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ท่�นส�ม�รถเปิดอ่�น
ผ่านทาง website ของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
www.soc.go.th

เก็บไว้ในหทัย

ที่มา : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

 http://www.dhammahome.com/

 https://www.facebook.com/dhammahomefellowship/

	 พระธรรมมีไว้สำ�หรับให้พิจ�รณ�	 

แล้วก็ใคร่ครวญ	 แล้วก็น้อมประพฤต ิ

ปฏิบติัต�มต�มคว�มส�ม�รถ	 ไม่ใช่เพยีงแต่ 

ได้ฟังแล้วก็ผ่�นไป

	 ก�รฟังพระธรรม	แล้วก็เข้�ใจสภ�พธรรม 

ที่กำ�ลังปร�กฏ	จะเป็นปัจจัยปรุงแต่งให้สติ 

ระลกึลกัษณะของสภ�พธรรมทีก่ำ�ลงัปร�กฏ 

ได้ถูกต้อง

 “ปุถุ”	 คว�มหน�แน่นด้วยกิเลส	 เพร�ะฉะนั้น	 

จะชวนกันให้ละกิเลสจะเป็นเรื่องย�ก	 แต่ว่�ชักชวน 

ให้เห็นประโยชน์ของพระธรรม	 ให้ศึกษ�และเข้�ใจ	 

เมื่อมีคว�มเข้�ใจเพิ่มขึ้น	 ก็เป็นสังข�รขันธ์ท่ีปรุงแต่ง 

ให้สติระลึกลักษณะของสภ�พธรรมที่กำ�ลังปร�กฏ 

โดยไม่ต้องมีใครชักชวน



สลค.สาร2

สารบัญ

กองบรรณาธิการ

ท่ีปรึกษา 	 ดร.อำ�พน		กิตติอำ�พน		เลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี,		สมช�ย		พฤฒิกัลป์		รองเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี,	สุพศิน		สุเมธิวิทย์		รองเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี,	ธีระพงษ์		วงศ์ศิวะวิล�ส	รองเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

บรรณาธิการ 	 สิบพัน		วนวิสุทธิ์	รองเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ  กัญชลี		จำ�นงค์วงศ์,	จิตต�		กิตติเสถียรนนท์,	ทวีวัฒน์		อัครพลวงศ์,	ประธ�น		ผุดผ่อง,	ปร�ณี		ส�สน์ธรรมบท,	พงษ์เทพ		พ่วงเสม�,	สมศรี		น�คจำ�รัสศรี

ฝ่ายประสานงาน 	 ก�นต์พิชช�		ปิ่นแก้ว

ฝ่ายพิสูจน์อักษร 	 กัญชลี		จำ�นงค์วงศ์,	จิตต�		กิตติเสถียรนนท์,	ปริยนงคร�ญ		จงธรรมคุณ

ฝ่ายจัดงานศิลป์ เขมจิร�		ขันแก้ว,	ธัญมน		สินสำ�อ�ง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์		 วัลภ�		สุขผล

ฝ่ายจัดการทั่วไป 	 กนกวรรณ		พงษ์พันธ์,	เกศร�		ไชยพิทักษ์,	เขมจิร�		ขันแก้ว,	ดวงกมล		แสงสุวรรณ,	ธัญมน		สินสำ�อ�ง,	นภ		วรทัต,	วัชรี		สิงหร�ช,	สมภพ		กลิ่นหอม	

พิมพ์ที่ 	 สำ�นักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและร�ชกิจจ�นุเบกษ�	ถนนส�มเสน	กรุงเทพฯ	๑๐๓๐๐		โทร.	๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓

บทคว�ม/ข้อคว�ม	หรือคว�มเห็นใด	ๆ	ที่ปร�กฏใน	“สลค.ส�ร”	เป็นคว�มคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน	ซึ่งสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีและกองบรรณ�ธิก�รไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย

1ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๕๙

ÊÅ¤.ÊÒÃ
»Õ·Õè ò๔ ©ºÑº·Õè ๑ à´×Í¹มกราคม-เมษายน òõõ๙

สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี
ISSN 1513-3591

ในโอกาสวันคล ้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ สลค.สาร ได้เชิญบทความพระราชกรณียกิจ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการพัฒนา 

มาเผยแพร่ให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบและเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้ ยังมีเร่ืองที่น่าสนใจ เช่น บทความพิเศษเร่ือง แนวทาง 

การด�าเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบ 

จากรัฐสภา การบงัคบัใช้ประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเร่ืองเงินบ�ารุงการศกึษา  

ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถติดตามได้ใน สลค.สาร ฉบับนี้

ขอคุยด ้วย

๓

บทความพิเศษ : พระราชกรณียกิจสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ด้านการพัฒนา

มติคณะรัฐมนตรีที่ส�าคัญ

๑๗

เรื่องส�าคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๒๐

๓๔

รู้รักภาษาไทย : อาย-ละอายบทความพิเศษ : แนวทางการด�าเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเเห็นชอบจากรัฐสภา

๒๔

๓๕

ท้องถิ่นควรรู้ : การบังคับการใช้ประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการเรื่องเงินบ�ารุงการศึกษา

ไปไหนไปกัน : อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฎ 
จังหวัดจันทบุรี 

๓๙

การดูแลและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

๑๓

39ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๕๙

 สวัสดี ผู้อ่�นทุกท่�น	 ไปไหนไปกันฉบับนี้ขอเชิญชวนไปสัมผัส 

อุทย�น เขี ยว 	 นำ้ � ใส 	 ทร�ยข�ว 	 ธรรมช�ติที่ ง ด ง�ม	

ณ	 อุทย�นแห่งช�ติเข�คิชฌกูฏ	 จังหวัดจันทบุรี	 ที่มีอ�ก�ศเย็นสบ�ยและเป็นจุดชมวิว 

ทิวทัศน์ที่สวยง�ม	 มองเห็นไกลไปถึงฝั่งอ่�วไทย	 ซึ่งในสมัยสงคร�มโลกคร้ังที่	 ๒	 

ฝรั่งเศสซึ่งยึดครองเมืองจันทบุรีได้ใช้ยอดเข�พระบ�ทเป็นฐ�นเพ่ือใช้ส่องกล้องดู 

ข้�ศกึท�งทะเลและทำ�แผนที	่ จงึทำ�ให้ยอดเข�นีม้ชีือ่เรยีกว่�	 ห้�งฝรัง่	 หรอืเข�ส่องกล้อง	 

และปัจจุบันมีประช�ชนจำ�นวนม�กเดินท�งขึ้นไปนมัสก�รพระพุทธบ�ทบนยอดเข� 

แห่งนี้จนเป็นง�นประเพณีที่สำ�คัญของจังหวัดจันทบุรี	 ซึ่งในปีนี้ได้มีก�รเปิดให้ขึ้น 

ยอดเข�พระบ�ทระหว่�งวันที่	๗	กุมภ�พันธ์–๑๑	เมษ�ยน	๒๕๕๙

	 อุทย�นแห่งช�ติเข�คิชฌกฏูห่�งจ�กกรงุเทพมห�นครประม�ณ	๒๕๐	กโิลเมตร	 

ส�ม�รถเดินท�งได้โดยรถยนต์และรถโดยส�รประจำ�ท�ง	 สถ�นที่ท่องเที่ยวที่น่�สนใจ 

ได้แก่	 นำ้�ตกกระทิง	 นำ้�ตกคลองช้�งเซ	 นำ้�ตกคลองไพบูลย์	 ซึ่งมีพันธุ์ไม้น�น�ชนิด 

เช่น	ย�งแดง	กระบ�ก	หย่อง	มะก่อ	พมิเสนป่�	และสตัว์ป่�น�น�ชนดิ	 เช่น	นกแซงแซวห�ปล�		 

นกปรอดเหลืองหัวจุก	 กระรอกหล�ยสี	 ชะนีมงกุฎ	 และไก่ฟ้�หลังข�วจันทบูรณ	์ 

เป็นต้น	พบกับไปไหนไปกันได้ใหม่ฉบับหน้�

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี

ที่ม�	:		www.dnp.go.th

ไปไหนไปกัน

กันย์นี



3ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๕๙

ที่มา :  กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 www.siridnhornt.net วันที่ค้นหาข้อมูล ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙

บทคว�มพิเศษ	:

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	 ทรงมี	 

แวดวงชีวิตอยู่ในวงก�รพัฒน�สังคมและวงก�รวิช�ก�รตลอดม�	 ดังท่ีได้ทรงเล่�ไว้ในพระร�ชนิพนธ	์ 

“ทัศนะจ�กอินเดีย”	เมื่อพุทธศักร�ช	๒๕๓๐	คว�มตอนหนึ่งว่�

	 “…	แวดวงชีวิตของฉันแต่ไหนแต่ไรมามีอยู่สองประการคือ	วงการวิชาการ	แวดวงของ 

ครูบาอาจารย์	ผู้รู้ในสาขาวิชาตา่ง	ๆ 	ทัง้ในสายศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี	กบัอกีวงการคอื	เรื่องของ 

การพฒันาสังคมให้เจริญก้าวหน้า	งานที่เห็นพ่อแม่ท�ามาตลอดตั้งแต่รู้ความคือ	การท�าให้แผ่นดินและ 

ทุกคนในแผ่นดินมีความเจริญรุ่งเรือง	เน้นหนักในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	ผู้ที่มีความทุกข์ยาก	 

เราคลุกคลีอยู่กับคนที่ล�าบากยากแค้น	หาทางบรรเทาความเดือดร้อนของคน	…..”

พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด ้านการพัฒนา
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	 ง�นวิช�ก�รและง�นพัฒน�	 จึงเป็นพระร�ชกรณียกิจหลักที่สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	 

สย�มบรมร�ชกุม�รี	 ทรงง�นควบคู่กันอย่�งต่อเนื่อง	 โดยเฉพ�ะง�นด้�นก�รพัฒน�	ทรงเรียนรู้จ�ก 

ประสบก�รณ์ที่ได้โดยเสด็จพระร�ชดำ�เนินพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวและสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ 

พระบรมร�ชินีน�ถไปทรงเยี่ยมร�ษฎรในท้องท่ีทุรกันด�รห่�งไกลก�รคมน�คม	ช�วบ้�นส่วนใหญ่ 

มีคว�มเป็นอยู่ที่ย�กลำ�บ�ก	มีโอก�สได้รับบริก�รของรัฐน้อย	 และต้องประสบภัยอันตร�ย 

จ�กโจรผูร้้�ยและก�รสูร้บ	สมเดจ็พระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	สย�มบรมร�ชกุม�รี	ทรงมหีน้�ทีใ่นก�รสมัภ�ษณ์ 

ประช�ชนเพือ่พระร�ชท�นคว�มช่วยเหลอื 

ในด้�นต่�ง	ๆ	เช่น	ก�รประกอบอ�ชีพ 

ให ้ เกิดร�ยได ้ 	 ก�รรักษ�พย�บ�ล	 

ก�รศึกษ�	 ก�รแก้ไขปัญห�ข้อขัดข้อง 

ต่�ง	ๆ 	สำ�หรบัแนวท�งทีม่พีระร�ชวนิจิฉยั 

เพ่ือช่วยเหลือ	ได้ทรงพระร�ชนิพนธ์ไว ้

ในบทคว�มเรื่อง	 “โรงเรียนตำ�รวจ 

ตระเวนช�ยแดน”	 พระร�ชท�นเพือ่ 

ลงพมิพ์ในหนังสือ	 “๔๐	 ปี	 โรงเรียน	 

ตชด.”	เมื่อวันที่	๒๗	มีน�คม	๒๕๓๙	

คว�มตอนหนึ่งว่�

	 “…เราใช้เกณฑ์ว่า	สิ่งใดที่เรา

พอจะช่วยเหลือเขาได้	 โดยไม่สร้าง 

ความเดือดร้อนกับคนอื่นเราก็ช่วย	รายที่ต้องช่วยก่อน	คือรายที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ	เพราะมองเห็นได ้

พอสมควร	 ถ้าพอมีประสบการณ์ก็จะทราบว่าคนไหนเจ็บป่วย	 เรื่องนี้เสแสร้งได้ยาก	 การที่ได้รู้ได้เห็น 

อย่างกว้างขวางเช่นนี	้ ท�าให้ข้าพเจ้าตั้งความหวังไว้ว่า	 เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่จะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไข 

ปัญหาต่าง	ๆ	ให้ได้…”

 จ�กก�รที่ได้ทรงเห็นชีวิตคว�มเป็นอยู่ของร�ษฎรในสภ�พภูมิศ�สตร์ต่�ง	 ๆ	 ได้ทรงพบปะ 

บุคคลหล�ยฝ่�ย	 ได้ทรงเรียนรู ้วิธีก�รทำ�ง�นในพื้นที่	 วิธีก�รวินิจฉัยปัญห�และแก้ไขปัญห� 

ต�มสภ�พแวดล้อมจรงิ	จงึได้ทรงนำ�คว�มรู้และประสบก�รณ์น�น�ทีท่รงได้รบัเหล่�นัน้	ม�จดัทำ�โครงก�รต่�ง	ๆ 	 

ตลอดจนพระร�ชท�นแนวพระร�ชดำ�ริให้หน่วยง�นหรือคณะบุคคลไปจัดทำ�	 โครงการตาม 

พระราชด�าริฯ	 จำ�นวนม�ก	 ทั้งด้�นก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต	 โภชน�ก�ร	 ก�รศึกษ�	 ก�รอนุรักษ์ 

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	ศิลปวัฒนธรรม	วิทย�ศ�สตร์	และเทคโนโลยีส�รสนเทศ	
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แนวพระราชด�าริเกี่ยวกับการพัฒนา

	 สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	สย�มบรมร�ชกุม�รี	ทรงดำ�เนินง�นต�มแนวท�งก�รพัฒน� 

ท่ีพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวและสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	 พระบรมร�ชินีน�ถได้ทรงปฏิบัติม�ก่อน	 

การพฒันา	หม�ยถึง	ก�รทำ�ให้ดีขึน้	ทำ�ให้เจรญิขึน้	ให้ก้�วหน้�ขึน้	รวมทัง้ก�รยกฐ�นะคว�มเป็นอยูข่องคนไทย 

ให้ดขีึน้	ดงัทีไ่ด้พระร�ชท�นสมัภ�ษณ์แก่เจ้�หน้�ทีส่ำ�นกัง�นเลข�นกุ�รคณะกรรมก�รพเิศษเพือ่ประส�นง�น 

โครงก�รพัฒน�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ	เมื่อพุทธศักร�ช	๒๕๒๘	คว�มตอนหนึ่งว่�

 "...เหตุที่ชอบการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนนั้น	เห็นจะเป็นเพราะความเคยชิน	ตั้งแต่เกิดมา 

จ�าความได้ก็เห็นทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	และสมเด็จ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 ทรงคิดหาวิธีต่าง	 ๆ	 ที่จะยกฐานะความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น 

ได้ตามเสดจ็เหน็ความทกุข์ยากล�าบากของพีน้่องเพือ่นร่วมชาติกค็ดิว่าช่วยอะไรควรช่วย	ไม่ควรนิง่ดูดาย	 

เมื่อโตขึ้นพอมีแรงท�าอะไรได้ก็ท�าไปอย่างอัตโนมัติ	 โดยท�าตามพระราชกระแส	 หรือท�าตามแนว 

พระราชด�าริ	การช่วยเหลือประชาชนเป็นหน้าที่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องท�าประจ�าอยู่แล้ว...”

