
ชื่อเรื่อง โครงการศึกษาเชิงเปรียบเทียบองค์ประกอบและกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
ตั้งแต่รัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ถึงรัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 

ชื่อผู้วิจัย สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
ปีท่ีท ำวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบองค์ประกอบและกระบวนการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรีตั้งแต่รัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ถึงรัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์   มีขอบเขตการ   
ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ องค์ประกอบและกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีตั้งแต่รัฐบาลนายธานินทร์ 
กรัยวิเชียร ถึงรัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์  เพ่ือให้เห็นลักษณะเด่นของคณะรัฐมนตรีและพัฒนาการเชิง
เปรียบเทียบของการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีในแต่ละสมัย ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

คณะรัฐมนตรีของไทยมีรูปแบบการตัดสินใจแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 

 การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีโดยมอบอ านาจให้มีผู้ตัดสินใจแทน 

 การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีโดยผ่านคณะกรรมการรัฐมนตรี 

 การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีเต็มคณะ 

จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถจัดรูปแบบของคณะรัฐมนตรีได้ 4 รูปแบบ คือ 

 รูปแบบท่ีหนึ่ง  คณะรัฐมนตรีที่มีท่ีมาจากคณะรัฐประหาร  มีจ านวน 4 คณะ ได้แก่ 

 (1) คณะรัฐมนตรีที่มีนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี (คณะที่ 39 ระหว่าง
วันที่ 8 ตุลาคม 2519 – 20 ตุลาคม 2520) 

 (2) คณะรัฐมนตรีที่มีพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี (คณะที่ 40 
ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2520 – 12 พฤษภาคม 2522) 

 (3) คณะรัฐมนตรีที่มีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี (คณะที่ 47 ระหว่างวันที่ 
2 มีนาคม 2534 – 7 เมษายน 2535) 

 (4) คณะรัฐมนตรีที่มีพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี (คณะที่ 56 ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2549 – 6 กุมภาพันธ์ 2551)  

 รูปแบบท่ีสอง  คณะรัฐมนตรีที่มีนายกรัฐมนตรีไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง หรือคณะรัฐมนตรี
แบบกึ่งประชาธิปไตย  มีจ านวน 6 คณะ ได้แก่ 

 (1) คณะรัฐมนตรีที่มีพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์  เป็นนายกรัฐมนตรี (คณะที่ 41 
ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2522 – 30 เมษายน 2523) 

 (2) คณะรัฐมนตรีที่มีพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี (คณะที่ 42 ระหว่าง
วันที่ 3 มีนาคม 2523 – 30 เมษายน 2526) 
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 (3) คณะรัฐมนตรีที่มีพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี (คณะที่ 43 ระหว่าง
วันที่ 30 เมษายน 2526 – 5 สิงหาคม 2529) 

  (4) คณะรัฐมนตรีที่มีพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี (คณะที่ 44 ระหว่าง
วันที่ 5 สิงหาคม 2529 – 4 สิงหาคม 2531) 

 (5) คณะรัฐมนตรีที่มีพลเอก สุจินดา คราประยูร  เป็นนายกรัฐมนตรี (คณะที่ 48 ระหว่าง
วันที่ 7 เมษายน 2535 – 10 มิถุนายน 2535)  

 (6) คณะรัฐมนตรีที่มีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี (คณะที่ 49 ระหว่างวันที่ 
10 มิถุนายน 2535 – 23 กันยายน 2535) 

 รูปแบบที่สาม  คณะรัฐมนตรีแบบรัฐบาลผสม และมีนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง     
มีจ านวน 6 คณะ ได้แก่ 

 (1) คณะรัฐมนตรีที่มีพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ  เป็นนายกรัฐมนตรี (คณะที่ 45 ระหว่าง
วันที่ 4 สิงหาคม 2531 – 9 ธันวาคม 2533) 

 (2) คณะรัฐมนตรีที่มีพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ  เป็นนายกรัฐมนตรี (คณะที่ 46 ระหว่าง
วันที่ 9 ธันวาคม 2533 – 23 กุมภาพันธ์ 2534) 

 (3) คณะรัฐมนตรีที่มีนายชวน หลีกภัย  เป็นนายกรัฐมนตรี (คณะที่ 50 ระหว่างวันที่ 23 
กันยายน 2535 – 13 กรกฎาคม 2538) 

 (4) คณะรัฐมนตรีที่มีนายบรรหาร ศิลปะอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี (คณะที่ 51 ระหว่าง
วันที่ 13 กันยายน 2538 – 25 พฤศจิกายน 2539) 

 (5) คณะรัฐมนตรีที่มีพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ  เป็นนายกรัฐมนตรี (คณะที่ 52 ระหว่าง
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2539 – 9 พฤศจิกายน 2540) 

 (6) คณะรัฐมนตรีที่มีนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี (คณะที่ 53 ระหว่างวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2540 – 17 กุมภาพันธ์ 2540) 

 รูปแบบท่ีส่ี  คณะรัฐมนตรีแบบพรรคเดียวมีเสียงข้างมาก มีจ านวน 2 คณะ ได้แก่ 

 (1) คณะรัฐมนตรีที่มีพันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร  เป็นนายกรัฐมนตรี (คณะที่ 54 ระหว่าง
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2544 – 11 มีนาคม 2548) 

 (2) คณะรัฐมนตรีที่มีพันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร  เป็นนายกรัฐมนตรี (คณะที่ 55 ระหว่าง
วันที่ 11 มีนาคม 2548 – 19 กันยายน 2549) 
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 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในแต่ละรูปแบบมีดังนี้ 

 (1) ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีรูปแบบที่หนึ่ง (คณะรัฐมนตรีที่มีที่มา 
จากคณะรัฐประหาร)   ซึ่งมีจ านวน 4 คณะ มีความแตกต่างกันแม้ว่ามีที่มาจากคณะรัฐประหารเหมือนกัน 
แต่ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในรูปแบบนี้มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ภาวะความเป็นผู้น าของนายกรัฐมนตรีเป็นส าคัญ กล่าวคือ ในรูปแบบนี้ การแต่งตั้งและการให้นายกรัฐมนตรี
พันจากต าแหน่งขึ้นอยู่กับคณะทหาร ดังนั้น โดยปกติแล้วคณะทหารย่อมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการ
บริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี แต่มีนายกรัฐมนตรีบางคน เช่น นายอานันท์ 
ปันยารชุน ได้แสดงบทบาทความเป็นผู้น าที่เป็นอิสระจากคณะทหาร รวมถึงได้ริเริ่มหรือด าเนินนโยบาย
ส าคัญ ๆ ได้ส าเร็จ แม้ว่าจะมีเวลาในการบริหารราชการแผ่นดินในระยะเวลาสั้น ๆ ก็ตาม เป็นต้น และ
นอกจากนี้แล้ว ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในรูปแบบนี้ยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ทางการเมืองซึ่งแตกต่างกันในแตล่ะช่วงเวลา 

