้อความ ให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติให้เร่ิมต้นด้วยประธานกล่าวเปิด
ประชุมและเรื่องที่ประชุม กับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามลําดับ 
 ๑๐. เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม 
 ๑๑. ผู้จดรายงานการประชุม ให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุมคร้ังนั้น 
 
 



๑๒๘ 
 

 แบบรายงานการประชุม (ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
๒๕๒๖ ข้อ ๒๕) 
 

รายงานการประชุม ................................................... 
คร้ังที่ ............... 

เม่ือ ........................................ 
ณ ........................................ 

 
 
ผู้มาประชุม 

ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี) 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 

เร่ิมประชุมเวลา 

 (ข้อความ) ................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

....................................................................................เลิกประชุมเวลา 
 

.................................................. 
       ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 เม่ือบันทึกการประชุมได้ครบถ้วนทุกประการแล้ว เลขานุการก็นําเอาบันทึกการ
ประชุมนั้นมาเรียบเรียงเป็นรายงานการประชุม พร้อมทั้งเสนอให้ประธานที่ประชุมพิจารณาและลง
นามกํากับไว้ตอนท้าย เม่ือจะมีการประชุมคร้ังต่อไป เลขานุการก็ส่งรายงานการประชุมนั้นไปให้
ผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนที่จะถึงกําหนดการประชุมในคราวต่อไป 



๑๒๙ 
 

 
 การเขียนรายงานการประชุมนั้น มีรูปแบบที่นิยมใช้กัน ดังนี้ 
 

รายงานการประชุม ............................... 
คร้ังที่ .................... 

เม่ือ .............................. 
ณ .............................. 

ผู้มาประชุม     ๑. .................................................... 
          ๒. .................................................... 
          ๓. .................................................... 
          ๔. .................................................... ฯลฯ 

ผู้ไม่มาประชุม  ๑. .................................................... 
          ๒. .................................................... 
          ๓. .................................................... 
          ๔. .................................................... ฯลฯ 

เร่ิมประชุมเวลา  .................................................... 

 ข้อความ (แบ่งออกเป็น ระเบียบวาระที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๒ ฯลฯ) 

..............................................................................................................................................................

...................................................................................................... 

เลิกประชุมเวลา  ....................................................... 

..........................................                   .......................................... 

   ประธาน                        ผู้จดรายงานการประชุม 

อธิบาย 
 ๑. รายงานการประชุม ใช้ลงชื่อคณะกรรมการหรือการประชุมนั้น ๆ เช่น “รายงานการ
ประชุมรัฐสภา” “รายงานการประชุมวุฒิสภา” “รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วุฒิสภา” เป็นต้น 



๑๓๐ 
 

 ๒. คร้ังที่ ใช้ลงคร้ังที่ประชุม ปรกติมักลําดับคร้ังที่ประชุมไปตามลําคับของแต่ละปี 
เช่น “คร้ังที่ ๗/๒๕๕๐” “คร้ังที่ ๘/๒๕๕๐” เป็นต้น จะเร่ิมลําดับใหม่เม่ือขึ้นปีใหม่ เช่น “คร้ังที่ ๑/๒๕๕๑” 
“คร้ังที่ ๒/๒๕๕๑” เป็นต้น 
 ๓. เม่ือ ใช้ลงวันที่ เดือน พ.ศ. ที่ประชุม เช่น “วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๑” ฯลฯ 
 ๔. ณ ใช้ลงชื่อสถานที่ประชุม เช่น “ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม” “ณ ห้องประชุม
คณะกรรมาธกิาร หมายเลข ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒” เป็นต้น 
 ๕. ผู้มาประชุม ใช้ลงชื่อผู้มาประชุม ในการประชุมคณะกรรมการนั้นปรกติจะลงชื่อ
ผู้มาประชุมทุกคน แต่ในการประชุมใหญ่นั้น (มีจํานวนคนมาก) อาจบอกเพียงแต่ว่า มีผู้มาประชุมก่ี
คน ส่วนหลักฐานลายมือชื่อผู้เข้าประชุมนั้นเลขานกุารจะเป็นผู้เก็บบัญชีไว้เป็นหลักฐาน 
 ๖. ผู้ไม่มาประชุม ใช้ลงชื่อหรือจํานวนผู้ไม่มาประชุม พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลให้ทราบ
ด้วย เช่น ลา ป่วย ติดราชการ หรือขาด ฯลฯ 
 ๗. เร่ิมประชุมเวลา ใช้ลงเวลาที่เร่ิมประชุม  เช่น “เร่ิมประชุมเวลา ๙.๐๐ นาฬิกา” 
เป็นต้น บางแห่งใช้ว่า “เปิดประชุมเวลา ๙.๐๐ นาฬิกา” ปกติจะจัดไว้บรรทัดหนึ่งต่างหาก 
 ๘. ข้อความ เร่ิมต้นด้วยประธานกล่าวเปิดประชุม อ่านรายงานการประชุมคร้ังที่
แล้ว (ถ้ามี) ที่ประชุมรับรองหรือแก้ไขอย่างใด แล้วถึงเร่ืองที่ประชุม ถ้ามีหลายเรื่องให้แยกเป็นเร่ืองที่ 
๑ เร่ืองที่ ๒ และต่อ ๆ ไปตามลําดับ และให้มีมติของที่ประชุมไว้ทุกเร่ือง ปกติข้อความในรายงาน
การประชุมจะเรียงลําดับตามระเบียบวาระการประชุม 
 ๙. เลิกประชุมเวลา ใช้ลงเวลาเลิกประชุม เช่น “เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา” 
เป็นต้น บางแห่งใช้ว่า “ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา” ปกติจัดไว้เป็นบรรทัดหนึ่งเช่นเดียวกับ
รายการ “เร่ิมประชุมเวลา” 
 ๑๐. ผู้จดรายงานการประชุม ให้ลงชื่อผู้จด 
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การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา/ประจําสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