นิยามของ “การพัฒนา”
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	 คว�มหม�ยของข้อคว�ม	การยกฐานะความเป็นอยูข่องคนไทยให้ดขึีน้ หม�ยถงึ	 จะต้องมี 

ก�รเปลีย่นแปลงไปในทศิท�งทีด่ขีึน้กว่�เดมิ	เน้นท่ี	“คว�มเป็นอยูข่องคนไทย”	คอืสภ�พทัง้หล�ยทัง้ปวง 

ท่ีพบเหน็กนัอยูท่ัว่ไปในสงัคมไทย	ท้ังสภ�พคว�มเป็นอยู่ท�งสงัคม	และเศรษฐกจิ	ก�รดำ�เนินง�นพฒัน� 

ส่วนใหญ่จงึมุง่ไปสู่ประช�ชนในชนบทท่ีมีปัญห�คว�มข�ดแคลน	ทุรกันด�ร	โดยในบทสัมภ�ษณ์ดงักล่�ว	 

ทรงมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญห�ชนบทไทยว่�

 “...คนไทยเป็นจ�านวนมากอาศัยอยู่ในชนบท	 เมื่อมีคนอยู่มากย่อมมีปัญหามากเป็นธรรมดา	 

ปัญหาชนบทเกีย่วเนือ่งด้วยการด�าเนนิชวิีตของประชาชนและการท�ามาหากิน	ส่วนใหญ่ผู้ท่ีอยู่ในชนบท 

จะประกอบอาชพีข้ึนอยูกั่บปัจจยัหลาย	ๆ	อย่าง	เช่น	ทีด่นิ	น�า้	พนัธุพื์ช	แรงงาน	ดนิฟ้าอากาศ	และตลาด	 

ถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งขาดแคลน	รายได้ก็จะน้อย	ผลิตอาหารได้ไม่พอกิน	อันเป็นผลให้เกิดปัญหาอื่น	ๆ	เช่น	 

สุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรง	ไม่มีเรี่ยวแรงท�างาน	ไม่มีโอกาสเข้ารับการศึกษา	อันจะท�าให้พัฒนา 

ตนเองได้ยาก	เม่ือหมดหนทางหากิน	ผูท้ีอ่ยูใ่นชนบทกม็กัจะหาทางเข้าสู่เมอืง	และต้องผจญปัญหาต่าง	ๆ 	อกี	 

ฉะนั้น	การแก้ปัญหาชนบทจึงเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาทั้งชนบทและปัญหาในเมือง...”

	 เม่ือมองอกีนยัหนึง่	ก็จะเหน็เป้�หม�ยของก�รพฒัน�	คอื	การพฒันาคน	ให้มคีณุภ�พ	มคีว�มรู้	 

มีคุณธรรม	เป็นพลเมืองดีของประเทศ	ดังที่ได้พระร�ชท�นพระร�โชว�ทแก่คณะผู้ปฏิบัติง�นโครงก�ร 

ต�มพระร�ชดำ�ริ	ในปีพุทธศักร�ช	๒๕๔๒	และ	๒๕๔๓	ต�มลำ�ดับ	ซึ่งได้เชิญม�บ�งส่วน	ดังนี้



7ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๕๙

	 “...การปฏบิติังานอย่างท่ีเราท�ากันอยู	่คอืเพ่ือให้เยาวชนของชาตมิสีขุภาพอนามยัทีด่	ีมคีวามรู้ 

ความสามารถที่จะรู้ทั้งทางด้านวิชาการ	 ทั้งการงานอาชีพ	 เพื่อให้เป็นคนที่สมบูรณ์	 เป็นทรัพยากร 

หรือเป็นก�าลังส�าคัญของชาติ...”

 “...เราต้องการให้ทุกคนมีความมั่นคง	 มีความเป็นสุข	 อยู่ดีกินดี	 มีโอกาสในชีวิตที่จะได้รับ 

ความรู้แล้วก็ฝึกฝนความสามารถ	 สามารถที่จะสร้างความก้าวหน้าให้แก่ตัวเองได้ให้เท่าเทียม 

กันทุกคน	อันนี้จะเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งได้..."

แนวคิดของการพัฒนา

	 จ�กพระร�ชดำ�รัสและพระร�ชนิพนธ์ 

ที่ได้พระร�ชท�นในว�ระต่�ง	 ๆ	 รวมทั้งก�รดำ�เนิน 

ง�นกิจกรรมหรือโครงก�รต�มพระร�ชดำ�ริฯ	 

สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองและแนวคิดที่สมเด็จ 

พระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	 สย�มบรมร�ชกุม�รีทรงมี 

ต่อง�นพัฒน�	ดังนี้

	 - งานพฒันาสงัคมในแบบผสมผสานศาสตร์ต่าง ๆ  เข้าด้วยกนั	ทรงเหน็ว่�นกัพฒัน�จงึควร 

มองและแก้ไขปัญห�ต่�ง	 ๆ	 อย่�งรอบด้�น	 คดิห�วธิกี�รพัฒน�โดยนำ�วิทย�ก�รที่เหม�ะสมม�ปรบัใช้ 

ในง�นพฒัน�	กล่�วโดยสงัเขป ด้านวทิยาศาสตร์	เช่น	ก�รเกษตร	ส�ธ�รณสุข	เทคโนโลยีส�รสนเทศ	 

นเิวศวิทย�และสิง่แวดล้อม	ด้านสงัคมศาสตร์ เช่น	ก�รศึกษ�พฤตกิรรมชมุชน	ก�รสหกรณ์	ก�รจดัก�รชมุชน	 

ด้านมนษุยศาสตร์	เช่น	ก�รอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรม	ก�รพัฒน�จิตสำ�นึก	คุณธรรม	จริยธรรม	เป็นต้น

	 -	 “ความสมดลุ” ของการพฒันา	ทรงเหน็ว่�ก�รพฒัน�ควรคำ�นงึถงึคว�มสมดลุในทกุ	ๆ	มติิ	 

ทัง้เศรษฐกิจ	สงัคม	สภ�พแวดล้อม	เทคโนโลยสีมัยใหม่	และภมูปัิญญ�ท้องถิน่	ดงัทีไ่ด้ทรงเล่�พระร�ชท�นไว้ใน	 

“ทัศนะจ�กอินเดีย”	คว�มตอนหนึ่งว่�
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	 “...โดยทัว่	ๆ 	ไป	ถ้าเราช่วยในด้านการท�ามาหากิน	ความเป็นอยู	่ 

สขุภาพอนามยัก็ดขีึน้	เราช่วยควบคูไ่ปในเรือ่งให้ความรูท้างด้านสาธารณสขุ	 

การให้การศึกษา	 มีบางครั้งท่ีเราเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนาเหน็ว่าเป็นความ 

เป็นอยูท่ีไ่ม่ด	ี แต่กเ็ป็นความเคยชนิและวฒันธรรม	ความสขุของเขาเช่นน้ัน	 

เช่น	 บ้านชาวเขาจุดไฟอยู่ในบ้าน	 ความยากของการพัฒนา	 คือ	 จุดไหน 

จะเป็นความพอดีระหว่างการพัฒนากับการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิม...”

	 และได้มีพระร�ชดำ�รสัเก่ียวกบัก�รประยกุต์ใช้เทคโนโลยสี�รสนเทศ 

เพือ่ก�รพฒัน�	เมือ่วนัที	่๑๒	กุมภ�พันธ์	๒๕๔๗	คว�มตอนหนึ่งว่�

 “...เทคโนโลยสีารสนเทศ	หากน�ามาใช้ให้ถกูวธิกีจ็ะสามารถ 

สร้างพลงั	ความเข้มแขง็ให้แก่บคุคล	 ชุมชน	 และสังคมได้	 เน่ืองจากเป็น 

เครื่องมือส�าคัญที่ช่วยให้เข้าถึงแหล่งความรู้ที่มีอยู่มากมายไร้ขอบเขต 

จ�ากัด	 ความรู้เป็นปัจจัยส�าคัญยิ่งในการพัฒนา	 ความรู้ช่วยสร้างงาน

สร้างรายได้	ช่วยให้คนมศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาตน	สงัคม	และประเทศชาต.ิ..

 ...อย่างไรก็ตาม	 การมีเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่อาจเพียงพอ 

ที่จะสร้างความเข้มแข็งได้	 หากผู้คนหรือสังคมไม่รู ้จักวิธีการใช้	 

ขาดสารสนเทศทีส่ามารถน�าไปใช้ประโยชน์หรือขาดความพร้อม	อันเนื่อง

มาจากข้อจ�ากัดทางเศรษฐกิจ	สังคม	ประเพณี	และวัฒนธรรม	ดังนั้น 

ความส�าคัญจึงอยู่ที่	“ความสมดลุ” ของการพัฒนา	ทีค่วรต้องพิจารณา 

อย่างรอบคอบถี่ถ้วนในทุกมิติ	 เพื่อสร้างความพร้อมและลดข้อจ�ากัด	 

อันจะท�าให้ผู้คนหรือสังคมเหล่าน้ันได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี 

เต็มศักยภาพ...”



9ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๕๙

	 ในป�ฐกถ�ทีส่มเดจ็พระเทพรตันร�ชสุด�ฯ	สย�มบรมร�ชกมุ�รทีรงบรรย�ย	ณ	มลูนธิแิมก็ไซไซ	 

เมื่อวันที่	 ๓๐	 สิงห�คม	 ๒๕๓๔	 ได้ทรงเล่�ถึงประสบก�รณ์ก�รทรงง�นพัฒน�ในประเทศไทย	 และ	 

“ปรัชญาในการท�างาน”	สรุปใจคว�มพอสังเขปได้ดังนี้

	 -	 ง�นพัฒน�เป็นง�นที่ต่อสู้กับคว�มข�ดแคลน	ทุกข์ย�ก	คว�มย�กจน	และคว�มหิวโหย	 

อันเป็นสภ�วะท�งก�ยภ�พที่มองเห็นได้อย่�งชัดเจน	 มิใช่ต่อสู้กับคว�มคิดคว�มเชื่ออันเป็นน�มธรรม	 

และเป็นง�นระยะย�วที่ต้องทำ�อย่�งต่อเนื่อง	ดังเช่นที่ปร�กฏในข้อคว�มที่สลักในเหรียญที่ระลึก	 

“เซเรส”	 (“CERES”)	 อันเป็นเหรียญที่องค์ก�รอ�ห�รและเกษตรแห่งสหประช�ช�ติ	 (Food	 and	 

Agriculture	Organization	of	the	United	Nations)	ทลูเกล้�ฯ	ถว�ย	สมเดจ็พระน�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชนินี�ถ 

เมื่อพุทธศักร�ช	๒๕๒๑	ว่�	“ให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง” (“To give without discrimination”)  

โดยทรงหม�ยคว�มว่�	จะต้องเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้คนโดยถ้วนหน้�

	 -	 ในก�รช่วยเหลือประช�ชน	นักพัฒน�จะต้องมองชีวิตหล�ยแง่	ได้แก่

  สุขภาพอนามัย : ด้�นอน�มัยท่ัวไป	 ด้�นโภชน�ก�ร	 ก�รจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี	 

และก�รเข้�ถึงบริก�รส�ธ�รณสุข

ปรัชญาของงานพัฒนา
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 การศึกษา :	เด็กทุกคนควรมีโอก�สได้เรียนให้สูงที่สุดต�มศักยภ�พ	ดังนั้น	เมื่อพบว่�พื้นที่ใด 

ยังมีเด็กด้อยโอก�สท�งก�รศึกษ�	จะต้องจัดให้มีสถ�นที่เรียน	จัดห�หนังสือ	อุปกรณ์ก�รเรียนก�รสอน	 

เครื่องนุ่งห่ม	ทุนก�รศึกษ�ทั้งสำ�หรับเด็กที่มีคว�มส�ม�รถและเด็กทั่วไป

 อาชีพ :	ก�รเพ�ะปลูก	ก�รเลี้ยงสัตว์	ก�รฝึกทักษะวิช�ชีพด้�นต่�ง	ๆ 	และก�รส่งเสริมอ�ชีพ

ง�นฝีมือและหัตถกรรมท้องถิ่น

 งานสร้างความสมัพันธ์ในชมุชน :	สร้�งคว�มผกูพันกบัท้องถ่ินบ้�นเกิด	ส่งเสรมิก�รรวมกลุม่	 

และสร้�งจิตสำ�นึกช่วยเหลือตนเอง

	 ปรชัญ�ก�รทรงง�นดงักล่�ว	สะท้อนให้เหน็ได้จ�กก�รทีม่ไิด้ทรงจำ�กดัขอบเขตก�รพฒัน�อยูเ่ฉพ�ะ	 

การพัฒนาชุมชนชนบท	 ที่มีปัญห�คว�มอดอย�กย�กจนเป็นที่ประจักษ์ชัด	 แต่ยังครอบคลุมถึง	 

การพัฒนาสังคมเมือง	ที่มีปัญห�ซับซ้อน	ละเอียดอ่อนแตกต่�งกันออกไป	อ�ทิ	ก�รพัฒน�ก�รศึกษ� 

และคุณภ�พชีวิตสำ�หรับผู้พิก�ร	ผู้ต้องขังในทัณฑสถ�น	และส�มเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม	 

ก�รพฒัน�ก�รเรยีนก�รสอนวทิย�ศ�สตร์และคณติศ�สตร์ในโรงเรยีน	ก�รพฒัน�ห้องสมุดและก�รศึกษ� 

นอกโรงเรียน	เป็นต้น
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 วิธีการท�างาน