 (2) ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีรูปแบบที่สอง (คณะรัฐมนตรีที่มี
นายกรัฐมนตรีไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง หรือคณะรัฐมนตรีแบบกึ่งประชาธิปไตย) 

      - ปัจจัยที่มีผลกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีที่มีพลเอก เปรม ติณสูลานนท์  เป็น
นายกรัฐมนตรี ทั้ง 3 คณะ (คณะที่ 42-44) มีดังนี ้

    (ก)  องค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีทั้ง 3 คณะ โดยนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งรัฐมนตรีจากอดีต
ข้าราชการผู้ช านาญทางด้านเศรษฐกิจ และไม่ใช่บุคลคลของพรรคการเมือง เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการ
ก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจให้มีบทบาทในการประสาน
การด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ รวมถึงการตัดสินใจแทนคณะรัฐมนตรีด้วย ในขณะที่พรรคการเมืองที่ร่วม
รัฐบาลมีบทบาทน้อยในกระบวนการตัดสินใจ 

   (ข)  พรรคการเมืองจ าเป็นต้องให้การสนับสนุนพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี 
เพราะอ านาจที่แท้จริงอยู่กับระบบราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะทหาร การสนับสนุนพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
ซึ่งสามารถควบคุมทหารได้จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของพรรคการเมืองขณะนั้น 

   (ค)  กลุ่มธุรกิจเป็นพลังสนับสนุนพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยพลเอก 
เปรม ติณสูลานนท์ สร้างพันธมิตรด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชน เพ่ือแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ (กรอ.) อันเป็นกลไกทางสถาบันที่ถ่ายทอดและสนองตอบต่อปัญหาของภาคธุรกิจ ท าให้ภาคธุรกิจ
เข้ามามีอิทธิพลในกระบวนการก าหนดนโยบาย 

   (ง) ระบบเศรษฐกิจไทยในยุคที่มีพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี มีประสิทธิภาพ
และความสามารถในการแข่งขันพอตัว สามารถต้นแรงเสียดทานที่มาจากความผันผวนในเศรษฐกิจโลกได้เป็น
อย่างดี ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างมีเหตุผล ได้แก่ การที่
ผู้น าทางการเมืองให้ความส าคัญ ยอมรับค าแนะน า และด าเนินการตัดสินใจตามข้อเสนอแนะของนักวิชาการ
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และข้าราชการเทคโนแครด โดยอาศัยกลไกการประสานนโยบายที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีแรกของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 

        -  คณะรัฐมนตรีคณะที่ 48 ที่มีพลเอก สุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี ถือว่าเป็น
การสืบทอดอ านาจของคณะทหารที่ได้ท าการรัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 จึงขาดความชอบ
ธรรมทางการเมือง และขาดฐานประชาชนสนับสนุน คณะรัฐมนตรีคณะนี้บริหารราชการแผ่นดินใน
ระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 2 เดือน นายกรัฐมนตรีต้องลาออกจากต าแหน่ง จึงยังไม่ได้พิจารณาตัดสินใจใน
นโยบายส าคัญของคณะรัฐมนตรี 

    -   คณะรัฐมนตรีคณะที่ 49 ที่มีนายอานันท์ ปันยารชุน  เป็นนายกรัฐมนตรี โดย
คณะรัฐมนตรีคณะนี้ไม่มีพรรคการเมืองสนับสนุน องค์ประกอบคณะรัฐมนตรีหรือบุคคลที่ด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดียวกับรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีคณะที่ 47 ที่มีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็น
นายกรัฐมนตรีครั้งแรก คณะรัฐมนตรีคณะที่ 49 เป็นเพียงคณะรัฐมนตรีชั่วคราว บริหารราชการแผ่นดินใน
ระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 3 เดือน โดยนายกรัฐมนตรีได้ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือให้มีการเลือกตั้งใหม่ตาม
รัฐธรรมนูญที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมให้นายกรัฐมนตรีต้อมาจากการเลือกตั้ง 

    กล่าวโดยสรุป ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีรูปแบบที่สองนี้
ขึ้นอยู่กับภาวะความเป็นผู้น าของนายกรัฐมนตรีในการประสานผลประโยชน์ระหว่างพรรคการเมืองที่ร่วม
รัฐบาล หรือพรรคการเมืองที่สนับสนุนให้นายกรัฐมนตรี (คนกลาง) ซึ่งไม่ได้เป็นนักการเมืองกับข้าราชการ
ประจ า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระยะเริ่มต้นของคณะรัฐมนตรีรูปแบบนี้รัฐธรรมนูญต้องเปิดโอกาสให้ทหารได้มี
บทบาททางการเมือง และที่ส าคัญคือ นายกรัฐมนสตรีต้องมีความสามารถในการควบคุมข้าราชการทหารใน
ฐานะที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่มีบทบาทในทางการเมือง อย่างไรก็ดี คณะรัฐมนตรีรูปแบบนี้ ส่วนใหญ่มี
นายกรัฐมนตรีที่มีภูมิหลังเป็นข้าราชการ นายกรัฐมนตรีจึงสร้างกลไกช่วยในการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี
โดยให้ข้าราชการประจ า เทคโนแครด และภาคเอกชนมีบทบาทสูงมากในการกลั่นกรองเรื่องก่อนการ
ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ในขณะที่พรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลมีบทบาทน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับข้าราชการ
ประจ า เทคโนแครด และภาคเอกชนดังกล่าว 

 (3) ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีรูปแบบที่สาม (คณะรัฐมนตรีแบบ
รัฐบาลผสมและมีนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง) 

  (ก)  คณะรัฐมนตรีที่มีพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี (คณะที่ 45 – คณะที่ 
46) 

   องค์ประกอบคณะรัฐมนตรีแตกต่างจากคณะรัฐมนตรีของพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 
และ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  กล่าวคือ การแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ถูกดึงออกจากการควบคุมของฝ่ายทหารและ
ข้าราชการพลเรือนระดับสูง รัฐมนตรีซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่มีภูมิหลังเป็นข้าราชการหรือนักวิชาการ
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ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งองค์ประกอบคณะรัฐมนตรีในลักษณะเช่นนี้ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะในเรื่องทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการวางแผนชี้น าถูกลดบทบาท    

   ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีอีกประการหนึ่ง คือ การแต่งตั้ง “คณะที่
ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี” ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการทั้งหมด และการให้ความเห็นของคณะที่ปรึกษา
นี้ท าให้นายกรัฐมนตรีสามารถน าความเห็นและข้อมูลไปก าหนดนโยบายได้อย่างอิสระจากระบบราชการ  

  (ข)  คณะรัฐมนตรีที่มีนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี (คณะที่ 50 – คณะที่ 53) 