โดย รศ.ดร.ธโสธร ตู้ทองคํา๓๑  
 
 
อาเซียน๓๒ 

อ า เ ซี ย น  ( Association of Southeast Asia 
Nations : ASEAN) นับเป็นการรวมกลุ่มภูมิภาคของ
ประเทศกําลังพัฒนาที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดกลุ่ม
หนึ่ง ก่อตั้งเม่ือวันที่ ๘ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๖๗ จากการลง
นามปฏิญาณกรุงเทพฯ (Bangkok Declaration)  
ประเทศที่ร่วมก่อตั้ง ประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์  
มีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม หลักการสําคัญ คือ การใช้ระบบฉันทามติ 
(Consensus) ที่ประเทศสมาชิกทุกประเทศต่างต้องเห็นพ้องต้องกัน และวิถีอาเซียน (ASEAN Way) 
ที่เน้นการเคารพซ่ึงกันและกัน การปราศจากการแทรกแซงกิจการภายใน นัยสําคัญทางการเมืองคือ
การใช้คําว่าสมาคม เพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตจากการจัดตั้งที่เสมือนเป็นความร่วมมือทางทหารหากใช้
คําว่าองค์การเพราะอยู่ในช่วงสงครามเย็น อาเซียนนับเป็นกลไกการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายใน
ภูมิภาค  

กลไกสูงสุด คือ การประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน (ASEAN Summit) รองลงมาคือการประชุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ASEAN Minister Meeting : AMM) การประชุมรัฐมนตรี
ทางเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers Meeting : AEM) เป็นสองรัฐมนตรีหลักที่ทํา
หน้าที่ประชุมทุกปีในเดือนกรกฎาคมที่มีเจ้าภาพเรียงตามตัวอักษร การประชุมระดับรัฐมนตรีอื่น 
เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ภายใต้การประชุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Official Meeting : 
SOM) ที่ประกอบด้วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าหน้าที่หลัก และมีคณะกรรมาธิการ
ประจําอาเซียน (ASEAN Standing Committee : ASC) และคณะทํางาน (Working Group) เป็น 
ผู้ทํางาน ลดหลั่นตามลําดับ ทําให้ข้าราชการหรือผู้ทํางานเหล่านี้พบปะติดต่อกันอยู่เสมอ               
มีความสนิทสนมคุ้นเคย ทําให้ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศลง  

                                         
๓๑ อาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๓๒ ปรับปรุงจาก (๑) ธโสธร ตู้ทองคํา เอกสารประกอบการบรรยายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