 •	นอกจ�กน้ี	ยงัทรงม	ี“วธีิการท�างาน”	ทีน่กัพฒัน�ทัว่	ๆ	ไปอ�จจะขอพระร�ชท�นนำ�ไปใช้ 

เป็นเคล็ดลับในก�รทำ�ง�นได้เป็นอย่�งดี

 •	รูว้ธิกี�รซกัถ�มและสัมภ�ษณ์ช�วบ้�นเพือ่ห�ข้อมลู	ควรคดิประเดน็ท่ีจะซกัถ�มไว้ล่วงหน้� 

และจัดลำ�ดับเรื่องที่สำ�คัญกว่�ไว้ลำ�ดับแรก	ๆ	เนื่องจ�กอ�จมีเวล�จำ�กัด	รู้จักวิธีพูดคุยอย่�งเป็นกันเอง 

เพื่อให้ผู้ตอบกล้�พูดกับเร�อย่�งเปิดเผย

 •	ต้องมีคว�มคิดและคว�มส�ม�รถที่จะห�วิธีแก้ปัญห�ในท้องถิ่น	ซ่ึงอ�จมีโจทย์และ 

สภ�พแวดล้อมที่แตกต่�งกันไปในแต่ละพื้นที่

 •	 ต้องส�ม�รถรกัษ�สขุภ�พตนเองให้แข็งแรง	ไม่เจบ็ป่วยง่�ย	ส�ม�รถเดนิหรือปีนเข�เพ่ือสำ�รวจพ้ืนท่ี	 

ตรวจโครงก�รต่�ง	ๆ	ได้	อยู่ง่�ย	กินง่�ย	ทนเหนื่อย	ทนหิวได้

 •	รูจ้กัมมีนษุยสัมพันธ์	 รูจ้กัทัง้คนทีเ่ร�ต้องช่วยเหลอื	 และท้ังบคุคลหรอืหน่วยง�นทีจ่ะร่วมมอื 

กับเร�ได้

 •	รู้จักรวบรวมข้อมูลจ�กทุกแหล่ง	รวมทั้งจดหม�ยหรือคำ�ร้องทุกข์

 •	ร่วมสนุกไปกับวิถีชีวิตของช�วบ้�นได้อย่�งกลมกลืน	ไม่ว่�จะเป็นร้องเพลง	เต้นรำ�	 

รับประท�นอ�ห�รร่วมกัน

 •	ก�รจดัตัง้ศูนย์ศกึษ�เพือ่ก�รพฒัน�ในพืน้ที	่เพือ่เป็นต้นแบบในก�รถ่�ยทอดคว�มรูไ้ปสูช่�วบ้�น

 •	ก�รอนรุกัษ์ระบบนเิวศน์และสภ�พแวดล้อมท้ังในเมืองและชนบท	มลพิษท�งนำ�้	มลพิษท�งอ�ก�ศ	 
สนบัสนนุโครงก�รด้�นอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม	เช่น	กงัหนันำ�้ชยัพฒัน�	ก�รปลกูป่�ทดแทน	ป่�ชมุชน	เป็นต้น
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	 สมเดจ็พระเทพรัตนร�ชสดุ�ฯ	สย�มบรมร�ชกมุ�รี	ทรงมหีลกัก�รสำ�คญัในก�รทรงง�นพฒัน�	 

ดังนี้

 การเสริมสร้างขีดความสามารถและการพึ่งตนเอง	 สำ�หรับประช�ชนในท้องถ่ินชนบท 

ทีท่รุกนัด�ร	มีพระร�ชดำ�รว่ิ�ก�รช่วยเหลอืประช�ชนอย่�งยัง่ยนื	คอืก�รช่วยเหลอืแบบให้เข�ช่วยตนเอง 

ได้ด้วย	 จึงทรงส่งเสริมให้ประช�ชนเป้�หม�ยเหล่�น้ี	 มีโอก�สเรียนรู้และพัฒน�ทักษะ	 คว�มส�ม�รถ 

ของตนให้แขง็แกร่งขึน้	ทัง้เดก็นกัเรยีน	และร�ษฎรทัว่ไป	ทัง้ก�รเรยีนในระบบและนอกระบบ	ทัง้วชิ�ก�ร 

และวิช�ชีพ	 เพื่อให้พวกเข�รู้จักก�รพึ่งตนเอง	 และพัฒน�ตนเองได้	 โดยพึ่งพ�ปัจจัยภ�ยนอก 

ให้น้อยที่สุด

 การประสานความร่วมมือ	 ในก�รปฏิบัติง�นในพื้นที่	 ทรงเน้นก�รร่วมมือประส�นง�น 

กันระหว่�งภ�คส่วนต่�ง	ๆ	 ไม่ว่�จะเป็นภ�ครัฐ	ภ�คเอกชน	องค์กรต่�งประเทศหรือระหว่�งประเทศ	 

ด้วยทรงเหน็ว่�แต่ละภ�คส่วนจะมีคว�มชำ�น�ญในแต่ละด้�น	ห�กส�ม�รถนำ�จดุเด่นของแต่ละภ�คส่วน 

ม�รวมกัน	 ก็จะทำ�ให้ง�นพัฒน�ก้�วหน้�	 สำ�เร็จลุล่วงอย่�งมีประสิทธิภ�พและบรรลุผลสัมฤทธิ ์

ต�มเป้�หม�ยได้

 การมีส่วนร่วมของประชาชน	ทรงเห็นว่�ง�นพัฒน�ที่มุ่งหวังผลลัพธ์ที่ยั่งยืน	ไม่เพียงแต่ต้อง 

อ�ศัยคว�มช่วยเหลือจ�กหน่วยง�นต่�ง	ๆ	เท่�นั้น	แต่ประช�ชนผู้ได้รับผลประโยชน์ในพื้นที่เอง 

ควรมีส่วนร่วมในก�รแก้ปัญห�ของตนเอง	เป็นก�รปฏิบัติง�นร่วมกัน	มีก�รเรียนรู้ร่วมกันอย่�งต่อเนื่อง	 

กระตุ้นให้เกิดคว�มคิดและคว�มรู้สึกรับผิดชอบต่อปัญห�ของชุมชน	

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชปณิธานมุ่งมั่นในการ 

ทรงงานพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้ดีขึ้น มีความสนพระทัยในการ 

น�าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช้ในงานพฒันาและการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม และใฝ่พระทยัศกึษาวชิาการ 

สาขาใหม่ ๆ อยู ่เสมอเพื่อที่จะน�ามาประยุกต์ใช้ในการทรงงาน ด้วยทรงเห็นว่า งานพัฒนา 

เป็นภารกิจที่ไม่หยุดนิ่ง มีโจทย์ปัญหาใหม่ ๆ มาท้าทายนักพัฒนา เนื่องจากสิ่งแวดล้อมทางสังคม 

เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ท�าให้นกัพฒันาจะต้องรู้จักค้นคว้าหาความรู้ และพฒันาตนเองอยู่เสมอ 

เช่นเดียวกัน และต้องพิจารณาทบทวนการท�างานเพื่อหาแนวทาง เทคนิควิธีใหม่ ๆ ที่จะน�ามาใช้ 

ปรับปรุงวิธีการด�าเนินงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลักการในการพัฒนา
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การดูแลและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี	 (สลค.)	 ร่วมกับมูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ประเทศ 

ต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 (มพพ.)	 ได้ดำ�เนินง�นโครงการดูแลพัฒนา 

ศกัยภาพนกัเรยีนทนุพระราชทานในโครงการทนุการศกึษาสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกุมาร  

โดยจัดกิจกรรมที่หล�กหล�ย	 ทั้งก�รประชุมติดต�มผลนักเรียนทุนพระร�ชท�นฯ	 ก�รนำ�นักเรียนทุน 

พระร�ชท�นฯ	 ร่วมพิธีก�รสำ�คัญของช�ติ	 ก�รแสดงออกถึงคว�มจงรักภักดีและร่วมสำ�นึกใน 

พระมห�กรุณ�ธิคุณ	เป็นต้น

ก�รประชมุตดิต�มผลนักเรียนทุนพระร�ชท�นในโครงก�รทุนก�รศึกษ�ฯ	วตัถุประสงค์หลัก

นอกจ�กจะเป็นไปเพื่อติดต�มผลก�รเรียนแล้ว	 ยังติดต�มก�รดำ�เนินวิถีชีวิตและคว�มเป็นอยู่	 ปัญห�

และอุปสรรค	นอกจ�กนี้	ยังเปิดโอก�สให้นักเรียนทุนพระร�ชท�นฯ	รุ่นพี่-รุ่นน้องได้สร้�งสัมพันธภ�พ

ที่ดี	พี่ทำ�หน้�ที่ดูแลน้อง	และเพื่อนได้มีโอก�สช่วยเพื่อน	มีก�รรวมกลุ่มกันเพื่อปรึกษ�ห�รือและให้

คำ�แนะนำ�ระหว่�งกัน	 ก�รดำ�เนินง�นในปี	 ๒๕๕๙	 ได้ดำ�เนินก�รจัดประชุมติดต�มผลก�รเรียนฯ	

ในพื้นที่ต่�ง	ๆ 	รวม	๕	ครั้ง	โดยมี	น�ยอำ�พน		กิตติอำ�พน	เลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี	ในฐ�นะประธ�น

กรรมก�รบริห�รและขับเคลื่อนง�น	 มพพ.	 และกรรมก�รมูลนิธิทุนก�รศึกษ�พระร�ชท�นสมเดจ็

พระบรมโอรส�ธิร�ชฯ	สย�มมกฎุร�ชกมุ�ร	 (ม.ท.ศ.)	 เป็นประธ�น	มนีกัเรยีนทนุพระร�ชท�นฯ	 เข้�ร่วม 

ก�รประชุมฯ	รวมทัง้สิน้จำ�นวน	๑๕๘	คน

การประชุมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทานฯ
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ก�รประชุมทุกครั้ง	น�ยอำ�พน		กิตติอำ�พน	ประธ�นก�รประชุมฯ	ได้เน้นยำ้�เรื่องสำ�คัญซึ่งถือเป็น 

หวัใจของก�รพฒัน�ศกัยภ�พของนกัเรยีนทนุฯ	อยูเ่สมอคอื	(๑)	ก�รได้รบัโอก�สเป็นนกัเรยีนทนุพระร�ชท�นฯ	 

เสมอืนหนึง่ได้รบักำ�ลังใจจ�กฟ�กฟ้�	นกัเรยีนทนุพระร�ชท�นฯ	จงึจะต้องมุง่มัน่ตัง้ใจศกึษ�เล่�เรยีนอย่�งเตม็ 

คว�มส�ม�รถและนำ�คว�มรู้ไปช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอก�สกว่�	 (๒)	 เม่ือจบก�รศึกษ�แล้วควรกลับม� 

ช่วยเหลือสังคมและผู้ที่ด้อยโอก�สต�มคว�มรู้คว�มส�ม�รถที่ตนมี	 ตัวอย่�งเช่น	 ก�รออกหน่วย 

บริก�รแพทย์เคลื่อนท่ีเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอก�สในพื้นที่ห่�งไกลที่เจ็บป่วยและไม่ส�ม�รถเดินท�ง 

ม�พบแพทย์ที่โรงพย�บ�ลได้	ซึ่งคนท่ีเรียนจบแพทย์	พย�บ�ล	หรือทันตแพทย์	ส�ม�รถร่วมกันได้	 

หน่วยเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้คำ�ปรึกษ�ด้�นก�รเกษตรให้แก่เกษตรกร	รวมทั้ง	ทน�ยคว�ม	ครู		วิศวกร	 

นกัดนตร	ีกส็�ม�รถรวมกลุม่ให้บริก�รกับประช�ชนในพ้ืนทีห่่�งไกลได้เช่นกนั	ทัง้นี	้นกัเรยีนทนุพระร�ชท�นฯ	 

ทุกคนส�ม�รถน้อมนำ�พระร�ชดำ�รัสของสมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ	 สย�มมกุฎร�ชกุม�ร	 ม�เป็น 

แนวท�งในก�รดำ�เนินชีวิตได้	คือ	“เรียนดี ความรู้ดี การงานดี ชีวิตสดใส ท�าประโยชน์ให้แก่ประเทศ 

ชาติมีความสุข”	 (๓)	 ก�รเป็นนักเรียนทุนพระร�ชท�นฯ	 เสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน	 จึงต้อง 

ให้คว�มสำ�คญักับก�รสร้�งเครอืข่�ยระหว่�งนกัเรยีนทนุพระร�ชท�นฯ	รุน่พีแ่ละรุ่นน้อง	ก�รเอ�ใจใส่	ดแูลและ 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในเร่ืองก�รเรียนและก�รใช้ชีวิต	 รวมถึงก�รเข้�ม�มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ก�รคัดเลือกนกัเรยีนทนุพระร�ชท�นฯ	รุน่ที	่๘	(ปี	๒๕๕๙)	ซ่ึงจะมีขึน้ในช่วงเดอืนเมษ�ยน-พฤษภ�คม	๒๕๕๙	

และ	(๔)	สิ่งสำ�คัญคือคว�มตระหนักและสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณและก�รตอบแทนคุณแผ่นดิน	

ก�รประชุมติดต�มผลนักเรียนทุนพระร�ชท�นฯ	ครั้งที่	๑	

ภ�คเหนือตอนล่�ง	

(จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง)	

เมื่อวันที่	๒๐	กุมภ�พันธ์	๒๕๕๙	

ก�รประชุมติดต�มผลนักเรียนทุนพระร�ชท�นฯ ครั้งที่	๒

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

(จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง)

เมื่อวันที่	๒๗	กุมภ�พันธ์	๒๕๕๙
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ก�รประชุมติดต�มผลนักเรียนทุนพระร�ชท�นฯ		ครั้งที่	๔

ภ�คเหนือ

(จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง)

เมื่อวันที่	๙	มีน�คม	๒๕๕๙

ก�รประชุมติดต�มผลนักเรียนทุนพระร�ชท�นฯ		ครั้งที่	๕

ภ�คตะวันออก

(จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง)

เมื่อวันที่	๑๙	มีน�คม	๒๕๕๙

ก�รประชุมติดต�มผลนักเรียนทุนพระร�ชท�นฯ		ครั้งที่	๓

ภ�คกล�ง

(กรุงเทพมห�นครและจังหวัดใกล้เคียง)

เมื่อวันที่	๖	มีน�คม	๒๕๕๙
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เม่ือวนัท่ี	 ๖	 มีน�คม	๒๕๕๙	 คณะนกัเรยีนทุนพระร�ชท�นฯ	 ได้มโีอก�สเดนิท�งไปร่วมลงน�ม 