      องค์ประกอบคณะรัฐมนตรีคณะที่ 50 มีรัฐมนตรีที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการ
จัดตั้งคณะรัฐมนตรีครั้งแรก จ านวน 5 คน ที่ส าคัญคือ การแต่งตั้งนายธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ในสังกัดโควตาพรรคประชาธิปัตย์ 
นับเป็นครั้งแรกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นมืออาชีพมาจากฝ่ายธนาคาร และในการปรับ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2537 ได้แต่งตั้งนายวิชิต สุรพงษ์ชัย กรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในสังกัดโควตาพรรคพลังธรรม การแต่งตั้งรัฐมนตรีดังกล่าว สะท้อนให้
เห็นว่า พรรคการเมืองมีความต้องการให้นักธุรกิจเข้ามามีบทบาทโดยตรงในการก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งแตกต่างจากคณะรัฐมนตรีของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ที่ข้าราชการหรือเทคโนแครดเป็นผู้มีบทบาทใน
การก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ และคณะรัฐมนตรีของพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ที่นักการเมืองเป็นผู้มี
บทบาทในการก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจเอง นอกจากนี้ ยังได้แต่งตั้งพลเอก วิจิตร สุขมาก ซึ่งไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม การแต่งตั้งอดีตทหารที่กองทัพยอมรับเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็เพ่ือสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐบาลกับกองทัพ ส าหรับบทบาทของทหารที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีของนายชวน หลีกภัย นั้น เมื่อเปรียบเทียบกับคณะรัฐมนตรีของ
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ แล้ว ทหารจะแสดงบทบาทหรือมีอิทธิพลต่อคณะรัฐมนตรีของพลเอก ชาติ ชาย 
ชุณหะวัณ มากกว่า ทั้งนี้  เป็นเพราะบริบทแวดล้อมทางการเมืองในสมัยที่นายชวน หลีกภัย เป็น
นายกรัฐมนตรีนั้นเป็นเวลาภายหลังเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2535 ซึ่งทหาร
ได้พยายามจ ากัดบทบาทของตนในทางการเมือง 

    ส าหรับคณะรัฐมนตรีคณะที่ 53 นั้น การบริหารประเทศเพ่ือแกไขปัญหาเศรษฐกิจไม่
ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ได้เกิดปัญหาความขัดแย้งหรือมีแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่สอสดคล้อง
กันภายในทีมงานเศรษฐกิจ ระหว่างนายธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ
นายศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรี 

  (ค)  คณะรัฐมนตรีคณะที่ 51 ที่มีนายบรรหาร ศิลปะอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี 

      ภูมิหลังของรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีคณะนี้ ซึ่งมีจ านวนรัฐมนตรี 49 คน มีอาชีพเป็นนักธุรกิจ 
จ านวน 27 คน คิดเป็น 55.1% ประกอบกับภูมิหลังของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นนักธุรกิจเช่นเดียวกัน ดังนั้ น 
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กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีคณะนี้จึงมีความรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับคณะรัฐมนตรีที่มีนายชวน 
หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี และถือว่ากระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีคณะนี้ใกล้เคียงกับกระบวนการ
ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีที่มีพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ในลักษณะของการประณีประนอม
ผลประโยชน์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล 

  (ง)  คณะรัฐมนตรีคณะที่ 52 ที่มีพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี 

      บทบาทของพรรคร่วมรัฐบาลมีผลต่อการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีคณะนี้อย่างมาก กล่าวคือ 
นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้นายอ านวย วีรวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลัง เป็น
หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ แต่ในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลนี้ พรรคชาติพัฒนาซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาล
ต้องการเข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจด้วย จึงก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารงานนโยบายเศรษฐกิจ และ
นอกเหนือจากบทบาทของพรรคร่วมรัฐบาลแล้ว ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลกระทบต่อ
การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีคณะนี้ และในที่สุด ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2540 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ได้
ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจทรุดหนัก ค่าเงินบาทอ่อนตัว และกระแส
กดดันจากพรรคร่วมรัฐบาล 

    กล่าวโดยสรุป ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีรูปแบบที่สามนี้ขึ้นอยู่
กับบทบาทของพรรคร่วมรัฐบาลหรือการประสานผลประโยชน์ระหว่างพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลด้วยกันเอง 
ข้าราชการประจ ามีบทบาทต่อการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับบทบาทของข้าราชการต่อ
การตัดสินในของคณะรัฐมนตรีในรูปแบบที่สอง การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีรูปแบบที่สาม พยายามใช้
นโยบายของรัฐบาลที่เกิดจากการผสมผสานนโยบายของพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลเป็นเป้าหมายในการ
ตัดสินใจ โดยนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่เป็นแกนน าในการจัดตั้งรัฐบาลต้องมีการ
ประนีประนอมในกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี และในการตัดสินใจต้องค านึงถึงเสถียรภาพของรัฐบาล
อันเกิดจากการสนับสนุนทางการเมืองของพรรคร่วมรัฐบาล เพราะเหตุที่ท าให้คณะรัฐมนตรีรูปแบบที่สามนี้
สิ้นสุดลง ส่วนใหญ่เกิดจากความแตกแยกภายในพรรคร่วมรัฐบาล 

 (4) ปัจจัยท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีรูปแบบที่ ส่ี (คณะรัฐมนตรีแบบพรรค
เดียวมีเสียงข้างมาก)  ซึ่งได้แก่ คณะรัฐมนตรีคณะที่ 54-55 ที่มีพันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็น
นายกรัฐมนตรี 

  รูปแบบคณะรัฐมนตรีแบบพรรคเดียวมีเสียงข้างมากนี้ ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการจัดสรร
ต าแหน่งรัฐมนตรีให้กับพรรคร่วมรัฐบาลเพ่ือต้องการเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค
ร่วมรัฐบาลอย่างเช่นคณะรัฐมนตรีรูปแบบที่สาม (รูปแบบรัฐบาลผสมและมีนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง) 
เพราะตามรูปแบบที่สามดังกล่าวนั้น พรรคร่วมรัฐบาลที่เป็นพรรคขนาดเล็กมีอ านาจต่อรองทางการเมืองสูง 
แต่ในรูปแบบนี้ พรรคการเมืองที่เข้าร่วมคณะรัฐมนตรีคณะที่ 54 มีอ านาจต่อรองทางการเมืองกับพรรคไทย
รักไทยน้อยมาก หรือความสามารถในการผลักดันนโยบายของพรรคการเมืองเพ่ือให้ก าหนดเป็นนโยบาย
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รัฐบาลมีน้อย เพราะพรรคไทยรักไทยซึ่งเป็นพรรคที่มีเสียงข้างมาก จะน านโยบายพรรคมาเป็นนโยบาย
รัฐบาลโดยอ้างความชอบธรรมในเรื่องการได้รับเสียงข้างมากจากประชาชน ส าหรับคณะรัฐมนตรีคณะที่ 55 
มีพรรคไทยรักไทยเป็นพรรครัฐบาลพรรคเดียว จึงมีอ านาจเด็ดขาดในการบริหารราชการแผ่นดิน 