วันอังคารท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๒) ธโสธร ตู้ทองคํา “หน่วยท่ี ๔ โลกาภิวัฒน์ด้านการเมืองการปกครอง” ประมวลสาระชุด
วิชาโลกาภิวัฒน์ศึกษา หน่วยท่ี ๑-๕ นนทบุรี สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๕๕ หน้า ๔-๕๓ – ๔-๕๙   
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ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกภายหลังสงครามเย็น ทําให้อาเซียนในความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในทศวรรษที่ ๑๙๙๐ มีความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกภูมิภาค 
ปัจจัยภายนอกภูมิภาคที่สําคัญ ได้แก่ ประการแรก การสิ้นสุดสงครามเย็น การเปล่ียนแปลงนโยบาย
ของสหภาพโซเวียตใน ค.ศ. ๑๙๘๕ การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศของสหภาพโซเวียตที่มีต่อ
เอเชียใน ค.ศ. ๑๙๘๖ การล่มสลายของยุโรปตะวันออก ใน ค.ศ. ๑๙๘๙ การรวมเยอรมนีใน ค.ศ. 
๑๙๙๐ การล่มสลายของสหภาพโซเวียต ใน ค.ศ. ๑๙๙๑ การสิ้นสุดขององค์การกติกาวอร์ซอส์ 
ประการที่สอง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจมีความสําคัญเพิ่มขึ้น ด้วยการจัดตั้ง/ความพยายามจัดตั้ง
องค์การการค้าโลก  (World Trade Organization : WTO) เอเปค (Asia-Pacific Economic 
Cooperation : APEC) นาฟต้า (North-America Free Trade Area : NAFTA) สหภาพยุโรป 
(European Union : EU) ประการที่สาม ปัญหาความขัดแย้งทางด้านสังคมที่มีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น 
ทั้งปัญหาพรมแดน เชื้อชาติ ศาสนา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน ปัจจัยภายใน
ภูมิภาค ที่สําคัญ ได้แก่ ด้านการเมืองและความม่ันคง คือ การถอนทหารของสหรัฐอเมริกาออกจาก
ภูมิภาค ก่อให้เกิดสุญญากาศแห่งอํานาจ บทบาทของจีนที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ปัญหาการแพร่ขยายและการสะสมอาวุธนิวเคลียร์ของมหาอํานาจระดับโลกและระดับภูมิภาคเอเชีย 
ปัญหาความขัดแย้งกัมพูชาและการจัดการภายหลังการถอนทหารเวียดนามออกจากกัมพูชาปัญหา
ความขัดแย้งหมู่เกาะสแปรตลีย์ ด้านเศรษฐกิจ คือ การเป็นภูมิภาคท่ีเติบโตมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 
ถึงร้อยละ ๗ ขณะที่ทั่วโลกเป็นร้อยละ ๒-๓ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการประชุม Plaza Accord ที่
นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากญี่ปุ่นสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้าน
สังคมและวัฒนธรรม คือ การแพร่กระจายวัฒนธรรมจากบริโภคนิยมและวัตถุนิยมจากตะวันตก 
ปัญหาสังคมระหว่างประเทศ ทั้งจากความขัดแย้งทางพรมแดน เชื้อชาติ ศาสนา การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมข้ามชาติ แรงงานข้ามชาติ สิ่งแวดล้อม บทบาทของสื่อมวลชน ความขัดแย้งระหว่างรัฐ
กับประชาชน  

ด้วยปัจจัยเหล่านี้ทําให้อาเซียนในทศวรรษที่ ๑๙๙๐ มีความร่วมมือทั้งแนวลึกและแนวกว้าง 
(ASEAN in ๑๙๙๐s : Deepening and widening) กล่าวคือ ด้านการเมืองและความม่ันคง           
เร่ิมตั้งแต่การรับสมาชิกใหม่ นับว่าเป็นนัยของความร่วมมือด้านกว้าง จากแนวคิด SEA-๑๐ คือ  
ความต้องการรับสมาชิกให้ครบ ๑๐ ประเทศ จากสมาชิกเดิมห้าประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย 
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ลําดับที่หก บรูไน ซึ่งได้รับเอกราชจากอังกฤษ             
เป็นสมาชิกวันที่ ๗ มกราคม ค.ศ. ๑๙๘๔ ลําดับที่เจ็ด เวียดนาม เป็นสมาชิกวันที่ ๒๘ กรกฎาคม 
ค.ศ. ๑๙๙๕ หลังจากที่ลงนามใน TAC ใน ค.ศ. ๑๙๙๒ และเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ            
ใน ค.ศ. ๑๙๙๓ และ ๑๙๙๔ การรับเวียดนามมีนัยทางยุทธศาสตร์จากการถอนตัวของสหรัฐอเมริกา 
การขยายอํานาจของจีน และความขัดแย้งหมู่เกาะสแปรตลีย์ ลําดับที่แปด ลาว เป็นสมาชิกวันที่ ๒๓ 
กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๙๗ ลําดับที่เก้า พม่า เป็นสมาชิกวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๙๗ ภายหลังจาก
การเข้าร่วมประชุมคร้ังแรกใน ค.ศ. ๑๙๙๔ และลําดับที่สิบ กัมพูชา เป็นสมาชิกวันที่ ๓๐ เมษายน 
ค.ศ. ๑๙๙๙ ภายหลังจากที่เกิดการรัฐประหารภายในกัมพูชาระหว่างวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๙๗ 
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ทําให้ประเทศสมาชิกอาเซียนต่างเห็นพ้องต้องกันในการชลอการรับออกไป ทั้งที่กัมพูชาเป็น           
ผู้สังเกตการณ์นับตั้งแต่ ค.ศ. ๑๙๙๔  