ถว�ยพระพรพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยูห่วั	ณ	ศ�ล�สหทยัสม�คม	พระบรมมห�ร�ชวงั	 นอกจ�กนี	้ 

ในโอก�สทีส่มเดจ็พระบรมโอรส�ธริ�ชฯ	สย�มมกฎุร�ชกมุ�ร	เสดจ็พระร�ชดำ�เนนิไปทรงเปล่ียนเครือ่งทรง 

ฤดูหน�วเป็นฤดูร้อนถว�ยพระพุทธมห�มณีรัตนปฏิม�กร	 เมื่อวันพุธท่ี	 ๒๓	 มีน�คม	 ๒๕๕๙	 

ณ	พระอโุบสถ	วดัพระศรรีตันศ�สด�ร�ม	คณะนักเรียนทุนพระร�ชท�นฯ	ได้มีโอก�สร่วมเฝ้�ฯ	รับเสด็จ 

อีกด้วย	 ซึ่งคณะนักเรียนทุนพระร�ชท�นฯ	 มีคว�มปลื้มปีติ	 และสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ 

อย่�งห�ทีสุ่ดมิได้

นักเรียนทุนพระราชทานฯ ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมพิธีส�าคัญของชาติ



17ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๕๙

มติคณะรัฐมนตรีที่ส�าคัญ

เรื่อง การด�าเนินการให้ไทยเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน

	 ด้วยในคร�วประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่	๙	กุมภ�พันธ์	๒๕๕๙	คณะรัฐมนตรีได้มีมติให ้

ทกุส่วนร�ชก�รกำ�หนดยทุธศ�สตร์ในก�รดำ�เนนิก�รคว�มสมัพนัธ์กบัประเทศต่�ง	ๆ 	ในภมูภิ�คอ�เซยีน 

ในเชงิรกุเพือ่ส่งเสริมคว�มเชือ่มโยงระหว่�งกนั	โดยมเีป้�หม�ยให้ไทยเป็นศนูย์กล�งของประช�คมอ�เซยีน	 

ซึ่งอ�จดำ�เนินก�รในลักษณะคว�มร่วมมือระดับทวิภ�คี	และก�รรวมกลุ่มประเทศ	เป็นต้น

ที่มา	:	หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ด่วนที่สุด	ที่	นร	๐๕๐๕/ว	๔๒	ลงวันที่	๑๐	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙

เรื่อง การประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ด�าเนนิการให้เป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตรี

	 ด้วยในคร�วประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๑๖	กุมภ�พันธ์	๒๕๕๙	คณะรัฐมนตรีได้มีมติว่�	 

กรณีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือเห็นชอบในหลักก�รสำ�หรับก�รดำ�เนินก�รในเรื่องใดแล้ว	 

ห�กหน่วยง�นผู้รับผิดชอบหลักจะต้องได้รับคว�มร่วมมือจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องเพื่อดำ�เนินก�ร 

ให้เป็นไปต�มมติคณะรัฐมนตรีนั้น	ให้หน่วยง�นผู้รับผิดชอบหลักประส�นง�นกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อดำ�เนินก�รให้เป็นต�มที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือเห็นชอบในหลักก�รไว้	โดยไม่ต้องนำ�เรื่อง 

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจ�รณ�มอบหม�ยอีก

ที่มา	:	หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ด่วนที่สุด	ที่	นร	๐๕๐๕/ว	๕๒	ลงวันที่	๑๘	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙
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เรื่อง แนวทางการจัดท�าสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

	 ด้วยในคร�วประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๑๖	กุมภ�พันธ์		๒๕๕๙		คณะรัฐมนตรีได้มีมติว่�	 

ในก�รจดัทำ�สญัญ�จ้�งควบคมุง�นก่อสร้�ง	หน่วยง�นของรฐัควรกำ�หนดก�รจ่�ยค่�ใช้จ่�ยในก�รควบคมุง�น 

ให้สอดคล้องกับผลง�นต�มงวดง�นในสัญญ�ก่อสร้�งที่จะดำ�เนินก�รจริง	โดยไม่ใช้ระยะเวล� 

ในก�รควบคุมง�นเป็นตัวกำ�หนดค่�ใช้จ่�ย	 และก�รจ่�ยค่�ควบคุมง�นที่มีก�รขย�ยระยะเวล� 

ก�รก่อสร้�งควรจะพิจ�รณ�ต�มผลง�นทีเ่กดิขึน้จรงิด้วย	เพือ่ให้ก�รดำ�เนนิก�รก่อสร้�งและก�รควบคุม 

ง�นก่อสร้�งของหน่วยง�นของรฐัมคีว�มสอดคล้องกนั	ก่อให้เกิดประสิทธิภ�พและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ที่มา	:	หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ด่วนที่สุด	ที่	นร	๐๕๐๕/ว	๕๔	ลงวันที่	๑๘	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙

เรื่อง กรอบระยะเวลาในการจัดท�ากฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล

	 ด้วยในคร�วประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๒๓	กุมภ�พันธ์	๒๕๕๙	คณะรัฐมนตรีได้มีมติว่�	 

โดยท่ีรฐับ�ลมนีโยบ�ยในก�รปรบัปรงุกฎหม�ยของประเทศให้ทนัสมยั	กฎหม�ยทีส่ร้�งคว�มเป็นธรรม	 

ลดคว�มเหลื่อมลำ้�ของสังคม	กฎหม�ยเพื่อส่งเสริมก�รค้�	ก�รลงทุน	หรืออนุวัติก�รต�มหนงัสอืสญัญ� 

ระหว่�งประเทศและกฎหม�ยทีว่�งแนวท�งก�รพฒัน�หรอืแก้ไขปัญห�สำ�คญัของประเทศ	ซึง่รฐับ�ลมุง่เน้น 

และตระหนักให้มีกฎหม�ยออกม�บังคับใช้ได้โดยเร็ว	 เพื่อแก้ไขปัญห�หรืออุปสรรคในก�รขับเคล่ือน 

พัฒน�ประเทศ	 รวมทั้งเพื่อบรรเท�คว�มเดือดร้อนของประช�ชน	 อันจะช่วยนำ�พ�ประเทศเดินหน้� 

สูค่ว�มมัน่คงต่อไป	ดงันัน้	เพือ่ให้นโยบ�ยของรัฐบ�ลด้�นกฎหม�ยข้�งต้นบรรลผุลสมัฤทธ์ิ	ให้ทุกส่วนร�ชก�ร 

ดำ�เนนิก�รจดัทำ�กฎหม�ยต�มนโยบ�ยของรฐับ�ลให้เป็นไปต�มกรอบระยะเวล�	(Roadmap)	๓	ระยะ	

ดังนี้

	 ๑.	 ระยะที่ ๑ ระยะสั้น	ตั้งแต่บัดนี้จนถึงกรกฎ�คม	๒๕๖๐	ช่วงก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน 

ของรัฐบ�ลซึ่งต้องเร่งรัดให้มีกฎหม�ยสำ�คัญเพื่อแก้ไขปัญห�เร่งด่วนหรือเพื่อช่วยขับเคลื่อนและพัฒน� 

ประเทศไปสู่คว�มมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	โดยต้องเร่งดำ�เนินก�รและให้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว

	 ๒.	 ระยะที่ ๒	ระยะกล�ง	ช่วงก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินของรัฐบ�ลชุดใหม่ที่เข้�ม�รับ 

ช่วงต่อจ�กรัฐบ�ลชุดนี้	เพื่อให้ก�รขับเคลื่อนง�นด้�นกฎหม�ยเกิดคว�มต่อเนื่อง

	 ๓. ระยะที ่๓	ระยะย�ว	หลงัจ�กรฐับ�ลชดุใหม่เข้�บรหิ�รร�ชก�รแผ่นดนิ	โดยเป็นกฎหม�ย 

ที่ต้องดำ�เนินก�รให้สอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ช�ติ	๖	ด้�น	ระยะ	๒๐	ปี

ที่มา	:	หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ที่	นร	๐๕๐๓/ว	๕๙	ลงวันที่	๒๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙
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เรื่อง การรวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า

	 ด้วยในคร�วประชุมคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัท่ี	๑๕	มนี�คม	๒๕๕๙	รฐัมนตรีว่�ก�รกระทรวงพลงัง�น 

ร�ยง�นว่�	ก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�ของประเทศไทยมรีะดบัสงูขึน้ทุกปี	โดยในปี	๒๕๕๘	มกี�รใช้พลงัง�นไฟฟ้� 

เพิ่มขึ้นจ�กปี	 ๒๕๕๗	 ร้อยละ	 ๓.๒	 และปี	 ๒๕๕๙	 ค�ดก�รณ์ว่�จะมีก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�เพิ่มข้ึน 

จ�กปี	๒๕๕๘	 ร้อยละ	๓.๕	 โดยช่วงเวล�ทีป่ระช�ชนต้องก�รใช้พลงัง�นไฟฟ้�สงูสุดหรอื	“พีคไฟฟ้า”  

(Peak	Load)	คอืระหว่�งวนัท่ี	๒๐	มนี�คม–๒๐	พฤษภ�คม	ซึง่มีประม�ณก�รอยูท่ี	่๒๙,๐๐๐	เมกะวตัต์	 

เนื่องจ�กอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น	 จึงต้องมีก�รผลิตไฟฟ้�ให้เพียงพอกับคว�มต้องก�ร	ห�กไม่เพียงพอ 

ประเทศไทยอ�จต้องซื้อพลังง�นจ�กประเทศเพื่อนบ้�นในร�ค�ที่สูงหรืออ�จต้องใช้ม�ตรก�รปิดไฟ 

ในบ�งพื้นที่	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นก�รช่วยลดก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�ในช่วงดังกล่�ว	 จึงควรขอคว�มร่วมมือ 

ประช�ชน	“ปิด ปรับ ปลด เปลีย่น”	คอื	ปิดเครือ่งใช้ไฟฟ้�ทีไ่ม่จำ�เป็นในช่วงเวล�	๑๔.๐๐–๑๕.๐๐	น.	 

ปรบัอุณหภมูเิครือ่งปรบัอ�ก�ศ	จ�ก	๒๕	องศ�เซลเซยีส	เป็น	๒๖	องศ�เซลเซยีส	ถอดปลัก๊เครือ่งใช้ไฟฟ้� 

เมือ่ไม่ใช้ง�น	และเปลีย่นไปใช้เครือ่งปรับอ�ก�ศท่ีมค่ี�ทีใ่ช้วดัประสทิธภิ�พในก�รใช้พลงัง�นต�มฤดกู�ล	 

(ค่�	SEER)	สูง	หรือใช้หลอดไฟ	LED	แทนก�รใช้หลอดไฟแบบไส้	ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทร�บ 

ต�มทีร่ฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงพลงัง�นร�ยง�น	ทัง้นี	้ให้กระทรวงพลงัง�นร่วมกบัหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้อง 

รณรงค์ให้ประช�ชนร่วมกันลดก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�ในระยะย�ว	โดยพิจ�รณ�วิธีก�รต่�ง	ๆ	เช่น	 

ก�รจัดกิจกรรมเพื่อให้ประช�ชนส�ม�รถนำ�เครื่องใช้ไฟฟ้�เก่�ม�แลกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้�ใหม่ที่ประหยัด 

พลังง�นได้	โดยดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่มา	:	หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ด่วนที่สุด	ที่	นร	๐๕๐๕/ว	๘๐	ลงวันที่	๑๗	มีนาคม	๒๕๕๙ 
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พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

	 กำ�หนดให้สำ�นักง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงินเป็นส่วนร�ชก�รที่อยู่ในบังคับบัญช�ของน�ยกรัฐมนตรี

เล่ม	๑๓๒	ตอนที่	๑๐๔	ก	ลงวันที่	๑๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	หน้า	๕๑

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีช�านัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘

	 เพื่อเป็นก�รจัดตั้งศ�ลอุทธรณ์คดีชำ�นัญพิเศษขึ้นเป็นศ�ลชั้นอุทธรณ์โดยมีอำ�น�จพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีที่อุทธรณ์

คำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั่งของศ�ลทรัพย์สินท�งปัญญ�และก�รค้�ระหว่�งประเทศ	ศ�ลภ�ษีอ�กร	ศ�ลแรงง�น	ศ�ลล้มละล�ย	

และศ�ลเย�วชนและครอบครัว	 เพื่อให้มีก�รพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีในชั้นอุทธรณ์โดยองค์คณะผู้พิพ�กษ�ท่ีมีคว�มรู้และ 

คว�มเชีย่วช�ญพเิศษในด้�นนัน้	ๆ 	อนัจะทำ�ให้ก�รพจิ�รณ�คดชีำ�นัญพเิศษในชัน้อทุธรณ์เกิดคว�มเป็นเอกภ�พและส่งเสรมิ

ให้กระบวนยุติธรรมมีคว�มรวดเร็วและมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น

เล่ม	๑๓๒	ตอนที่	๑๒๐	ก	ลงวันที่	๑๔	ธันวาคม	๒๕๕๘	หน้า	๑

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

	 ปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหม�ยโดยกำ�หนดคว�มหม�ยคำ�ว่�	 “ศ�ลช้ันอุทธรณ์”	 ให้สอดคล้องกับก�รจัดตั้ง 

ศ�ลอทุธรณ์คดีชำ�นญัพเิศษและให้คณะกรรมก�รบรหิ�รศ�ลยตุธิรรมมอีำ�น�จออกประก�ศเปิดทำ�ก�รส�ข�ของศ�ลชัน้ต้น	

รวมท้ังให้มีอำ�น�จกำ�หนดและเปลี่ยนแปลงสถ�นที่ตั้งของศ�ล	 เพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ประช�ชนผู้มีอรรถคดี 

และผู้ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่�งไกลและในกรณีคดีที่อยู่ในอำ�น�จของศ�ลแขวงถ้�มีก�รยื่นฟ้องคดีต่อศ�ลแพ่ง	 

ศ�ลแพ่งกรุงเทพใต้	ศ�ลแพ่งธนบุรี	ศ�ลอ�ญ�	ศ�ลอ�ญ�กรุงเทพใต้	ศ�ลอ�ญ�ธนบุรี	หรือศ�ลจังหวัดก็ให้ศ�ลดังกล่�วนั้น

มีดุลพินิจที่จะพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดีท่ีรับฟ้องไว้แล้วนั้นต่อไปหรือโอนคดีไปยังศ�ลแขวงท่ีมีอำ�น�จก็ได้	 แต่ห�กในกรณี 