  กล่าวโดยสรุป ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีรูปแบบที่สี่ ขึ้นอยู่กับ
ภาวะความเป็นผู้น าของนายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มี
เจตนารมณ์ให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ และสร้างภาวะความเป็นผู้น าให้กับนายกรัฐมนตรี ประกอบกับการเป็น
รัฐบาลแบบพรรคเดียวท าให้การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีจะยึดกับนโยบายของพรรคการเมืองที่ได้ประกาศ
ไว้ต่อประชาชน และค านึงถึงความนิยมของประชาชนที่มีต่ อนโยบายของพรรคการเมืองเป็นส าคัญ 
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีที่มีพันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ยังได้มีการปฏิรูประบบราชการ 
โดยสร้างเครื่องมือในการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี เช่น แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นต้น และ
การมีคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงท าให้กระบวนการ
ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ 

 ผลการวิจัยได้บ่งชี้ว่า กลไกช่วยการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีมีบทบาทส าคัญต่อการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะกลไกช่วยการตัดสินใจในรูปของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
ดังที่ปรากฏในสมัยที่พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีคณะกรรมการกลั่นกรองฯ หลายคณะ 
(ตามจ านวนรองนายกรัฐมนตรี) โดยที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ แต่ละคณะนอกจากจะมีลักษณะเฉพาะด้าน
แล้ว ยังมีองค์ประกอบที่มีความหลากหลาย มีอ านาจหน้าที่โดยตรงและมีความพร้อมของข้อมูลในเรื่องที่จะ
กลั่นกรองนั้นด้วย คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ดังกล่าวจึงมีส่วนช่วยในการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีได้เป็น
อย่างดี 

 ส าหรับคณะรัฐมนตรีรูปแบบที่สี่ (คณะรัฐมนตรีแบบพรรคเดียวมีเสียงข้างมาก) นั้น น่าจะใช้เป็น
แนวทางในการสนับสนุนให้ส านักเลขาคณะรัฐมนตรีสามารถเสนอรูปแบบของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพ่ือ
ใช้กับคณะรัฐมนตรีในอนาคตที่เป็นคณะรัฐมนตรีแบบพรรคเดียวมีเสียงข้างมากได้โดยตรง หรือหาก
คณะรัฐมนตรีในอนาคตเป็นรูปแบบที่สาม (คณะรัฐมนตรีแบบรัฐบาลผสมและมีนายกรัฐมนตรีมาจากการ
เลือกตั้ง) ก็ควรปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ โดยค านึงถึงการเพ่ิมสัดส่วนและบทบาทของ
ผู้แทนจากฝ่ายพรรคการเมืองในคณะกรรมการกลั่นกรองฯ อีกทางหนึ่งด้วย 

 นัยส าคัญของปรากฏการณ์ดังกล่าว สามารถสะท้อนถึงบทพิสูจน์ที่ส าคัญประการหนึ่งว่า กลไกสนับสนุน
ที่อยู่นอกคณะรัฐมนตรีมีบทบาทที่ส าคัญต่อการช่วยตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ดังนั้น ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีซึ่งมีบทบาทหลักในการพัฒนาระบบการช่วยตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถสนองตอบต่อความต้องการตามความจ าเป็นของคณะรัฐมนตรีแต่ละรูปแบบได้ จึงมีความจ าเป็นที่
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จะต้องยกระดับฐานะบทบาทให้เป็น “แกนกลางเครือข่ายของการสร้างความเป็นเลิศในระบบการช่วย
ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีที่เข้มแข็ง” ขึ้นด้วย 

 ในการสร้างฐานะบทบาทของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสู่การเป็นแกนกลางดังกล่าว จ าเป็นต้อง
ค านึงถึงปัจจัยพ้ืนฐานช่วยเสริมแรงในการสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเลิศให้ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีใน 3 ด้านส าคัญ คือ  (1) ปัจจัยพ้ืนฐานช่วยเสริมแรงด้านกฎหมาย  (2) ปัจจัยพ้ืนฐานช่วย
เสริมแรงด้านระบบบริหาร  (3) ปัจจัยพื้นฐานช่วยเสริมแรงด้านวิชาการ ดังจะได้กล่าวถึงในข้อเสนอแนะด้าน
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อเสนอแนะปัจจัยเสริมแรงด้ำนกฎหมำย 

 เพ่ือเสริมแรงให้การท าหน้าที่เป็น “แกนกลางเครือข่ายของการสร้างความเป็นเลิศในระบบการ
ช่วยตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีที่เข้มแข็ง” ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ควรพิจารณาปัจจัยเสริมแรง
ด้านกฎหมาย ดังต่อไปนี้ คือ 

 (๑)  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙  มีบทบัญญัติไม่ใช้บังคับกับ
คณะรัฐมนตรี แต่เนื่องจากการพิจารณาตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในบางเรื่องเป็นการพิจารณาในฐานะที่เป็น
ฝ่ายปกครอง ดังนั้น ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงควรขอแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ  
เสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘  โดยบัญญัติให้รัฐมนตรีซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่
พิจารณา ไม่มีสิทธิร่วมตัดสินใจในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสียตามหลักการเดียวกับ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 

 (๒)  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรแสวงหาปัจจัยเสริมแรงโดยการเสนอแนะให้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ โดยเพ่ิมเติมหลักการเกี่ยวกับการมอบ
อ านาจของคณะรัฐมนตรีให้กับคณะบุคคลอ่ืน แม้ว่าในเรื่องใดมีกฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะว่าเป็นอ านาจ
ของคณะรัฐมนตรี ก็ให้คณะรัฐมนตรีมีดุลพินิจที่จะมอบอ านาจนั้นให้กับคณะบุคคลอ่ืนได้ เพ่ือลดจ านวนเรื่อง
ที่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

 (๓)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา ๑๙๐  ก าหนดให้รัฐสภามีอ านาจ
ตรวจสอบการใช้อ านาจของคณะรัฐมนตรีในการท าหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศ และรัฐธรรมนูญยังได้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยก าหนดว่าก่อนการท าหนังสือสัญญา 
คณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเมื่อลงนามในหนังสือสัญญา
แล้ว ก่อนที่จะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน คณะรัฐมนตรีต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของ
หนังสือสัญญานั้น และให้มีกฎหมายว่าด้วยการก าหนดขั้นตอนและวิธีการจัดท าหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้าหรือการลงทุน
อย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น ในการจัดท าร่างกฎหมายว่าด้วยการก าหนดขั้นตอนและวิธีการจัดท าหนังสือสัญญาฯ 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรเสนอแนะให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งมีองค์ประกอบเป็นลักษณะพหุ
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ภาคี มีหน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้คณะกรรมการคณะนี้เป็นกลไกช่วยในการ
ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 

 (๔)  ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีต้องเสนอร่างกฎหมายหรือออกกฎใดที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์    
ได้เสียของประชาชนในวงกว้าง ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ที่มีผลประโยชน์ได้เสียด้วย ก่อนที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี 