การประชุมอาเซียนว่าด้วยการเมืองและความม่ันคง (ASEAN Regional Forum : ARF) มี
นัยของความร่วมมือด้านลึก เป็นข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียใน
ที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนใน ค.ศ. ๑๙๙๐ สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
ญี่ปุ่น สนับสนุน แต่สมาชิกอาเซียนมีทั้งสนับสนุนและคัดค้าน การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่สี่ใน 
ค.ศ. ๑๙๙๒ ที่สิงคโปร์กําหนดหลักการการประชุมที่มีขึ้นภายหลังการประชุมรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศอาเซียนเป็นประจําทุกปี การประชุมอาเซียนว่าด้วยการเมืองและความ
ม่ันคงถือกําเนิดอย่างเป็นทางการคร้ังแรกใน ค.ศ. ๑๙๙๓ จัดการประชุมคร้ังแรกที่กรุงเทพฯ ใน ค.ศ. 
๑๙๙๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีพหุภาคีสําหรับการปรึกษาหารือด้านการเมืองและความม่ันคงใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีเป้าหมายเพื่อคงไว้ซึ่งสันติภาพและเสรีภาพในภูมิภาค วิธีการดําเนินการ
เป็นกระบวนการสามขั้นตอน ประกอบด้วย การส่งเสริมความไว้วางใจ การพัฒนาการทูตเชิงป้องกัน 
และการยุติความขัดแย้ง มีสมาชิกเข้าร่วมเป็นจํานวนมากถึง ๒๑ ประเทศใน ค.ศ. ๑๙๙๗
วัตถุประสงค์แฝงที่สําคัญคือการแก้ปัญหาความขัดแย้งหมู่เกาะสแปรตลีย์และทะเลจีนใต้เป็นที่น่า
สังเกตว่าแม้จีนจะไม่เห็นด้วยในระยะแรก แต่กลับเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง  

สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia 
Nuclear Weapon Free Zone : SEANWFZ) : ความร่วมมือด้านลึกภายในภูมิภาค แม้ ZOPFAN 
ที่ถือกําเนิดใน ค.ศ. ๑๙๗๑ จะได้รับการลงนามจากสมาชิกใน ค.ศ. ๑๙๘๑ แต่ยังมิได้รับการปฏิบัติ
อย่างจริงจัง การยกร่างของฟิลิปปินส์ที่เสร็จสิ้นใน ค.ศ. ๑๙๙๑ นําไปสู่การลงนามของประเทศ
สมาชิกในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนใน ค.ศ. ๑๙๙๕ สาระสําคัญ คือ ประเทศที่ลงนามห้าม
พัฒนา ผลิต แสวงหา เป็นเจ้าของอาวุธนิวเคลียร์ ห้ามประจําการ ขนส่ง ทดลอง ใช้ อาวุธนิวเคลียร์ 
หรืออนุญาตให้ประเทศอื่นมาดําเนินการในประเทศสมาชิกกําหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องลง
นามสนธิสัญญาฉบับนี้ สหรัฐอเมริกา จีน คัดค้าน เพราะไม่เห็นด้วยที่รวมไหล่ทวีปและเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะเอาไว้ในสนธิสัญญา      
      ด้านเศรษฐกิจ ความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน (Interdependence) แนวคิดการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) 
และแนวคิดลําดับขั้นการบูรณาการทางเศรษฐกิจ (Economic Integration) ทําให้มีการจัดตั้ง         
เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) ที่นับว่าเป็นการรวมกลุ่มด้านลึก                
ทางเศรษฐกิจ มีที่มาจากปัญหาและอุปสรรคจาก PTA และโครงการอุตสาหกรรมอาเซียน ได้แก่             
การปกป้องสินค้ามากเกินไป การยึดถือผลประโยชน์แห่งชาติด้านเศรษฐกิจ การเป็นประเทศที่มี
ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต่ํา การส่งออกสินค้าเกษตรเหมือนกัน ปัญหาการจัดการภายในประเทศ 
ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เศรษฐกิจมีความสําคัญจนนําไปสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในช่วงปลาย
สงครามเย็น ทําให้มีการนําเสนอการจัดตั้งเขตการค้าเสรีในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนที่มะนิลา 
ประเทศฟิลิปปินส์ ใน ค.ศ. ๑๙๘๗ การประกาศจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนในการประชุมสุดยอด
ผู้นําอาเซียนที่สิงคโปร์ใน ค.ศ. ๑๙๙๒ เขตการค้าเสรีอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อยกเลิกกําแพงภาษี
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ระหว่างประเทศสมาชิก เท่ากับเป็นการขยายตลาดจากประเทศหนึ่ง ประเทศเป็นกลุ่มประเทศ           
เป็นการสนับสนุนการลงทุนระหว่างประเทศ กําหนดเป้าหมายที่ลดภาษีให้ได้ร้อยละ ๐ – ๕                
ภายใน ค .ศ .  ๒๐๐๓ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบความร่วมมือ  จากเวทีปรึกษาหารือ 
(Consultative Forum) การประสานนโยบายเพื่อสร้างอํานาจต่อรองเป็นระบบการบูรณาการ 
(Integration System) เขตการค้าเสรีจึงถือเป็นการบูรณาการขั้นแรก 