ที่ศ�ลดังกล่�วได้มีคำ�สั่งรับฟ้องคดีแล้วโดยในขณะยื่นฟ้องคดีนั้นเป็นคดีที่อยู่ในอำ�น�จของศ�ลแขวง	 หรือกรณีเป็นคด ี

ทีอ่ยูใ่นอำ�น�จของศ�ลแพ่ง	ศ�ลแพ่งกรงุเทพใต้	ศ�ลแพ่งธนบรุ	ีศ�ลอ�ญ�	ศ�ลอ�ญ�กรงุเทพใต้	ศ�ลอ�ญ�ธนบรุ	ีหรอืศ�ลจงัหวดั	

แต่ต่อม�มพีฤตกิ�รณ์เปลีย่นแปลงไปทำ�ให้คดนีัน้อยูใ่นอำ�น�จของศ�ลแขวง	กใ็ห้ศ�ลนัน้มอีำ�น�จพิจ�รณ�พพิ�กษ�คดีต่อไป

เล่ม	๑๓๒	ตอนที่	๑๒๐	ก	ลงวันที่	๑๔	ธันวาคม	๒๕๕๘	หน้า	๕

เรื่องส�าคัญที่ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา
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พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

	 เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับค่�ป่วยก�ร	 ค่�พ�หนะเดินท�ง	 และค่�เช่�ที่พักของพย�นที่ศ�ลเรียกม�ให้คว�มเห็น 

ต่อศ�ลให้เกิดคว�มชัดเจนและเป็นธรรม

เล่ม	๑๓๒	ตอนที่	๑๒๐	ก	ลงวันที่	๑๔	ธันวาคม	๒๕๕๘	หน้า	๙

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

	 ปรบัปรงุบทบญัญัตเิกีย่วกบัหลักเกณฑ์ก�รอทุธรณ์และฎกี�ในคดทีีอ่ยูใ่นอำ�น�จพจิ�รณ�พพิ�กษ�ของศ�ลแรงง�น

ให้สอดคล้องเป็นระบบเดียวกัน	รวมทั้งแก้ไขวิธีพิจ�รณ�ที่เกี่ยวข้องให้เหม�ะสมยิ่งขึ้น

เล่ม	๑๓๒	ตอนที่	๑๒๐	ก	ลงวันที่	๑๔	ธันวาคม	๒๕๕๘	หน้า	๑๑

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

	 ปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์ก�รอุทธรณ์และฎีก�ในคดีภ�ษีอ�กรให้สอดคล้องเป็นระบบเดียวกัน	 

รวมทั้งแก้ไขวิธีพิจ�รณ�ที่เกี่ยวข้องให้เหม�ะสมยิ่งขึ้น

เล่ม	๑๓๒	ตอนที่	๑๒๐	ก	ลงวันที่	๑๔	ธันวาคม	๒๕๕๘	หน้า	๒๗

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

	 ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ก�รอุทธรณ์และฎีก�ในคดีผู้บริโภคให้สอดคล้องเป็นระบบเดียวกัน	 

รวมทั้งแก้ไขวิธีพิจ�รณ�ที่เกี่ยวข้องให้เหม�ะสมยิ่งขึ้น

เล่ม	๑๓๒	ตอนที่	๑๒๐	ก	ลงวันที่	๑๔	ธันวาคม	๒๕๕๘	หน้า	๓๗

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

	 ปรบัปรงุกฎหม�ยว่�ด้วยวธิปีฏบิตัเิกีย่วกับก�รกกัขงัต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�	เพือ่ให้ก�รคุ้มครองสทิธิเสรภี�พ

และก�รปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขังได้ม�ตรฐ�นสอดคล้องกับหลักก�รท�งด้�นสิทธิมนุษยชนถูกต้องเหม�ะสม	 และบังคับใช้

กฎหม�ยได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น

เล่ม	๑๓๓	ตอนที่	๖	ก	ลงวันที่	๑๘	มกราคม	๒๕๕๙	หน้า	๑

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

	 เพิ่มเติมบทบัญญัติของพระร�ชบัญญัติองค์ก�รมห�ชน	พ.ศ.	๒๕๔๒	โดยกำ�หนดให้มีคณะกรรมก�รพัฒน�และ

ส่งเสริมองค์ก�รมห�ชน	 เรียกโดยย่อว่�	 “กพม.”	 เพื่อรับผิดชอบในก�รเสนอแนะนโยบ�ย	 แนวท�งก�รดำ�เนินง�น	 

ตลอดจนกำ�หนดแนวท�งก�รปฏิบัติง�นขององค์ก�รมห�ชน	 อันจะทำ�ให้ก�รบริห�รง�นและก�รปฏิบัติภ�รกิจของ 

องค์ก�รมห�ชนมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

เล่ม	๑๓๓	ตอนที่	๑๒	ก	ลงวันที่	๘	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	หน้า	๑

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พทุธศักราช ๒๕๕๙

 แก้ไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนญูแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	(ฉบบัชัว่คร�ว)	พทุธศกัร�ช	๒๕๕๗	ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยรฐัธรรมนูญ

แห่งร�ชอ�ณ�จกัรไทย	(ฉบบัชัว่คร�ว)	พทุธศกัร�ช	๒๕๕๗	แก้ไขเพิม่เตมิ	(ฉบบัที	่๑)	พทุธศักร�ช	๒๕๕๘	เกีย่วกบัก�รออกเสยีง

ประช�มติร่�งรัฐธรรมนูญให้เหม�ะสมยิ่งขึ้น

	 เล่ม	๑๓๓	ตอนที่	๒๕	ก	ลงวันที่	๒๒	มีนาคม	๒๕๕๙	หน้า	๑
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พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

	 ปรับปรุงม�ตรก�รในก�รควบคุม	เฝ้�ระวัง	สืบค้นและตรวจสอบก�รประมง	เพื่อป้องกัน	ยับยั้ง	และขจัดก�รทำ� 

ก�รประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ยให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�นส�กล	และกำ�หนดแนวท�งในก�รอนุรักษ์และบริห�รจัดก�ร

แหล่งทรัพย�กรประมงและสัตว์นำ้�ให้ส�ม�รถใช้ประโยชน์ได้อย่�งยั่งยืน

เล่ม	๑๓๒	ตอนที่	๑๐๘	ก	ลงวันที่	๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	หน้า	๑

พระราชก�าหนดยกเว้นและสนบัสนนุการปฏบัิติการเก่ียวกับภาษอีากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘

	 กำ�หนดให้ยกเว้นและสนับสนุนก�รปฏิบัติก�รเกี่ยวกับภ�ษีอ�กรต�มประมวลรัษฎ�กร	 เพื่อให้ระบบก�รจัดเก็บ

ภ�ษีเงินได้สำ�หรับบริษัทหรือห้�งหุ้นส่วนนิติบุคคลเกิดประสิทธิภ�พม�กขึ้นและเป็นก�รสนับสนุนให้มีก�รจัดทำ�บัญชี 

ให้สอดคล้องกับสภ�พข้อเท็จจริงของกิจก�รซึ่งห�กไม่ดำ�เนินก�รโดยเร่งด่วนจะส่งผลให้รัฐต้องสูญเสียร�ยได้จ�กก�ร 

จดัเกบ็ภ�ษ	ีอนัจะส่งผลกระทบต่อคว�มมัน่คงท�งเศรษฐกจิของประเทศ	และเป็นกฎหม�ยเกีย่วด้วยภ�ษอี�กรทีต้่องพจิ�รณ�

โดยด่วนและลับ

เล่ม	๑๓๓	ตอนที่	๑	ก	ลงวันที่	๑	มกราคม	๒๕๕๙	หน้า	๑

พระราชกฤษฎีกาก�าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน 

ตลอดจนหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขแห่งสทิธใินการรับประโยชน์ทดแทนของบคุคลซ่ึงสมัครเป็นผูป้ระกันตน 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

	 ปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับประโยชน์ทดแทนในกรณีบำ�น�ญชร�ภ�พต�มกฎหม�ยว่�ด้วยสังคมบ�งกรณี	 และ

ให้สำ�นักง�นประกันสังคมจ่�ยเงินสมทบรวมทั้งผลประโยชน์ตอบแทนคืนให้แก่ผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์ที่จะโอนไปเป็น

สม�ชิกของกองทุนก�รออมแห่งช�ติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยกองทุนก�รออมแห่งช�ติด้วย

เล่ม	๑๓๒	ตอนที่	๑๐๖	ก	ลงวันที่	๑๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	หน้า	๓๑

พระราชก�าหนด

พระราชกฤษฎีกา
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	http://www.ratchakitcha.soc.go.th

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษ

หมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

	 กำ�หนดช่วงระยะเวล�ก�รยกเว้นค่�ธรรมเนียมก�รใช้ย�นยนตร์บนท�งหลวงพิเศษหม�ยเลข	๗	 และท�งหลวง

พิเศษหม�ยเลข	๙	ในช่วงเทศก�ลปีใหม่	พ.ศ.	๒๕๕๙

เล่ม	๑๓๒	ตอนที่	๑๒๓	ก	ลงวันที่	๒๓	ธันวาคม	๒๕๕๘	หน้า	๒๔

กฎกระทรวงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘

	 กำ�หนดหลักเกณฑ์	วิธีก�ร	และเงื่อนไขก�รจดทะเบียนก�รประกอบธุรกิจทวงถ�มหนี้

เล่ม	๑๓๓	ตอนที่	๔	ก	ลงวันที่	๑๓	มกราคม	๒๕๕๙	หน้า	๑

กฎกระทรวงก�าหนดสถานทีท่ีห้่ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึง่เป็นเด็กอายตุ�า่กว่าสิบแปดปีท�างาน พ.ศ. ๒๕๕๙

	 ห้�มน�ยจ้�งให้ลกูจ้�งซึง่เป็นเด็กอ�ยตุำ�่กว่�สบิแปดปีทำ�ง�นในโรงง�นประกอบกจิก�รเกีย่วกบัสตัว์นำ�้ต�มกฎหม�ย

ว่�ด้วยโรงง�นและสถ�นประกอบกิจก�รที่ประกอบกิจก�รเกี่ยวกับก�รแปรรูปสัตว์นำ้�ต�มพระร�ชกำ�หนดก�รประมง	 

พ.ศ.	๒๕๕๘

เล่ม	๑๓๓	ตอนที่	๕	ก	ลงวันที่	๑๔	มกราคม	๒๕๕๙	หน้า	๑

กฎกระทรวงก�าหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

	 เพิ่มเติมอัตร�ค่�แสตมป์ย�สูบสำ�หรับย�สูบประเภทบุหรี่ซิก�แรตให้สูงขึ้น	 เพื่อให้เหม�ะกับสภ�วก�รณ์ปัจจุบัน

และควบคุมก�รบริโภคย�สูบต�มนโยบ�ยของรัฐ

เล่ม	๑๓๓	ตอนที่	๑๓	ก	ลงวันที่	๙	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	หน้า	๓

กฎกระทรวงก�าหนดทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๙

	 กำ�หนดประเภทของทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งจะต้องเสียภ�ษีมรดก	เพื่อประโยชน์ในก�รจัดเก็บภ�ษี

เล่ม	๑๓๓	ตอนที่	๑๕	ก	ลงวันที่	๑๙	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	หน้า	๙

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท�าการประมงน�้าจืดในที่จับสัตว์น�้าที่เป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๙

	 กำ�หนดหลักเกณฑ์	วิธีก�ร	และเงื่อนไขในก�รขออนุญ�ต	ก�รออกใบอนุญ�ต	ก�รต่ออ�ยุใบอนุญ�ต	และก�รโอน

ใบอนุญ�ต	สำ�หรับก�รทำ�ประมงนำ้�จืดในที่จับสัตว์นำ้�ที่เป็นส�ธ�รณสมบัติของแผ่นดินโดยใช้เครื่องมือทำ�ก�รประมง

เล่ม	๑๓๓	ตอนที่	๑๘	ก	ลงวันที่	๒๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	หน้า	๓

กฎกระทรวง
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 การ นำ�ร่�งพระร�ชบญัญัตทิีไ่ด้รบัคว�มเหน็ชอบจ�กรฐัสภ�นำ�ขึน้ทูลเกล้�ฯ	ถว�ย 

เพือ่พระมห�กษตัริย์ทรงลงพระปรม�ภไิธย	รฐัธรรมนญูแห่งร�ชอ�ณ�จักรสย�ม	 

พุทธศักร�ช	๒๔๗๕	ม�ตร�	๓๘	บัญญัติให้	เมื่อสภ�ผู้แทนร�ษฎรได้ร่�งพระร�ชบัญญัติขึ้นสำ�เร็จแล้ว	 

ให้น�ยกรฐัมนตรนีำ�ข้ึนทลูเกล้�ฯ	ถว�ยเพือ่พระมห�กษตัริย์ทรงลงพระปรม�ภไิธย	และเม่ือได้ประก�ศ 

ในร�ชกิจจ�นุเบกษ�แล้ว	ให้ใช้บังคับเป็นกฎหม�ยได้	ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับต่อม�ได้คงหลักก�รดังกล่�ว	 

ต่อม�รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	๒๕๓๔๑	ได้คงหลักก�รเช่นเดียวกัน	แต่เพิ่มเติม 

กำ�หนดระยะเวล�ท่ีน�ยกรฐัมนตรจีะต้องนำ�ร่�งพระร�ชบญัญตัท่ีิได้รบัคว�มเห็นชอบจ�กรฐัสภ�นำ�ขึน้ 

ทูลเกล้�ฯ	ถว�ย	โดยกำ�หนดให้น�ยกรัฐมนตรีจะต้องนำ�ร่�งพระร�ชบัญญัติขึ้นทูลเกล้�ฯ	ถว�ย	ภ�ยใน	 

๓๐	วันนับแต่วันที่ได้รับร่�งพระร�ชบัญญัตินั้นจ�กรัฐสภ�	ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับต่อม�ได้แก้ไขระยะเวล� 

โดยลดระยะเวล�จ�ก	๓๐	วนั	เป็น	๒๐	วนั	นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัร่�งพระร�ชบญัญติันัน้จ�กรฐัสภ�	ในก�รนำ� 

ร่�งพระร�ชบัญญัตดิงักล่�วขึน้ทลูเกล้�ฯ	ถว�ย	เป็นต้นม�	ได้กำ�หนดให้น�ยกรฐัมนตรต้ีองนำ�ร่�งพระร�ชบญัญตั ิ

ทีร่ฐัสภ�ได้เหน็ชอบแล้ว	นำ�ขึน้ทลูเกล้�ฯ	ถว�ย	ภ�ยในระยะเวล�ต�มทีร่ฐัธรรมนญูกำ�หนด	และในระหว่�ง 