 (5)  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรผลักดันให้มีการจัดท าประมวลกฎหมายคณะรัฐมนตรี และ
การเป็นเจ้าภาพปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีให้มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นใหม่ได้อย่างยืดหยุ่น ตามภาวะพลวัตของการ
เปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีได้ 

 (6)  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรจัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความรับผิดอันเกิดจากการ
ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือศึกษาว่าความรับผิดใดเป็นความรับผิดในทาง
การเมือง ทางปกครอง หรือทางอาญา ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 

 (7)  ในการจัดแบ่งภารกิจหรือประเด็นของเรื่องที่จะให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณานั้น 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรจัดแบ่งภารกิจหรือประเด็นโดยค านึงถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 (แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 10 ส่วน ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การกลั่นกรองเรื่องของคณะกรรมการกลั่นรกองฯ สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

2. ข้อเสนอแนะปัจจัยเสริมแรงด้ำนระบบบริหำร 

 2.1  ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำระบบคณะรัฐมนตรีในอนำคต  ทั้งนี้ มีข้อควรพิจารณาที่ส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 

       1.  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรแสวงหาปัจจัยเสริมแรงในการบริหารแบบของระบบ   
โดยพิจารณาถึงแบบของระบบคณะรัฐมนตรีที่เน้น “หน้าที่น าโครงสร้าง” โดยการยอมรับความแตกต่างทาง
โครงสร้างภายใต้การด ารงความมั่นคงแน่นอนในหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพ่ือเปิดกว้างต่อการ
เปลี่ยนแปลงระบบคณะรัฐมนตรีอย่างยืดหยุ่น สามารถรองรับกับความผันแปรของรูปแบบคณะรัฐมนตรีแบบ
ต่าง ๆ ได้หลากหลายได้ ในขณะที่สามารถสร้างหลักประกันในการบูรณาการหน้าที่หลักของคณะรัฐมนตรีให้
มีความครอบคลุมอย่างครบถ้วน โดยไม่ผันแปรไปตามความแตกต่างของคณะรัฐมนตรีในรูปแบบต่าง ๆ 

  2.  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรแสวงหาปัจจัยเสริมแรงในการบริหารเป้าหมายของ
ระบบ  โดยพิจารณาถึงเป้าหมายของระบบคณะรัฐมนตรีที่เน้น “อาณัติผสมที่ได้ดุล” โดยการถ่วงดุลอาณัติ
ผูกพัน (balance of mandate) ในการใช้อ านาจของคณะรัฐมนตรีไว้ให้ได้ดุลกันเสียตั้งแต่ต้น ทั้งอาณัติทาง
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การเมือง (political mandate) และอาณัติทางกฎหมาย (legal mandate) ทั้งนี้ เพ่ือเป็นแนวทางให้
คณะรัฐมนตรีที่มีรูปแบบทางโครงสร้าง (structure) ที่แตกต่างกันสามารถใช้เป็นกรอบอ้างอิงในการท าหน้าที่   
(function) ที่เหมือนกันได้ โดยที่การใช้อ านาจของคณะรัฐมนตรีไม่มีความเอนเอียงไปตามความผันแปรหรือ
การแกว่างไกวไปตามลักษณะทางโครงสร้างที่แตกต่างกันของคณะรัฐมนตรีในรูปแบบต่าง ๆ 

  3.  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรแสวงหาปัจจัยเสริมแรงในการบริหารกลไกของระบบ  
โดยพิจารณาถึงกลไกของระบบคณะรัฐมนตรีที่เน้น “การปรับตัวทางโครงสร้างและการรักษาดุลทาง
หน้าที่” โดยการสร้างมาตรฐาน (standardization) ในการใช้อ านาจของคณะรัฐมนตรีไว้ให้เป็นระบบแบบ
แผนเดียวกัน (pattern) แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางโครงสร้าง (structure) ที่แตกต่างกันสามารถ
รักษาดุลทางหน้าที่ในระดับพ้ืนฐาน (basic functions)  ทั้งในด้านการรับผิดชอบ (responsibility)   และ
การตอบสนอง (responsiveness) ให้มีความแน่นอน คงที่ และต่อเนื่องกันอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
(consistency) 

  4.  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรแสวงหาปัจจัยเสริมแรงในการบริหารพฤติกรรม       
ของระบบ  โดยพิจารณาถึงพฤติกรรมของระบบคณะรัฐมนตรีที่เน้น  “การปรับเข้าหาดุลระหว่างฝ่าย
การเมืองกับฝ่ายการบริหาร”  โดยการสร้างทิศทางน า (guideline) ในการใช้อ านาจของคณะรัฐมนตรีไว้ให้         
เป็นระเบียบกฎเกณฑ์ที่แน่นอน (regulation) แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางโครงสร้าง            
ของคณะรัฐมนตรีที่แตกต่างกันไป  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นเครื่องน าทางให้คณะรัฐมนตรีมีความยึดมั่นในการรักษา
ความสมดุลทั้งความเป็นไปได้ทางการเมือง (political feasibility)  และความสมเหตุสมผลทางการบริหาร 
(administrative rationality) การใช้ดุลพินิจทางการเมือง (political judgement) และดุลพินิจทางการ
บริหาร (administrative judgement) 

  5.  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรแสวงหาปัจจัยเสริมแรงในการบริหารปัจจัยเกื้อหนุนของ
ระบบ  โดยพิจารณาถึง “ผู้เป็นเจ้าภาพกลาง” (Promoter) ของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งต้อง   
ค านึงถึงความครบถ้วนและเพียงพอในองค์ประกอบพ้ืนฐานที่จ าเป็น ทั้งความเป็นศูนย์กลาง ความเข้มแข็ง ความ
ต่อเนื่อง ความเป็นกลาง ความเป็นเครือข่ายเชื่อมโยง และความด ารงอยู่เหนืออ านาจอิทธิพลจากการครอบง า 
แทรกแซง ทั้งจากฝ่ายราชการการเมืองและฝ่ายราชการประจ าของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในการเป็น
แกนกลางการขับเคลื่อน (mobilize) ของระบบคณะรัฐมนตรีในอนาคต 

 2.2  ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำระบบกำรตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในอนำคต   ทั้งนี้ มีข้อควร
พิจารณาที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

  1.  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรแสวงหาปัจจัยเสริมแรงในการบริหารแบบของระบบ  
โดยพิจารณาถึงแบบของระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีที่เน้น “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นโยบายเชิง
รุกน าการบริหารงานประจ าเชิงรับ” โดยการใช้เป้าหมายน าวิธีการ และใช้ผลลัพธ์น าผลผลิตเป็นกระแสหลัก
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ของการใช้อ านาจของคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ เพ่ือเน้นความชัดเจนของวิถีหลักในระบบการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรีให้มุ่งไปที่เป้าหมายหลักเหนือกว่าเป้าหมายรอง 