ด้วยเหตุที่วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศภายในภูมิภาคใน ค.ศ. ๑๙๙๗ ที่แสดงถึง
ความอ่อนแอของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศภายในภูมิภาคท่ีมีการนําเสนอให้มีการจัดตั้ง
กองทุนสํารองอาเซียน นํามาสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในของประเทศสมาชิก การที่
องค์การการค้าโลกกําหนดให้เปิดการค้าเสรีทั่วโลกใน ค.ศ. ๒๐๐๕ การกําหนดเปิดการค้าเสรีเอเปค
ภายใน ค.ศ. ๒๐๒๐ และความพยายามรวมกลุ่มระหว่างสหภาพยุโรปกับเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ
เป็นเขตการค้าเสรีแอตแลนติก (Trans Atlantic Free Trade Area : TAFTA) ล้วนแล้วแต่กระตุ้น
ให้อาเซียนพยายามปรับตัวที่เป็นการรวมกลุ่มในระดับสหภาพศุลกากร (Custom Union) และ 
ตลาดร่วม (Common Market) เป็นเขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area : AIA) 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาคอื่น
นับเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านกว้าง กลุ่มความร่วมมือที่สําคัญ ได้แก่ กลุ่มความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอเปค และสหภาพยุโรป กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ      
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอเปค (Asia Pacific Economic Cooperation : APEC) เป็นผลมาจาก
การท่ีออสเตรเลียเสนอให้มีการจัดตั้งเอเปคใน ค.ศ. ๑๙๘๙ เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่ มีความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุด โดยรวมอาเซียนเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มความร่วมมือในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก แต่บทบาทของสหรัฐอเมริกาในการเสนอจัดประชุมสุดยอดผู้นําใน ค.ศ. ๑๙๙๓           
ทําให้มีการเสนอให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเปกใน ค.ศ. ๑๙๙๔ ในปฏิญญาโบกอร์ เอเปคจึงปรับ
บทบาทจากการเป็นเวทีปรึกษาหารือ (Consultative Forum) เป็นเวทีของการเจรจา (Negotiative 
Forum) ทําให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเห็นที่แตกต่าง สิงคโปร์และอินโดนีเซียเห็นด้วยกับ
สหรัฐอเมริกา ประเทศไทยกับฟิลิปปินส์ค่อนข้างเป็นกลาง มาเลเซียคัดค้านการจัดตั้งและบทบาท
ของสหรัฐอเมริกา เพราะเคยเสนอจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก (East 
Asia Economic Group : EAEG) ใน ค.ศ. ๑๙๙๐ ที่เปลี่ยนเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย
ตะวันออก (East Asia Economic Caucus : EAEC) ใน ค.ศ. ๑๙๙๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่ม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเฉพาะเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหรัฐอเมริกาจึง
คัดค้านแนวคิดทั้งสองแนวคิด ทําให้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียจึงปฏิเสธการเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นํา
เอเปคที่สหรัฐอเมริกาจัดขึ้นใน ค.ศ. ๑๙๙๓ นับเป็นสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งที่ทําให้อาเซียนต้อง
รวมกลุ่มจัดตั้งเขตการค้าเสรี สหภาพศุลกากร และตลาดร่วม ให้เร็วขึ้น เพื่อไม่ให้ถูกเอเปคกลืน 