ปี	๒๕๔๖-๒๕๔๘	 ได้เกดิปัญห�เกีย่วกบัร่�งกฎหม�ยทีร่ฐัสภ�ให้คว�มเหน็ชอบ	 และส่งให้น�ยกรฐัมนตรี	 

แนวทางการด�าเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ 

ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา

หลักการและเหตุผล

๑	 รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	๒๕๓๔	ม�ตร�	๘๘	ร่�งพระร�ชบัญญัติที่ได้รับคว�มเห็นชอบของ 

	 รัฐสภ�แล้ว	 ให้น�ยกรัฐมนตรีนำ�ขึ้นทูลเกล้�ฯ	 ถว�ย	ภ�ยในส�มสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่�งพระร�ชบัญญัตินั้น 

	 จ�กรัฐสภ�เพื่อพระมห�กษัตริย์ทรงลงพระปรม�ภิไธย	 และเม่ือประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�แล้ว	 ให้ใช้บังคับเป็น 

	 กฎหม�ยได้

สมโภช  ประเสริฐดี

ส�านักนิติธรรม

บทคว�มพิเศษ	:
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การพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติ

นำ�ข้ึนทลูเกล้�ฯ	ถว�ย	เพือ่ทรงลงพระปรม�ภไิธย	มคีว�มผิดพล�ดคล�ดเคล่ือน	รวม	๓	ฉบบั	โดยพบคว�มผดิพล�ด 

ก่อนนำ�ขึ้นทูลเกล้�ฯ	ถว�ย	และภ�ยหลังก�รนำ�ขึ้นทูลเกล้�ฯ	ถว�ย	เพื่อทรงลงพระปรม�ภิไธย

	 อย่�งไรกด็	ีก�รดำ�เนนิก�รดงักล่�วเพือ่แก้ไขปัญห�ก�รคล�ดเคลือ่นของร่�งพระร�ชบญัญตัฯิ	 

แม้จะมีคำ�วินิจฉัยของศ�ลรัฐธรรมนูญแล้วก็ต�ม	 แต่ยังมีคว�มเห็นไม ่สอดคล้องกัน 

ในท�งวิช�ก�ร	โดยฝ่�ยหนึง่มีคว�มเห็นว่�	แม้จะพบคว�มผดิพล�ดคล�ดเคลือ่น	น�ยกรฐัมนตรต้ีองนำ� 

ร่�งพระร�ชบัญญัติน้ันขึ้นทูลเกล้�ฯ	 ถว�ย	 ต�มที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้กำ�หนดไว้	 ไม่ส�ม�รถ 

ดำ�เนนิก�รเป็นประก�รอืน่ได้	และตลุ�ก�รศ�ลรฐัธรรมนูญบ�งท่�นวนิจิฉยัว่�	รฐัสภ�จะนำ�ร่�งพระร�ชบญัญตั ิ

กลับคนืม�พจิ�รณ�แก้ไขปรบัปรงุไม่ได้	แต่อกีฝ่�ยหนึง่เหน็ว่�	น�ยกรฐัมนตรสี�ม�รถใช้อำ�น�จในฐ�นะ 

น�ยกรัฐมนตรีส่งคืนร่�งพระร�ชบัญญัติท่ีมีคว�มผิดพล�ดคล�ดเคล่ือนให้รัฐสภ�พิจ�รณ�เพื่อแก้ไข 

ข้อผิดพล�ดได้	

	 นอกจ�กนี	้น�ยกรัฐมนตรีเป็นผู้ทีมี่คว�มสำ�คัญต่อก�รปกครองในระบบรฐัสภ�	 เพร�ะเป็นหัวหน้� 

รฐับ�ลมหีน้�ทีค่วบคมุและรบัผดิชอบก�รใช้อำ�น�จบรหิ�ร	 ต้องรบัผดิชอบต่อฝ่�ยนิตบิญัญัตใินก�รบริห�ร 

ร�ชก�รแผ่นดิน	มอีำ�น�จถ่วงดลุหรอืยบัยัง้อำ�น�จฝ่�ยนติบิญัญติัได้	และยงัเป็นผูล้งน�มรบัสนองพระบรมร�ชโองก�ร 

ในก�รนำ�ร่�งพระร�ชบญัญตัขิึน้ทลูเกล้�ฯ	ถว�ย	เพือ่ทรงลงพระปรม�ภไิธยประก�ศใช้บงัคบัเป็นกฎหม�ย	

	 ด้วยเหตุผลข้�งต้น	 จึงจำ�เป็นต้องศึกษ�อำ�น�จหน้�ท่ีของน�ยกรัฐมนตรี	 ในก�รยับยั้ง 

ร่�งพระร�ชบัญญติัว่�มอียูอ่ย่�งไรและเหม�ะสมแล้วหรือไม่	และน�ยกรฐัมนตรมีบีทบ�ทในก�รใช้อำ�น�จ 

ดังกล่�วนั้นอย่�งไร	โดยเฉพ�ะอำ�น�จของน�ยกรัฐมนตรีในก�รยับยั้งร่�งพระร�ชบัญญัติที่รัฐสภ� 

ให้คว�มเหน็ชอบ	แล้วพบว่�มกี�รผดิพล�ดคล�ดเคลือ่นทีเ่ห็นประจกัษ์เช่นในกรณีดงักล่�วข้�งต้น	เพือ่เสนอแนะ 

แนวท�งที่เหม�ะสมต่อไป

	 เมือ่สภ�ผูแ้ทนร�ษฎรและวฒิุสภ�ได้พจิ�รณ�และลงมตใิห้คว�มเหน็ชอบร่�งพระร�ชบญัญตั ิ

ดงักล่�วแล้ว	ให้ส่งร่�งพระร�ชบญัญตันิัน้ไปยงัน�ยกรฐัมนตรเีพือ่นำ�ขึน้ทลูเกล้�ฯ	ถว�ย	เพือ่พระมห�กษัตริย์ 

ทรงลงพระปรม�ภิไธย	และเมื่อประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�แล้ว	ให้ใช้บังคับเป็นกฎหม�ยได้

	 ร่�งพระร�ชบญัญตัท่ีิได้รบัคว�มเหน็ชอบจ�กรฐัสภ�แล้ว	ข้ันตอนก่อนนำ�ข้ึนทลูเกล้�ฯ	ถว�ย	 

เพือ่พระมห�กษตัรย์ิทรงลงพระปรม�ภไิธย	อ�จถกูตรวจสอบคว�มชอบด้วยรฐัธรรมนูญกไ็ด้	ถ้�สม�ชกิ 

สภ�ผู้แทนร�ษฎร	 วุฒิสภ�	 หรือสม�ชิกของสภ�รวมกัน	 ต�มจำ�นวนที่กำ�หนด	 หรือน�ยกรัฐมนตร	ี 

เห็นว่�ร่�งพระร�ชบญัญตัฉิบบันัน้	ๆ 	มข้ีอคว�มขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู	หรอืกระบวนก�รตร�กฎหม�ย 

ไม่ถูกต้องต�มบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	โดยส่งคว�มเห็นนั้นไปยังศ�ลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย	ซึ่งเป็น 

ขั้นตอนตรวจสอบคว�มชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนนำ�ร่�งพระร�ชบัญญัติขึ้นทูลเกล้�ฯ	ถว�ย	

	 ถ้�ร่�งพระร�ชบัญญัติที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กรัฐสภ�แล้ว	 ไม่มีประเด็นว่�มีข้อคว�มขัด 

หรอืแย้งต่อรฐัธรรมนูญ	หรอืกระบวนก�รตร�กฎหม�ยไม่ถูกต้องต�มบทบญัญัตขิองรฐัธรรมนูญ	น�ยกรฐัมนตร ี

จะนำ�ร่�งพระร�ชบัญญัตดิงักล่�วขึน้ทลูเกล้�ฯ	ถว�ย	เพ่ือพระมห�กษตัรย์ิทรงลงพระปรม�ภิไธย	ภ�ยใน 

ระยะเวล�ที่รัฐธรรมนูญกำ�หนด	และในขั้นตอนน้ี	ห�กพระมห�กษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยกับ 

ร่�งพระร�ชบัญญัติดังกล่�วและพระร�ชท�นคืนม�ยังรัฐสภ�	หรือเมื่อพ้นระยะเวล�ที่กำ�หนดแล้วมิได้ 

พระร�ชท�นคืนม�	รัฐสภ�จะต้องปรึกษ�ร่�งพระร�ชบัญญัตินั้นใหม่	ถ้�รัฐสภ�มีมติยืนยันมติต�มเดิม 

ด้วยคะแนนเสยีงต�มทีก่ำ�หนด	ให้น�ยกรัฐมนตรีนำ�ร่�งพระร�ชบัญญัตนิัน้ขึน้ทลูเกล้�ฯ	ถว�ย	อกีครัง้หนึง่	 

และห�กพระมห�กษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรม�ภิไธยพระร�ชท�นคืนม�ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด 

ให้น�ยกรัฐมนตรีนำ�ร่�งพระร�ชบัญญัตินั้นประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�ใช้บังคับเป็นกฎหม�ย 

เสมือนหนึ่งว่�พระมห�กษัตริย์ได้ทรงลงพระปรม�ภิไธยแล้ว

แนวทางการด�าเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ 

ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
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ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย

 เพือ่ทรงลงพระปรมาภไิธย

	 ในก�รบรหิ�รร�ชก�รแผ่นดนิของรฐับ�ลหรอืฝ่�ยบรหิ�รนัน้	 อำ�น�จหน้�ทีท่ีส่ำ�คญัประก�รหน่ึง 

ของฝ่�ยบรหิ�รโดยเฉพ�ะน�ยกรฐัมนตรกีค็อืก�รนำ�ร่�งพระร�ชบญัญตัทิีไ่ด้รบัคว�มเหน็ชอบของรัฐสภ� 

หรอืฝ่�ยนติบิญัญัติแล้วทลูเกล้�ฯ	ถว�ย	เพ่ือทรงลงพระปรม�ภไิธย	และหลังจ�กทีท่รงลงพระปรม�ภไิธย 

หรือถือเสมือนหนึ่งว่�ได้ทรงลงพระปรม�ภิไธยแล้ว	 ก็ต้องนำ�ร่�งพระร�ชบัญญัตินั้นประก�ศใน 

ร�ชกิจจ�นุเบกษ�ต่อไป	นับแต่รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรสย�ม	พุทธศักร�ช	๒๔๗๕	ม�ตร�	๓๘	 

บญัญัตใิห้เม่ือสภ�ผูแ้ทนร�ษฎรได้ร่�งพระร�ชบญัญตัขิึน้สำ�เรจ็แล้ว	ให้น�ยกรฐัมนตรนีำ�ขึน้ทลูเกล้�ฯ	ถว�ย 

เพื่อพระมห�กษัตริย์ทรงลงพระปรม�ภิไธย	 และเมื่อได้ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�แล้ว	 ให้ใช้บังคับ 

เป็นกฎหม�ยได้๒ 

	 รัฐธรรมนูญฉบับต่อม�ได้คงหลักก�รดังกล่�วข้�งต้นตลอดม�	 ต่อม�รัฐธรรมนูญ 

แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	 พุทธศักร�ช	 ๒๕๓๔	 ได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวล�ก�รนำ�ร่�งพระร�ชบัญญัติ 

ขึ้นทูลเกล้�ฯ	ถว�ย	เพื่อทรงลงพระปรม�ภิไธย	โดยม�ตร�	๘๘	บัญญัติให้ร่�งพระร�ชบัญญัติที่ได้รับ 

คว�มเห็นชอบของรัฐสภ�แล้ว	 ให้น�ยกรัฐมนตรีนำ�ขึ้นทูลเกล้�ฯ	 ถว�ย	 ภ�ยในส�มสิบวันนับแต่วันท่ี 

ได ้รับร ่�งพระร�ชบัญญัตินั้นจ�กรัฐสภ�เพื่อทรงลงพระปรม�ภิไธย	 และเมื่อได ้ประก�ศ 

ในร�ชกจิจ�นเุบกษ�แล้ว	ให้ใช้บงัคบัเป็นกฎหม�ยได้	และรัฐธรรมนญูแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พทุธศกัร�ช	๒๕๔๐	 

ได้แก้ไขโดยลดระยะเวล�ในก�รนำ�ขึ้นทูลเกล้�ฯ	ถว�ย	เพื่อทรงลงพระปรม�ภิไธย	จ�กเดิมภ�ยใน 

ส�มสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่�งพระร�ชบัญญัติน้ันจ�กรัฐสภ�	 เป็นภ�ยในยี่สิบวันวันนับแต่วันที ่

ได้รับร่�งพระร�ชบัญญัตินั้นจ�กรัฐสภ�	ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับต่อม�ได้คงหลักก�รดังกล่�วเช่นเดียวกัน

๒	 จ�รตีประเพณหีรอืธรรมเนยีมปฏบิตัทิ�งรฐัธรรมนญูในก�รทลูเกล้�ฯ	ถว�ย	ร่�งพระร�ชบญัญตัเิพือ่พระมห�กษตัรย์ิ

ทรงลงพระปรม�ภไิธยและก�รประก�ศกฎหม�ยในร�ชกิจจ�นุเบกษ�	58.181.145.132/multim/jindex/9-26/9-26-207.pdf
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หลักการถ่วงดุล

	 ระบอบประช�ธปิไตยทีย่ดึหลักก�รแบ่งแยกอำ�น�จจะมกี�รกระจ�ยอำ�น�จไปยงัองค์กรต่�ง	ๆ	 

เพื่อมิให้องค์กรหน่ึงองค์กรใดมีอำ�น�จม�กเกินไป	 ก�รที่จะทำ�ให้อำ�น�จต่�ง	 ๆ	 สมดุลกันนั้นต้องให ้

อำ�น�จหนึง่มอีำ�น�จถ่วงหรอืยบัยัง้อำ�น�จหนึง่ได้	ก�รถ่วงดุลอำ�น�จในระหว่�งบรหิ�รกบัฝ่�ยนิตบิญัญตันิัน้	 

ฝ่�ยบริห�รอ�จยับยั้งร่�งกฎหม�ยที่ได้รับคว�มเห็นชอบของฝ่�ยนิติบัญญัติได้	 ไม่ว่�จะเป็นก�รยับยั้ง 

ร่�งกฎหม�ยอย่�งเดด็ข�ดหรอืก�รยบัยัง้ร่�งกฎหม�ยโดยถ่วงเวล�ให้ล่�ช้�	เพือ่ป้องกนัก�รออกกฎหม�ย 