  2.  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรแสวงหาปัจจัยเสริมแรงในการบริหารเป้าหมายของ
ระบบ  โดยพิจารณาถึงเป้าหมายของการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีที่เน้น “สนองประโยชน์สาธารณะทั่วไป
เหนือประโยชน์เฉพาะของฝักฝ่ายการเมือง”  โดยการด ารงพันธกิจ (mission) ในการใช้อ านาจของ
คณะรัฐมนตรีไว้ให้ยึดโยงอยู่กับยุทธศาสตร์พัฒนาเชิงนโยบาย (general strategic policy orientation) 
แทนการมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากปัจจัยกดดันทางการเมือง (political specific issue 
orientation) ทั้งนี้ เพ่ือการหวังผลในระดับที่เป็นเป้าหมายหลักที่แท้จริงจากการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 
แทนที่จ ากัดผลอยู่แต่เฉพาะในระดับของผลข้างเคียงเบี่ยงเบนหรือผลพลอยได้เท่านั้น  

   3.  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรแสวงหาปัจจัยเสริมแรงในการบริหารกลไกของ
ระบบ  โดยพิจารณาถึงกลไกของระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีที่เน้น “การเป็นปุ่มประสาทการแปร
ผลอัตโนมัติ” โดยการสร้างความฉับไวของมาตรการโต้ตอบต่อประเด็นปัญหาทางการเมือง (speed of 
political interaction) ในการใช้อ านาจของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพ่ือเป็นแนวกันชน (buffer zone) ให้ระบบ
การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีมีภูมิคุ้มกันจากผลกระทบจองปัจจัยทางการเมืองเพียงพอที่จะรักษามาตรฐาน
การตัดสินใจที่ยึดโยงกับยุทธศาสตร์พัฒนาเชิงนโยบาย (general strategic policy orientation) แทนการ
มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากปัจจัยกดดันทางการเมือง (political specific issue orientation) ซึ่ง
จะมีส่วนช่วยเกื้อหนุนทางอ้อมในการสร้างความมั่นคงให้ระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีมีโอกาสโน้มเข้า
หาหลักยึดของมาตรฐานความสมเหตุสมผลทางการบริหาร (administrative rationality) 

   4.  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรแสวงหาปัจจัยเสริมแรงในการบริหารพฤติกรรมของ
ระบบ  โดยพิจารณาถึงพฤติกรรมของระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีที่เน้น “ความอ่อนตัวทาง
การเมืองบนความคงที่ทางการบริหาร” โดยการสร้างความเป็นสถาบันของระบบการตัดสินใจ (decision 
institutionalization) ในการใช้อ านาจของคณะรัฐมนตรีที่เน้น ทั้งนี้ เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีให้มีความถูกต้องแม่นตรง (validity) และมีความน่าเชื่อถือ (reliability) ทั้งในการ
บรรลุเป้าหมายอันพึงประสงค์และการป้องกันผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ในด้านการเมือง (political 
impact) และในด้านการบริหาร (administrative impact)  

   5.  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรแสวงหาปัจจัยเสริมแรงในการบริหารปัจจัย
เกื้อหนุนของระบบ  โดยพิจารณาถึงความเป็น “ผู้พิทักษ์มาตรฐานกลาง” (guardian) ของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ในการก ากับควบคุมครรลองบรรทัดฐาน (norm control) ของมาตรฐานกลาง ทั้งในส่วนที่
เกี่ยวกับการบรรลุถึงเป้าหมายอันพึงประสงค์และการป้องกันผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ในระบบการ
ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 
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 2.3  ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีในอนำคต  
ทั้งนี้ มีข้อควรพิจารณาที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

  1.  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรแสวงหาปัจจัยเสริมแรงในการบริหารแบบของระบบ   
โดยพิจารณาถึงแบบของระบบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีที่เน้น “การบูรณาการทั้งการ
กระท าทางรัฐบาลและการกระท าทางปกครองอย่างเป็นองค์รวม” โดยการถ่วงน้ าหนักการใช้อ านาจ        
ของคณะรัฐมนตรีให้มีความเป็นองคาพยพร่วมกันทั้งการกระท าทางรัฐบาลและการกระท าทางปกครองอย่าง
เป็นองค์รวม แผนการแยกส่วนหรือการเลี่ยงบางส่วนโดยตั้งใจไม่ให้ครบส่วน ทั้งนี้ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งความเป็น
กลางและการป้องกันการครอบง าของอคติในระบบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี การบูรณา
การหน้าที่หลักของคณะรัฐมนตรีให้มีความครอบคลุมอย่างครบถ้วนโดยที่ไม่ผันแปรตามความแตกต่างของ
คณะรัฐมนตรีในรูปแบบต่าง ๆ 

  2.  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรแสวงหาปัจจัยเสริมแรงในการบริหารเป้าหมายของ
ระบบ  โดยพิจารณาถึงเป้าหมายของระบบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีที่เน้น “การ
ตัดสินใจน าการปฏิบัติ” โดยการน าร่อง (pilot) การใช้อ านาจของคณะรัฐมนตรีไว้ให้สัมพันธ์กับการให้
น้ าหนักของจุดเน้นไปที่พันธกิจขั้นสูงมากกว่าพันธกิจขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นปราการในการก าหนด
ปริมณฑลทางพันธกิจของระบบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีไว้ให้อยู่ในกรอบที่พึงประสงค์ 

   3.  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรแสวงหาปัจจัยเสริมแรงในการบริหารกลไกของ
ระบบ  โดยพิจารณาถึงกลไกของระบบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีที่เน้น “เอกภาพบน
โครงข่ายของเครือข่ายท่ีกระจายศูนย์” โดยการจัดชั้น จัดระยะ และจัดสรรสัดส่วนบทบาทของภาคีในภาค
ส่วนต่าง ๆ อย่างมีความซับซ้อน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการขยายช่องทางการเข้าถึงและการเข้าร่วมที่เปิดกว้างและ
กระจายตัวของระบบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 

   4.  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรแสวงหาปัจจัยเสริมแรงในการบริหารพฤติกรรมของ
ระบบ  โดยพิจารณาถึงพฤติกรรมของการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีที่เน้น “พลวัตของการ   
มีส่วนร่วม” โดยการสร้างระเบียบเพ่ือการปฏิบัติที่สามารถสนองต่อความหลากหลายของภาคีทั้งภายในและ
ภายนอกของภาคส่วนการเมืองและภาคส่วนการบริหาร 

   5.  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรแสวงหาปัจจัยเสริมแรงในการบริหารปัจจัย
เกื้อหนุนของระบบ  โดยพิจารณาถึงความเป็น “ผู้ปรับดุลภาพกลาง” (Adapter) ของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ในการปรับสมดุลของการพลวัตและการปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างภาคีที่หลากหลายทั้งในภาค
ส่วนการเมืองและภาคส่วนการบริหารในระบบการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 