ส่วนสหภาพยุโรป  (European Union : EU) ที่มีความร่วมมือกับอาเซียนมาจากข้อเสนอ
ของสิงคโปร์ที่ให้มีการจัดตั้งการประชุมเอเชีย-ยุโรป หรืออาเซม (Asia – Europe Meeting : ASEM) 
ใน ค.ศ. ๑๙๙๕ การประชุมอาเซมคร้ังแรกจึงถือกําเนิดที่กรุงเทพฯ ใน ค.ศ. ๑๙๙๖ มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคท้ังสอง มุ่งเน้นการจัดการประชุมสุดยอดผู้นํา      
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ทุกสองปี โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียนและสหภาพยุโรปสลับกันเป็นเจ้าภาพ แต่การประชุมสุดยอด
ผู้นําอาเซมที่อังกฤษใน ค.ศ. ๑๙๙๘ เกิดปัญหาที่สั่นคลอนความร่วมมือ เนื่องมาจากประการแรก 
ปัญหาการรับพม่าเข้าเป็นสมาชิก เพราะอาเซียนเห็นว่าควรรับพม่าเข้าเป็นสมาชิกเลยภายหลังจาก 
ที่อาเซียนรับพม่าเป็นสมาชิกใน ค.ศ. ๑๙๙๗ ขณะที่สหภาพยุโรปเห็นว่าพม่าควรปรับปรุงสิทธิ
มนุษยชนและจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนก่อน ความเห็นที่แตกต่างกันทําให้พม่ามิได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก 
อาเซม ประการที่สอง การเสนอแนวคิดกองทุนการเงินแห่งเอเชีย (Asia Trust Fund) ของสมาชิก
อาเซียน ภายหลังวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียใน ค.ศ. ๑๙๙๗ เพื่อแก้ปัญหาการเงิน
ภายในภูมิภาค แต่สหภาพยุโรปต้องการให้เป็นเวทีปรึกษาหารือมากกว่าการให้ความช่วยเหลือ            
ทางการเงิน แนวคิดจึงไม่ได้รับการปฏิบัติ 

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับประเทศอ่ืน : 
ความร่วมมือทางด้านกว้างและด้านลึก ที่สําคัญ คือ อาเซียน +๓ นับเป็นข้อเสนอท่ีให้มีการจัด
ประชุมร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ใน ค.ศ. ๑๙๙๗ ภายหลัง
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ เป็นการประชุมสุดยอดผู้นํา ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ
ทางด้านการเมืองและความม่ันคง เศรษฐกิจ และสังคม จากน้ันมีการจัดประชุมต่อเนื่องมาทุกปี 
ระยะแรก มุ่งเน้นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ แต่ภายหลังเป็นความร่วมมือด้านการเมืองและความ
ม่ันคง และด้านสังคม การรวมกลุ่มอาเซียน +๓ นับเป็นการเร่ิมต้นที่นําไปสู่การจัดตั้งประชาคม
เอเชียตะวันออก (East Asian Community : EAC) เพื่อสร้างกรอบความร่วมมือทางการเมืองและ
ความม่ันคงที่ไม่ใช้ความรุนแรง ; การก่อการร้าย ไข้หวัดนก โรคซาส์ วิกฤตการณ์นิวเคลียร์ใน
คาบสมุทรเกาหลี ปัญหาทะเลจีนใต้และหมู่เกาะสแปรตลีย์  

ความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของอาเซียน จากสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้         
สู่ประชาคมอาเซียน มาจากการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ที่นับเป็นกลไกความ
เปลี่ยนแปลงที่มาจากความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศทําให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนการประชุมสุดยอดผู้นํา การประชุมสุดยอดผู้นําเป็นทางการใน ค.ศ. ๑๙๘๗ ที่มะนิลา 
ประเทศฟิลิปปินส์ กําหนดให้มีการประชุมห้าปีต่อการประชุมหนึ่งคร้ัง เร่ิมใน ค.ศ. ๑๙๙๒ ที่สิงคโปร์ 
การประชุมสุดยอดผู้นําเป็นทางการสามปีต่อการประชุมหนึ่งคร้ัง เร่ิมใน ค.ศ. ๑๙๙๕ ที่กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย  