ด้วยอ�รมณ์ที่ร้อนแรงหรือต�มกระแสก�รเมืองหรือสังคมโดยไม่คิดให้รอบคอบ	โดยยับยั้งให้ช้�ลงและ 

ส่งกลับไปพิจ�รณ�ใหม่	หรือให้โอก�สแก่อำ�น�จนิติบัญญัติที่จะแก้ไขข้อผิดพล�ดของตน

	 สำ�หรับประเทศไทยนั้น	ก�รยับยั้งร่�งพระร�ชบัญญัติท่ีได้รับคว�มเห็นชอบของรัฐสภ�	 

ในอดีตที่ผ่�นม�น�ยกรัฐมนตรีได้เคยไม่นำ�ร่�งพระร�ชบัญญัติที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กรัฐสภ� 

ขึน้ทลูเกล้�ฯ	ถว�ย	เพือ่ทรงลงพระปรม�ภไิธย	โดยทำ�ก�รแก้ไขร่�งพระร�ชบัญญตัทิีไ่ด้รบัคว�มเหน็ชอบ 

จ�กรัฐสภ�แล้วนำ�ม�เสนอรัฐสภ�อีกครั้งหนึ่ง	 ซึ่งสม�ชิกสภ�หล�ยคนคัดค้�นโต้แย้งรัฐบ�ลว่�	 

ทำ�ไม่ถูกต้องต�มรัฐธรรมนูญ	 รัฐบ�ลควรเสนอเป็นร่�งพระร�ชบัญญัติยกเลิกพระร�ชบัญญัติ 

ที่ผ่�นสภ�ไปแล้วหรือจะเสนอเป็นร่�งพระร�ชบัญญัติเพิ่มเติมก็ได้	 แต่สุดท้�ยสภ�ก็ลงมติรบัหลกัก�ร 

ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนี้	 และอีกกรณีหนึ่งน�ยกรัฐมนตรีได้ขอห�รือกับสภ�	 ให้สภ�ห�ท�ง 

ระงับมิให้น�ยกรัฐมนตรีต้องนำ�ร่�งพระร�ชบัญญัติซ่ึงได้ผ่�นสภ�ไปแล้วขึ้นทูลเกล้�ฯ	ถว�ย	เพื่อ 

ทรงลงพระปรม�ภิไธย	ในที่สุดสภ�ได้ลงมติให้ระงับก�รนำ�ร่�งพระร�ชบัญญัติน้ีขึ้นทูลเกล้�ฯ	ถว�ย	 

เพือ่ทรงลงพระปรม�ภไิธย๓

๓	 จ�รตีประเพณหีรอืธรรมเนยีมปฏบิตัทิ�งรฐัธรรมนญูในก�รทลูเกล้�ฯ	ถว�ย	ร่�งพระร�ชบญัญตัเิพือ่พระมห�กษตัรย์ิ

ทรงลงพระปรม�ภิไธยและก�รประก�ศกฎหม�ยในร�ชกิจจ�นุเบกษ�	58.181.145.132/multim/jindex/9-26/9-26-207.pdf
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	 นอกจ�กนี้	 ศ�ลรัฐธรรมนูญได้เคยมีคำ�วินิจฉัยที่	 ๓๑/๒๕๔๗	 เรื่อง	 กรณีมีปัญห� 

เก่ียวกับอำ�น�จหน้�ที่ขององค์กรต�มรัฐธรรมนูญในก�รตร�ร่�งพระร�ชบัญญัติมห�วิทย�ลัยร�ชภัฎ		 

พ.ศ.	 ....	 ว่�	 รัฐสภ�มีหน้�ที่ดำ�เนินก�รให้ถูกต้องต�มมติของรัฐสภ�ก่อนที่ส่งให้น�ยกรัฐมนตรีเพื่อนำ� 

ร่�งพระร�ชบัญญัติที่ได้รับคว�มเห็นชอบของรัฐสภ�แล้วขึ้นทูลเกล้�ฯ	 ถว�ย	 เพื่อพระมห�กษัตริย ์

ทรงลงพระปรม�ภไิธย	เมือ่รัฐสภ�มหีน้�ทีด่งักล่�วทำ�ให้ก�รดำ�เนนิก�รเพือ่ให้ร่�งพระร�ชบญัญัตถิกูต้อง 

ตรงต�มมติของรัฐสภ�เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนก�รตร�พระร�ชบัญญัติ	

	 นบัแต่ปี	๒๕๕๑	เป็นต้นม�	ได้มข้ีอบังคบัก�รประชุมสภ�ผูแ้ทนร�ษฎร	กำ�หนดให้ร่�งพระร�ชบัญญตัิ 

ที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กรัฐสภ�แล้วมีข้อคว�มผิดพล�ดซ่ึงเกิดขึ้นในระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของสภ�	 

ประธ�นสภ�อ�จขอปรกึษ�หรอืสม�ชกิเสนอญตัต	ิให้นำ�ร่�งพระร�ชบญัญตัฉิบบันัน้กลบัม�ทบทวนได้	 

และก�รพิจ�รณ�แก้ไขเพิม่เตมิให้กระทำ�ได้เท่�ทีจ่ำ�เป็นและให้กระทำ�ในทีป่ระชมุสภ�	เมือ่ดำ�เนนิก�รแล้ว 

ให้แจ้งวฒุสิภ�ทร�บและดำ�เนนิก�รเพือ่ให้น�ยกรฐัมนตรนีำ�ขึน้ทลูเกล้�ฯ	ถว�ย	เพือ่ทรงลงพระปรม�ภไิธย 

ต่อไป๔

	 เมือ่พิจ�รณ�หลกัก�รถ่วงดลุและคำ�วนิจิฉยัของศ�ลรฐัธรรมนญูดงักล่�วแล้วจะเหน็ว่�	แม้ว่� 

รัฐธรรมนูญจะไม่ได้กำ�หนดให้น�ยกรัฐมนตรีมีอำ�น�จยับยั้งร่�งพระร�ชบัญญัติที่ได้รับคว�มเห็นชอบ 

ของรฐัสภ�นำ�ขึน้ทลูเกล้�ฯ	ถว�ย	กต็�ม	แต่น�ยกรฐัมนตรกีส็�ม�รถทีจ่ะชะลอไม่นำ�ร่�งพระร�ชบัญญัติ 

ดงักล่�วขึน้ทลูเกล้�ฯ	ถว�ย	กไ็ด้	ห�กร่�งพระร�ชบญัญตัฉิบับนัน้มคีว�มผดิพล�ดคล�ดเคลือ่น	และมใิช่ 

เป็นกรณีที่ร่�งพระร�ชบัญญัตินั้นมีข้อคว�มขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ	หรือกระบวนก�รตร�กฎหม�ย 

ไม่ถูกต้องต�มบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญด้วย	 ประกอบกับได้มีข้อบังคับก�รประชุมสภ�ผู้แทนร�ษฎร 

ทีใ่ห้ส�ม�รถนำ�ร่�งพระร�ชบญัญตัมิข้ีอคว�มผดิพล�ดซึง่เกดิขึน้ในระหว่�งก�รพจิ�รณ�กลบัม�ทบทวนได้		 

ทำ�ให้เหน็ได้ว่�ห�กร่�งพระร�ชบญัญตัทิีไ่ด้รบัคว�มเหน็ชอบของรฐัสภ�แล้ว	และได้ส่งไปเพ่ือน�ยกรฐัมนตรี 

นำ�ข้ึนทูลเกล้�ฯ	 ถว�ยน้ัน	 ห�กน�ยกรัฐมนตรีพบว่�ร่�งพระร�ชบัญญัตินั้นมีข้อคว�มผิดพล�ด 

คล�ดเคลือ่นซึง่เกดิขึน้ในระหว่�งก�รพจิ�รณ�ของสภ�	น�ยกรฐัมนตรสี�ม�รถทีจ่ะยบัยัง้ร่�งพระร�ชบญัญตัิ 

ฉบบันัน้	โดยส่งกลบัคนืไปเพือ่รฐัสภ�แก้ไขข้อผดิพล�ด	แม้ว่�รฐัสภ�จะไม่ได้ขอให้มกี�รนำ�ร่�งพระร�ชบญัญตัิ 

ฉบับดังกล่�วกลับคืนไปเพื่อพิจ�รณ�ทบทวนต�มข้อบังคับก�รประชุมก็ต�ม

	 นอกจ�กน้ี	เมือ่ได้พจิ�รณ�คำ�วนิิจฉยัของศ�ลรฐัธรรมนูญที	่๓๑/๒๕๔๗	ซ่ึงวนิิจฉยัว่�	รฐัสภ� 

มีหน้�ท่ีดำ�เนินก�รให้ถูกต้องต�มมติของรัฐสภ�ก่อนท่ีส่งให้น�ยกรัฐมนตรีเพ่ือนำ�ร่�งพระร�ชบัญญัติ 

ทีไ่ด้รบัคว�มเหน็ชอบของรฐัสภ�แล้วนำ�ขึน้ทูลเกล้�ฯ	ถว�ย	ดงักล่�วแล้ว	มข้ีอสงัเกตว่�	ร่�งพระร�ชบญัญตัิ 

ทีไ่ด้รบัคว�มเหน็ชอบจ�กรฐัสภ�และได้ส่งให้น�ยกรฐัมนตรนีำ�ขึน้ทลูเกล้�ฯ	ถว�ย	เพือ่ทรงลงพระปรม�ภไิธยนัน้	 

จะต้องเป็นร่�งพระร�ชบัญญตัถิกูต้องตรงต�มมตขิองรัฐสภ�	ดงันัน้	ห�กปร�กฏว่�ร่�งพระร�ชบญัญตัฉิบบันัน้ 

มีข้อคว�มผิดพล�ดซึ่งเกิดขึ้นในระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของสภ�	 อันถือได้ว่�เป็นร่�งพระร�ชบัญญัต ิ

ทีไ่ม่ถูกต้องตรงต�มมติของรัฐสภ�	ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับดังกล่�วจึงไม่ถือว่�เป็นร่�งพระร�ชบัญญัติ 

ท่ีน�ยกรฐัมนตรต้ีองนำ�ขึน้ทลูเกล้�ฯ	ถว�ย	ภ�ยในกำ�หนดระยะเวล�	๒๐	วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รับร่�งพระร�ชบัญญตันิัน้ 

จ�กรัฐสภ�ต�มบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่�ว

๔	 ข้อบังคับก�รประชุมสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๕๗	ข้อ	๑๓๒	ในกรณีที่ปร�กฏว่�ร่�งพระร�ชบัญญัติที่สภ� 

ให้คว�มเห็นชอบและให้นำ�ขึ้นทูลเกล้�ฯ	 ถว�ย	 ต�มข้อ	 ๑๓๑	 มีคว�มผิดพล�ด	 และสมควรได้รับก�รพิจ�รณ� 

ทบทวนอกีครัง้	ก่อนทรงลงพระปรม�ภไิธย	ประธ�นสภ�อ�จขอปรึกษ�	หรือสม�ชกิเสนอญตัตโิดยมผีูรั้บรองไม่น้อยกว่� 

สิบคนให้นำ�ร่�งพระร�ชบัญญัตินั้นกลับม�ทบทวนได้อีกครั้ง	ห�กที่ประชุมสภ�ลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 

ไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนสม�ชิกทั้งหมดที่มีอยู่ในวันประชุมก็ให้ดำ�เนินก�รได้

	 ก�รขอปรึกษ�หรือญัตติต�มวรรคหนึ่งต้องระบุประเด็นที่จะขอนำ�กลับม�ทบทวนและให้เหตุผลที่ชัดเจน

	 ก�รพิจ�รณ�แก้ไขเพิ่มเติมให้กระทำ�ได้เท่�ที่จำ�เป็น	 และให้กระทำ�ที่ประชุมสภ�โดยคณะกรรม�ธิก�รเต็มสภ�	

เสร็จแล้วจึงให้ดำ�เนินก�รต�มข้อ	๑๒๕	ถึงข้อ	๑๓๑	ต่อไป



29ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๕๙

	 เมื่อร่�งพระร�ชบัญญัติที่มีข้อคว�มผิดพล�ดซ่ึงเกิดข้ึนในระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของสภ� 

ดังกล่�ว	ไม่ถอืว่�เป็นร่�งพระร�ชบญัญติัท่ีเป็นไปต�มบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญซึง่กำ�หนดให้น�ยกรัฐมนตร ี

ต้องนำ�ขึ้นทูลเกล้�ฯ	 ถว�ย	 และรัฐธรรมนูญก็มิได้มีก�รกำ�หนดเกี่ยวกับกรณีดังกล่�วไว้แต่อย่�งใด	 

ซึ่งห�กไม่มีบทบัญญัติในก�รวินิจฉัยช้ีข�ดปัญห�แห่งกรณีก็อ�จนำ�หลักกฎหม�ยเทียบเคียงอย่�งยิ่ง	 

หรือหลกักฎหม�ยท่ัวไปท�งมห�ชนในระดับรัฐธรรมนญูท่ีจะนำ�ม�อดุช่องว่�งได้ด้วย	ซึง่เป็นเรือ่งของนติวิธิี	 

หรอื	 Juristic	Method	 ในก�รอุดช่องว่�งของกฎหม�ย๕	ดงัน้ัน	 จึงมีคว�มเหน็ว่�	 อ�จใช้หลกักฎหม�ย 

เทียบเคียงอดุช่องว่�งดงักล่�ว	โดยถอืว่�ร่�งพระร�ชบัญญัตทิีม่ข้ีอคว�มผดิพล�ด	เป็นร่�งพระร�ชบญัญตั ิ

ที่มีข้อคว�มขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ	 หรือกระบวนก�รตร�กฎหม�ยไม่ถูกต้องต�มบทบัญญัติของ 

รัฐธรรมนูญ	 ส�ม�รถส่งให้ศ�ลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยก่อนก็ได้	 แต่อย่�งไรก็ดี	 ก�รที่จะถือว่� 

ร่�งพระร�ชบัญญตัทิีม่ข้ีอคว�มผิดพล�ดเป็นร่�งพระร�ชบญัญตัทิีม่ข้ีอคว�มขดัหรือแย้งกบัรัฐธรรมนญู	 

หรือกระบวนก�รตร�กฎหม�ยไม่ถูกต้องต�มบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 ก็อ�จส่งผลกระทบต่อ 

ร่�งพระร�ชบญัญตัดัิงกล่�วเมือ่ศ�ลรฐัธรรมนูญมคีำ�วนิิจฉยั	แต่ห�กใช้วิธกี�รให้น�ยกรฐัมนตรส่ีงกลบัคนื 