3. ข้อเสนอแนะปัจจัยเสริมแรงด้ำนวิชำกำร 

       3.1  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรแสวงหาปัจจัยเสริมแรงในการพัฒนาระบบการสร้าง  
“องค์ความรู้เร่งด่วน” โดยการพิจารณาถึงความจ าเป็นของเรื่องที่คณะรัฐมนตรีจ าเป็นต้องตัดสินใจเป็นกรณี
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เร่งด่วน ซึ่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถตอบสนองระบบการช่วยตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีแบบ
เร่งด่วนได้ในหลายมิติ ดังต่อไปนี้ 
    (1) มิติทางพื้นที่   โดยเฉพาะระบบการเคลื่อนที่เร็วในการเข้าถึงพ้ืนที่ของปัญหาหรือเรื่อง
ที่คณะรัฐมนตรีต้องใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที 

    (2) มิติทางเวลา   โดยเฉพาะระบบการเข้าถึงเครือข่ายทางด่วนข้อมูลของปัญหาหรือเรื่อง
ที่คณะรัฐมนตรีต้องใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที 

    (3) มิติทางภาคี   โดยเฉพาะระบบการสร้างฐานเชื่อมโยงกับเครือข่าย สถาบัน องค์กร
และชุมชนที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมถึงปัญหาหรือเรื่องที่คณะรัฐมนตรีต้องใช้
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที 

    (4) มิติทางสารัตถะ   โดยเฉพาะระบบการประมวลผลข้อมูลส าเร็จรูปพร้อมใช้งานได้
ทันที แบบ “instant information ในปัญหาหรือเรื่องที่คณะรัฐมนตรีต้องใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่าง
ทันท่วงท ี

  3.2  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรแสวงหาปัจจัยเสริมแรงในการพัฒนาระบบการสร้าง  
“องค์ความรู้ป้องกัน” (Prevention Knowledge)  โดยการพิจารณาถึงความเสี่ยงจากการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรีที่อานก่อปัญหาให้เกิดผลกระทบขึ้นได้ทั้งในทางการเมือง ทางการบริหาร ทางกฎหมายและ
ทางความคลุมเครือแบบสนธยาหรือปัญหาลักษณะสีเทา ซึ่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถตอบสนอง
ระบบการช่วยตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีแบบป้องกันได้ โดยเฉพาะการศึกษาวิเคราะห์กลุ่มปัญหาผลกระทบ
ของมติคณะรัฐมนตรีเก่า และการคาดการณ์ความเป็นไปได้ของกลุ่มปัญหาผลกระทบของมติคณะรัฐมนตรี
ปัจจุบันและอนาคตที่มีความเสี่ยงเก่ียวข้องกับมิติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

    (1) มิติทางการเมือง   โดยการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงของผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาความเป็นไปได้และชอบธรรมทางการเมือง อาทิ ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ปัญหาการโต้แย้ง
และควบคุมตรวจสอบจากมาตรการทางการเมือง ปัญหาความนิยมทางการเมือง ปัญหาการต่อต้าน คัดค้าน 
และความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมือง และปัญหาเสถียรภาพความนั่นคงทางการเมือง 

    (2) มิติทางการบริหาร   โดยการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงของผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาความสมเหตุสมผลทางการบริหาร อาทิ ปัญหาการบริหารในกลุ่มนโยบายของรัฐบาล ปัญหาการ
บริหารในกลุ่มนโยบายพ้ืนฐานของรัฐตามรัฐธรรมนูญ ปัญหาการบริหารในกลุ่มยุทธศาสตร์นโยบายของ
รัฐบาล ปัญหาการบริหารในกลุ่มแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ซึ่งอาจจ าเป็นต้องพิจารณาความ
สมเหตุสมผลในจุดที่มีความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความสมเหตุสมผลในกรอบของความสอดคล้องกับ
นโยบาย แผน งบประมาณ ก าลังคน ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเทคนิค
วิทยาการ 



๑๔ 
 
    (3) มิติทางกฎหมาย   โดยการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงของผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาความชอบทางกฎหมาย อาทิ รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายการเงิน กฎหมายระหว่าง
ประเทศ ซึ่งอาจจ าเป็นต้องพิจารณาความชอบทางกฎหมายในจุดที่มีความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ได้อย่าง
ครอบคลุมทั้งในกรอบที่ยึดโยงกับบรรทัดฐานเดิมของค าพิพากษาเก่าและการปรับใช้กับข้อเท็จจริงใหม่ได้ 

    (4) มิติทางความคลุมเครือลักษณะปัญหาสีเทา  โดยการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความคลุมเครือลักษณะสีเทาที่สามารถขยายผลไปสู่ปัญหาอ่ืนที่มีความ
ซับซ้อนและขยายขอบเขตที่ยาวไกลได้ อาทิ ปัญหาที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างการกระท าทางรัฐบาลกับการ
กระท าทางปกครอง ปัญหาที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างภายในประเทศกับภายนอกประเทศ ปัญหาที่ มีความ
ครบเกี่ยวระหว่างผลประโยชน์ส่วนย่อยกับส่วนใหญ่ ปัญหาที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างอ านาจหลายฝ่าย 
ปัญหาที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ปัญหาที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างเจ้าภาพหลัก 
เจ้าภาพรองและเจ้าภาพร่วม ปัญหาที่มีความครบเกี่ยวระหว่างศาสนาและลัทธิความเชื่อ ปัญหาที่มีความคาบ
เกี่ยวระหว่างผลประโยชน์ข้ามชาติหลายฝักฝ่าย ปัญหาที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างทุนท้องถิ่น ทุนชาติและทุน
ต่างชาติ ปัญหาที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างกลุ่มชนและชนชั้น ปัญหาที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างรัฐกับชุมชน 
ปัญหาที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างความเป็นพลเมืองและพลโลก ปัญหาที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างทุนสังคม
และทุนเศรษฐกิจ ปัญหาที่มีความคาบเก่ียวระหว่างบรรทัดฐานทางกฎหมายกับบรรทัดฐานทางขนบประเพณี 
เฉพาะระบบการประมวลผลข้อมูลส าเร็จรูปพร้อมใช้งานได้ทันที แบบ “instant information ในปัญหาหรือ
เรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีต้องใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที 

       3.3  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีควรแสวงหาปัจจัยเสริมแรงในการพัฒนาระบบการสร้าง  
“องค์ความรู้พัฒนา” (Development Knowledge)  โดยการพิจารณาถึงเป้าหมายความเป็นเลิศในการ
พัฒนาระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ซึ่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถตอบสนองระบบการ
ช่วยตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีแบบพัฒนาได้ โดยการศึกษาวิเคราะห์หรือวิจัยเป็นฐานข้อมูลส าเร็จรูปพร้อม
ใช้ไว้ล่วงหน้า (ready to use) โดยเฉพาะการศึกษาวิเคราะห์และวิจัยในประเด็นปัญหาพิเศษ (Unique 
Case) ที่คณะรัฐมนตรีต้องเผชิญหรือจ าเป็นต้องใช้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งควรพิจารณาด าเนินการ
ครอบคลุมในหลาย ๆ ด้านที่มีลักษณะเป็นต้นแบบ (Model) หรือมีความเป็นตัวแทน (Representation) 
ปัญหาที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกรัฐบาล ดังต่อไปนี้ 