ภายหลังการประชุมสุดยอดผู้นําที่กรุงเทพฯ ใน ค.ศ. ๑๙๙๕ ที่ประชุมกําหนดให้มีการ
ประชุมสุดยอดผู้นําที่ไม่เป็นทางการทุกปี การประชุมสุดยอดผู้นําที่ฮานอย ประเทศเวียดนาม ใน 
ค.ศ. ๑๙๙๘ ถือกําเนิดท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ มีการกําหนดมาตรการที่นําไปปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน์อาเซียน ๒๐๒๐ (ASEAN Vision ๒๐๒๐) ที่มีการกําหนดที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย ใน ค.ศ. ๑๙๙๗ การประชุมสุดยอดผู้นําที่มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ใน ค.ศ. ๑๙๙๙           
ถือกําเนิดท่ามกลางบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เกิดการประสานรอยร้าวระหว่างกัน           
ส่วนการประชุมสุดยอดผู้นําที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ใน ค.ศ. ๒๐๐๓ นับเป็นการเปลี่ยนแปลง           
ที่สําคัญ เพราะมีการกําหนดให้อาเซียนบูรณาการในเชิงลึก ด้วยการกําหนดเป้าหมายให้กลายเป็น



๑๓๘ 
 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) นับเป็นสถาปัตยกรรมใหม่ของภูมิภาค ที่มีเสาหลัก
สามเสา ประกอบด้วย ประชาคมการเมือง ประชาคมเศรษฐกิจ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม๓๓   

ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community : 
APSC) มีการกําหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ใน ค.ศ. ๒๐๐๔ แผนงานหรือพิมพ์เขียว 
(Blueprint) ใน ค.ศ. ๒๐๐๕ ที่มีรายละเอียดมากกว่า มุ่งเน้นการพัฒนาทางการเมือง การพัฒนา
ประชาธิปไตย การสร้างบรรทัดฐาน กฎเกณฑ์ กติกา ระเบียบ แบบแผน การป้องกันความขัดแย้ง 
(Confidential Building Measures : CBMs) หรือการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน               
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม การจดทะเบียนการซื้อขายอาวุธในอาเซียน (ASEAN 
Arms Register) การพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า การแก้ปัญหาความขัดแย้ง การจัดตั้งกองกําลัง
รักษาสันติภาพที่อินโดนีเซียเสนอ แต่หลายประเทศคัดค้าน แต่เรื่องสําคัญ คือ อาเซียนกับการ
ต่อต้านการก่อการร้าย เพราะภายหลังเหตุการณ์ ๑๑ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๑ การประชุมสุดยอดผู้นํา
มีการลงนามปฏิญญาอาเซียนเพื่อร่วมกันต่อต้านการก่อการร้าย (ASEAN Declaration of Joint 
Action to Counter Terrorism) สาระสําคัญของสนธิสัญญาฉบับนี้มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างกัน
มากขึ้น ทั้งการประชุม การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ กฎหมาย กลไก การแลกเปลี่ยนข้อมูล             
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเพิ่มความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งภายในและ
ภายนอกภูมิภาค 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) มาจากการจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดมาตรการจัดตั้งประชาคม ใน ค.ศ. ๒๐๐๔ การจัดทําแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน ใน ค.ศ. ๒๐๐๗ ประกอบด้วย ประการแรก การลดช่องว่างระหว่างประเทศ
สมาชิก จากรายงาน Initiative for AESAN Integration (IAI) กําหนดมาตรการเพื่อลดช่องว่าง
ระหว่างประเทศสมาชิกเดิมหกประเทศที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงกับประเทศสมาชิกใหม่ 
ที่มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจต่ํา เป็นที่น่าสังเกตว่า IAI เป็นกรอบของการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ 
ขณะที่ ASEAN Development Goals (ADG) ที่จัดทําใน ค.ศ. ๒๐๐๑ เป็นกรอบของการประชุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดช่องว่างเช่นกัน สะท้อนถึงการขาด
การประสานงานระหว่างกัน ประการที่สอง ตลาดร่วมอาเซียน ด้วยการมุ่งเน้นการเปิดเสรีของสินค้า 
บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานที่มีฝีมือ จากการประชุมสุดยอดผู้นําคร้ังที่ ๑๖ ค.ศ. ๒๐๑๐  
ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม พิจารณาเอกสาร ASEAN Economic Community Scorecard 
เพื่อติดตามความคืบหน้า ระหว่าง ค.ศ. ๒๐๐๘ ถึง ค.ศ. ๒๐๐๙ สรุปว่า เพราะฉะนั้น การเปิดเสรี
มุ่งเน้นสินค้าและบริการ ส่วนเงินทุนมุ่งเพิ่มความเป็นเสรี และแรงงานมุ่งเน้นแรงงานที่มีฝีมือ             
ดังนั้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน ค.ศ. ๒๐๑๕ จึงเป็นตลาดร่วมที่ไม่สมบูรณ์ อนาคตประชาคม

                                         
๓๓ (๑) ประภัสสร์ เทพชาตรี ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน กรุงเทพฯ สํานักพิมพ์เสมาธรรม 

๒๕๕๒ (๒) ประภัสสร์ เทพชาตรี ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ สํานักพิมพ์เสมาธรรม ๒๕๕๒ (๓) 
ประภัสสร์ เทพชาตรี ประชาสังคมเศรษฐกิจอาเซียน กรุงเทพฯ สํานักพิมพ์เสมาธรรม ๒๕๕๒ (๔) ประภัสสร์ เทพชาตรี 
ประชาคมอาเซียน กรุงเทพฯ สํานักพิมพ์เสมาธรรม ๒๕๕๔ (๕) ประภัสสร์ เทพชาตรี ประชาคมเอเชียตะวันออก 
กรุงเทพฯ สํานักพิมพ์เสมาธรรม ๒๕๕๓ 



๑๓๙ 
 

เศรษฐกิจอาเซียน มุ่งสู่การเป็นสหภาพเศรษฐกิจอาเซียน   (ASEAN Union : AU) ที่มีสหภาพยุโรป
เป็นตัวแบบ ด้วยการจัดตั้งสหภาพทางการเงิน (ASEAN Monetary Union) ด้วยการพัฒนาสกุลเงิน
อาเซียน การจัดตั้งธนาคารกลาง การกําหนดนโยบายร่วมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยเฉพาะ
นโยบายด้านเศรษฐกิจ ทั้งการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม รวมถึงการต่างประเทศ            
แต่อุปสรรคสําคัญจากภายในมาจากช่องว่างระหว่างประเทศสมาชิกที่มีระดับการพัฒนาที่สูงกับ
ประเทศสมาชิกที่มีระดับการพัฒนาที่ต่ํา การมองประเทศสมาชิกอื่นเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจ           
มากกว่าเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ การเป็นกลุ่มประเทศที่มีขนาดปานกลาง หากเปรียบเทียบกับ
สหภาพยุโรปหรืออเมริกาเหนือ อาเซียนจึงพบทางตันในการบูรณาการด้านกว้าง 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-cultural Community : ASCC) 
มาจากการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Plan of Action) ใน ค.ศ. ๒๐๐๔  การลงนามรับรองพิมพ์เขียว 
(Blue Print) ในการประชุมสุดยอดผู้นําที่หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย ใน ค.ศ. ๒๐๐๙ 
เป้าหมายหลัก คือ การก่อให้เกิดประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง การมีสังคม           
ที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือความเป็นเอกภาพ เสริมสร้างอัตลักษณ์
ร่วมกัน เป็นสังคมที่เอื้ออาทร แบ่งปัน ทําให้คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และสวัสดิการที่ดีขึ้น 
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนให้ความสําคัญห้าเร่ือง คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สวัสดิการสังคม สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน เป็นที่น่าสังเกตว่าการ
บรรลุเป้าหมายเพื่อเป็นประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนใน ค.ศ. ๒๐๑๕ มีความเป็นไปได้น้อย 
เนื่องจากอุปสรรคสําคัญที่มาจากปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัญหาอัตลักษณ์ร่วมกัน ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปัญหาความขัดแย้งและความไม่ไว้วางใจระหว่างประชาชน 

ในพิมพ์เขียวของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนควรเพิ่มการทําให้อาเซียนเป็น
ประชาคมท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยวิธีการ คือ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคประชาสังคม 
การจัดตั้งกลไกอาเซียนที่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปแบบสภาที่ปรึกษาอาเซียน (ASEAN 
Consultative Council) การสร้างแนวทางความร่วมมือระดับที่สาม (Track III) ของภาคประชาสังคม 
นอกเหนือจากแนวทางความร่วมมือระดับที่หนึ่ง (Track I) ที่เป็นนักการเมือง ผู้กําหนดนโยบาย  
และข้าราชการประจํา แนวทางความร่วมมือระดับที่สอง (Track II) ที่เป็นนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 

 