    (1) กรณีปัญหาแบบเฉพาะกรณี (specific case)   โดยเฉพาะปัญหาหรือเรื่องที่มีมิติ
เชิงเดี่ยว แต่ต้องอาศัยการศึกษาอย่างเฉพาะเจาะจงและลึกซึ้งมากอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ ความลึกซึ้งในเชิง
เทคนิค 

    (2) กรณีปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน (complicated case)   โดยเฉพาะปัญหาหรือ
เรื่องท่ีมีมิติเชิงซ้อน ต้องอาศัยการศึกษาอย่างครอบคลุมและเป็นระบบทั้งวงจร อาทิ ความสลับซับซ้อนในเชิง
ข้ามภาคส่วน ข้ามภาคี หรือในเชิงขนาดของผลกระทบ 



๑๕ 
 
    (3) กรณีปัญหาที่เคยประสบปัญหาส าคัญมาก่อน (precedent case)   โดยเฉพาะ
ปัญหาหรือเรื่องที่มีมิติเชิงประวัติศาสตร์ ต้องอาศัยการศึกษาความเป็นมาอย่างต่อเนื่องจากฐานความรู้ของ
อดีต อาทิ ความต่อเนื่องของเรื่องที่มีปัญหาเรื้อรังและส่งผ่านความต่อเนื่องจากอดีตไปถึงอนาคตต่อไปได้
อย่างไม่มีขอบเขต 

     (4) กรณีปัญหาที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน (unknown case)   โดยเฉพาะปัญหา
หรือเรื่องที่มีมิติเชิงอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ใหม่ ต้องอาศัยการศึกษาเพ่ือสร้างแบบจ าลอง หรือแบบน าร่อง 
อาทิ เรื่องท่ีมีปัญหาเชื่อมโยงกับเงื่อนไขทางพลวัตและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างทั่วด้านทั้งในประเทศ 
ต่างประเทศ ลิขสิทธิ์ สิ่งแวดล้อม โรคระบาด ภัยพิบัติ กรณีพิพาทระหว่างประเทศ สงคราม หรือ
ผลประโยชน์ของชาติในอนาคตระยะยาว 

    (5) กรณีปัญหาที่มีความเป็นไปได้จากผลการศึกษาหรือการคาดการณ์ทางวิชาการ  
(academic case)   โดยเฉพาะปัญหาหรือเรื่องที่มีความเชื่อมโยงกับมิติเชิงอนาคตและผลกระทบจาก
พัฒนาการหรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต อาทิ เรื่องที่มีปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบจาก
เทคโนโลยีชีวภาพที่เก่ียวกับคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม กรรมสิทธิ์ เป็นต้น 

4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

 โดยที่ภาวะผู้น าของนายกรัฐมนตรี ซึ่งขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพเฉพาะตนของนายกรัฐมนตรี หรือแนวทาง
การบริหารหรือการใช้อ านาจทางการเมือง-การบริหารของนายกรัฐมนตรีเองก็มีส่วนส าคัญต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 

    จากประสบการณ์ของผู้ที่เคยท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้ชี้ ให้เห็นว่า ในทางปฏิบัติ
นายกรัฐมนตรีบางคนจะเข้าไปมีบทบาทในการควบคุมวาระการประชุมที่มุ่งเน้นสนองนโยบายของรัฐบาล
และรัฐ หากเรื่องใดที่น าเข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีแล้ว นายกรัฐมนตรีก็ยังจะต้องก ากับควบคุมต่อไป
โดยต่อเนื่อง แม้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงก็จะต้องหาข้อยุติร่วมกันให้ได้เสียก่อนที่จะน ามาให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพ่ือไม่ต้องเสียเวลาของคณะรัฐมนตรีที่จะต้องถกเถียงกันในที่ประชุมอีก หรือแม้แต่
ในชั้นของการให้ความเห็นชอบในรูปของมติคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีก็ยังคงมีบทบาทในการก ากับ
ควบคุมมตินั้นให้เป็นไปตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีสามารถก าหนดไว้ล่วงหน้าได้ โดยมอบให้ผู้ท าหน้าที่
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านมตินั้นให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็น โดยที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ยืนยัน
แนวทางและสาระส าคัญของมตินั้นในขั้นสุดท้าย 

 การที่กระทรวงใดจะอาศัยช่องทางพิเศษในการเสนอเรื่องแบบวาระจร ก็จะต้องผ่านการพิจารณา
ยินยอมของนายกรัฐมนตรีเสียก่อน ไม่อาจใช้ช่องทางดังกล่าวเป็นเงื่อนไขต่อรองหรือกดดันให้เกิดสิทธิพิเศษ
ของกระทรวงในการจัดวาระจรเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ และในทางกลับกัน หากมีเ รื่องใดที่ผ่านการ
พิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีก็ยังสามารถสงวนสิทธิ์ในการเรียกเรื่องนั้นมาพิจารณาใหม่
ได้อีก 



๑๖ 
 
 กรณีดังกล่าว จึงมีข้อควรพิจารณาว่า ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอาจมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมส่วน
งานที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านระบบการช่วยตัดสินใจเฉพาะส่วนที่เป็นการสนับสนุนนายกรัฐมนตรีโดยตรง 
แยกออกมาต่างหากจากคณะรัฐมนตรีอีกส่วนหนึ่งด้วย 

 หลักการและเหตุผลส าคัญของกิจการดังกล่าว นอกจากเป็นการสนับสนุนภารกิจในการช่วยตัดสินใจ
ของนายกรัฐมนตรีแล้ว เป้าประสงค์ที่ส าคัญของการสร้างกิจการนี้ขึ้นมาก็เพ่ือหวังผลต่อการใช้เป็นเบ้าหลอม
ส าหรับสร้างภาวะผู้น าที่จ าเป็นของนายกรัฐมนตรีในระยะยาว ส าหรับเป็นเครื่องมือในการก ากับควบคุม
กระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีให้เกิดแนวทางที่พึงประสงค์ หรือการหวังผลเลิศจากภาวะผู้น าของ
นายกรัฐมนตรีที่มีความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานต่อการพัฒนาระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี โดยที่ไม่ปล่อยให้
เป็นไปตามยถากรรมตามความแตกต่างด้านภาวะผู้น าของนายกรัฐมนตรีแต่ละคน หากแต่เป็นการสร้าง
ครรลองปกติไว้รองรับกับความผันแปรไม่แน่นอนในภาวะผู้น าของนายกรัฐมนตรีให้สามารถด าเนินไปได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีแบบแผนของมาตรฐานเดียวกันได้ด้วย 

 ในการนี้ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาน าแนวทางตามที่พัฒนาขึ้นใช้กับคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวถึงในข้างต้น มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อไปได้. 
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