ให้สภ�ทบทวนอ�จจะเหม�ะสมกว่�	และส�ม�รถแก้ไขร่�งพระร�ชบัญญัตินั้นให้ถูกต้องต่อไปได้

๕	 รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.วรเจตน์		ภ�คีรัตน์	“บทสัมภ�ษณ์”	วันพุธที่	๒๙	มีน�คม	๒๕๔๙
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การลงนามรับสนอง

พระบรมราชโองการ๖

	 ในก�รนำ�ร่�งพระร�ชบัญญัตทิีไ่ด้รับคว�มเห็นชอบจ�กรัฐสภ�ขึน้ทลูเกล้�ฯ	 ถว�ย	 เพือ่ทรงลง 

พระปรม�ภิไธยนั้น	 น�ยกรัฐมนตรีจะต้องลงน�มรับสนองพระบรมร�ชโองก�รในร่�งพระร�ชบัญญัต ิ

ฉบับนั้นก่อน	ซึ่งในก�รลงน�มรับสนองพระบรมร�ชโองก�รเป็นไปต�มหลักที่ว่�พระมห�กษัตริย ์

ทรงทำ�ผิดไม่ได้	(The	King	can	do	no	wrong)	

	 ก�รปกครองในระบอบประช�ธปิไตยอนัมพีระมห�กษัตรย์ิทรงเป็นประมขุน้ัน	กจิก�รทีเ่กีย่วกบั 

ก�รเมืองก�รปกครองประเทศบ�งประก�รจะต้องได้รับก�รลงน�มโดยพระมห�กษัตริย์ซึ่งเป็นประมุข 

ของประเทศ	ดังนั้น	เหตุผลที่ต้องมีระบบก�รลงน�มรับสนองพระบรมร�ชโองก�รจึงมีอยู่ด้วยกัน	 

๒	ประก�ร	คือ	

	 ก.	เพื่อเป็นก�รรับรองพระปรม�ภิไธยของพระมห�กษัตริย์ว่�เป็นพระปรม�ภิไธยอันแท้จริง

	 ข.	 เพื่อให้พระมห�กษัตริย์ไม่ต้องทรงรับผิดชอบในก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินต�มหลักที่ว่� 

พระมห�กษัตริย์ทรงทำ�ผิดไม่ได้

	 ในด้�นตัวผู้ลงน�มรับสนองพระบรมร�ชโองก�รนั้น	 จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกิจก�รที่ตน 

ลงน�มรับสนองพระบรมร�ชโองก�รนั้นเสมอ	 เพร�ะถือว่�พระมห�กษัตริย์ทรงลงพระปรม�ภิไธย 

ต�มคำ�แนะนำ�และยินยอมของบุคคลดังกล่�ว	คว�มรับผิดชอบดังกล่�วคือ

	 ก.	 รับผิดชอบในคว�มถูกต้องของแบบพิธีหรือกระบวนก�ร	 โดยเรื่องที่จะขอให้ทรงลง 

พระปรม�ภิไธยนั้นได้ผ่�นแบบพิธีหรือกระบวนก�รม�โดยถูกต้องแล้ว	เช่น	กระบวนก�รตร�กฎหม�ย 

หรือกระบวนก�รสรรห�ผู้หนึ่งผู้ใดให้ม�ดำ�รงตำ�แหน่งหนึ่งตำ�แหน่งใด	เป็นต้น

	 ข.	รับผิดชอบในข้อคว�ม	หรือข้อคว�มในเอกส�รนั้นถูกต้องรับผิดชอบในส�ระของข้อคว�ม	 

ซ่ึงหม�ยคว�มถงึก�รถว�ยคำ�แนะนำ�และยนิยอมว่�จะทรงปฏบิตัอิย่�งไรในก�รบรหิ�รร�ชก�รแผ่นดนิ

๖	 รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.	นันทวฒัน์		บรม�นันท์		“ก�รลงน�มรับสนองพระบรมร�ชโองก�ร”	วนัท่ี	๑๗	ธนัว�คม	๒๕๔๗	



31ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๕๙

	 รฐัธรรมนญูได้กำ�หนดให้ร่�งพระร�ชบญัญตัทิีไ่ด้รบัคว�มเหน็ชอบจ�กรฐัสภ�แล้ว	ให้น�ยกรฐัมนตรี 

นำ�ขึน้ทลูเกล้�ฯ	ถว�ย	ภ�ยในยีส่บิวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัร่�งพระร�ชบัญญตันิัน้จ�กรฐัสภ�เพือ่พระมห�กษัตริย์ 

ทรงลงพระปรม�ภิไธย	 ร่�งพระร�ชบัญญัติที่จะนำ�ขึ้นทูลเกล้�ฯ	 ถว�ย	 เพื่อทรงลงพระปรม�ภิไธยนั้น	 

น�ยกรัฐมนตรจีะต้องเป็นผู้ลงน�มรบัสนองพระบรมร�ชโองก�ร	ซึง่หม�ยคว�มว่�น�ยกรฐัมนตรต้ีองเป็น 

ผูร้บัผดิชอบในคว�มถกูต้องของแบบพธิหีรอืกระบวนก�ร	ตลอดจนคว�มถกูต้องของข้อคว�มหรอืส�ระ 

ของข้อคว�มของร่�งพระร�ชบญัญตัท่ีิต้องลงน�มรบัสนองพระบรมร�ชโองก�รนัน้๗	ทัง้นี	้ก�รทีร่ฐัธรรมนญู 

กำ�หนดให้น�ยกรัฐมนตรีเป็นผู้นำ�ร่�งพระร�ชบัญญัติขึ้นทูลเกล้�ฯ	ถว�ย	คงมุ่งหม�ยให้คณะรัฐมนตรี 

เป็นผูถ้ว�ยคำ�แนะนำ�เกีย่วกบัก�รลงพระปรม�ภไิธยในร่�งพระร�ชบญัญตัิ๘	นอกจ�กนี	้ก�รท่ีรฐัธรรมนญู 

กำ�หนดอำ�น�จหน้�ที่ของน�ยกรัฐมนตรีในกรณีดังกล่�ว	มิได้หม�ยคว�มถึงเฉพ�ะอำ�น�จหน้�ที่ต�มที่ 

รัฐธรรมนูญกำ�หนดเท่�นั้น	แต่ยังมีหน้�ท่ีท่ีเกิดขึ้นโดยผลของอำ�น�จหน้�ท่ีต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนดไว	้ 

ซึง่ในท�งกฎหม�ยเรยีกหน้�ทีน้ี่ว่�	“หน้�ทีโ่ดยปรยิ�ย”	หรอื	Implied	duty	ก�รใช้หรอืก�รตคีว�มกฎหม�ย 

จึงต้องคำ�นึงถึงหน้�ที่ที่มีอยู่เพียงแต่มิได้เขียนเป็นล�ยลักษณ์อักษรด้วย	 มิใช่ว่�ไม่มีตัวบทกฎหม�ยไว ้

ก็ไม่มีหน้�ที่ใด	ๆ	เลย	เมื่อน�ยกรัฐมนตรีเป็นผู้มีหน้�ที่นำ�ร่�งพระร�ชบัญญัติขึ้นทูลเกล้�ฯ	ถว�ย	และ 

ต้องเป็นผู้ลงน�มรบัสนองพระบรมร�ชโองก�ร	น�ยกรฐัมนตรจีงึมหีน้�ทีโ่ดยปรยิ�ยทีจ่ะต้องตรวจสอบ 

ร่�งพระร�ชบัญญัติท่ีจะนำ�ขึ้นทูลเกล้�ฯ	 ถว�ย	 ว่�ไม่มีข้อบกพร่องใด	 ๆ	 และชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

ก่อนนำ�ขึน้ทลูเกล้�ฯ	ถว�ย	ทกุคร้ัง๘	ดงันัน้	จงึเห็นว่�	ห�กร่�งพระร�ชบญัญตัท่ีิจะนำ�ขึน้ทูลเกล้�ฯ	ถว�ย 

เพ่ือทรงลงพระปรม�ภิไธยมีคว�มบกพร่องท่ีมิใช่กรณีร่�งพระร�ชบัญญัติน้ันมีข้อคว�มขัดหรือแย้ง 

กบัรฐัธรรมนูญ	หรอืกระบวนก�รตร�กฎหม�ยไม่ถกูต้องต�มบทบญัญตัขิองรัฐธรรมนญู	น�ยกรฐัมนตรี 

ย่อมมีอำ�น�จท่ีจะชะลอร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนั้น	 เพื่อให้มีก�รแก้ไขให้ถูกต้องก่อนนำ�ข้ึนทูลเกล้�ฯ	 

ถว�ย	เพื่อทรงลงพระปรม�ภิไธยได้

๗	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�		เรื่องเสร็จที่		๓๑๐/๒๔๙๗
๘	 ปกรณ์		นิลประพันธ์		“หน้�ที่โดยปริย�ย”	:	คำ�อธิบ�ยในห้วงวิกฤต	เครือข่�ยกฎหม�ยมห�ชนไทย

	 ต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยนับแต่ฉบับปี	 ๒๕๓๔	 เป็นต้นม�	 ได้มีก�รกำ�หนด 

ให้ร่�งพระร�ชบัญญัติที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กรัฐสภ�แล้ว	 ให้น�ยกรัฐมนตรีนำ�ข้ึนทูลเกล้�ฯ	 ถว�ย 

ภ�ยในยีส่บิวนันบัแต่วันทีไ่ด้รบัร่�งพระร�ชบญัญตันิัน้จ�กรฐัสภ�เพือ่พระมห�กษัตรย์ิทรงลงพระปรม�ภไิธย		 

ซึง่มปัีญห�ว่�ห�กมิได้มกี�รนำ�ร่�งพระร�ชบญัญตัดัิงกล่�วขึน้ทลูเกล้�ฯ	ถว�ยภ�ยในระยะเวล�ทีก่ำ�หนด 

จะมีผลต่อร่�งพระร�ชบัญญัตินั้นเป็นประก�รใด

	 ระยะเวล�ต่�ง	ๆ	ที่กฎหม�ยกำ�หนดไว้	ได้แก่	“ภ�ยใน....วัน	นับแต่...”	หรือ	“ไม่เกิน....วัน 

นบัแต่...”	เมือ่พจิ�รณ�ต�มหลกัเกณฑ์ของสภ�พบงัคบัต�มกฎหม�ยของระยะเวล�ทีก่ำ�หนดไว้	ส�ม�รถแบ่ง	 

๒	ประเภท	คือ	ระยะเวล�เร่งรัด	และระยะเวล�บังคับ

 ๑. ระยะเวลาบังคับ (délai imperatif)	หม�ยถึง	ระยะเวล�ที่กำ�หนดให้ผู้อยู่ใต้บังคับ 

แห่งกฎหม�ยนัน้ต้องกระทำ�ก�รอย่�งใดอย่�งหนึง่ทีก่ฎหม�ยกำ�หนดไว้ภ�ยในระยะเวล�นัน้	ห�กไม่กระทำ�ก�ร 

ภ�ยในกำ�หนดจะมีผลท�งกฎหม�ยอย่�งใดอย่�งหนึ่งที่มีผลกระทบต่อคว�มชอบด้วยกฎหม�ยของ 

ก�รกระทำ�นั้น	กล่�วคือ	ก�รไม่ปฏิบัติต�มระยะเวล�ที่กำ�หนด	กฎหม�ยได้กำ�หนดสภ�พบังคับในเหตุ 

คว�มไม่ชอบด้วยกฎหม�ยของก�รกระทำ�นั้น	ห�กไม่กระทำ�ก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่งต�มระยะเวล� 

ท่ีกำ�หนดจะส่งผลให้เจ้�หน้�ท่ีผู้มีอำ�น�จไม่มีอำ�น�จต�มกฎหม�ยได้อีกต่อไปหรือมีผลให้สิทธิต่�ง 

ที่กำ�หนดไว้แก่บุคคลนั้นสูญสิ้นไปหรือไม่อ�จก่อตั้งสิทธิได้

การก�าหนด

ระยะเวลาในการน�า

ร่างพระราชบัญญัติ

ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
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 ๒. ระยะเวลาเร่งรัด (délai indicatif)	หม�ยถึง	ระยะเวล�ที่กฎหม�ยกำ�หนด	กำ�หนดให้ 

ผู้อยู่ใต้บังคับแห่งกฎหม�ยนั้น	 กระทำ�ก�รหรืองดกระทำ�อย่�งใดอย่�งหนึ่งภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด	 

แต่มิได้กำ�หนดผลว่�ถ้�ห�กไม่กระทำ�หรืองดเว้นกระทำ�ก�รใดภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนดจะส่งผล 

ต่อคว�มชอบด้วยกฎหม�ยอย่�งไร	กล่�วคือ	ไม่มีสภ�พบังคับของกฎหม�ยใด	ๆ 	ว่�	ห�กไม่กระทำ�หรือ 

งดกระทำ�อย่�งใดอย่�งหน่ึงภ�ยในระยะเวล�ท่ีกำ�หนดไว้แล้ว	จะส่งผลให้เจ้�หน้�ท่ีของรัฐน้ันไม่มอีำ�น�จ 

กระทำ�ก�รต่อไปหรือบุคคลนั้นสูญสิ้นสิทธิหรือไม่อ�จก่อตั้งสิทธิได้๙

	 เมือ่พจิ�รณ�แล้วจะเหน็ว่�ระยะเวล�ต่�ง	ๆ 	ทีก่ฎหม�ยกำ�หนดไว้	ด้�นหนึง่อ�จมีสภ�พบงัคบั 

ให้ต้องกระทำ�ก�รภ�ยในระยะเวล�ที่กฎหม�ยกำ�หนด	 ห�กไม่กระทำ�ก�รภ�ยในกำ�หนดจะมีผล 

ท�งกฎหม�ยอย่�งใดอย่�งหนึง่ทีม่ผีลกระทบต่อคว�มชอบด้วยกฎหม�ยของก�รกระทำ�นัน้	แต่อีกด้�นหนึง่ 

ระยะเวล�ทีก่ฎหม�ยกำ�หนด	กำ�หนดให้ผูอ้ยูใ่ต้บงัคบัแห่งกฎหม�ยนัน้	กระทำ�ก�รหรอืงดกระทำ�อย่�งใด 

อย่�งหนึ่งภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด	 แต่มิได้กำ�หนดผลว่�ถ้�ห�กไม่กระทำ�หรืองดเว้นกระทำ�ก�รใด 

ภ�ยในระยะเวล�ทีก่ำ�หนดจะส่งผลต่อคว�มชอบด้วยกฎหม�ยอย่�งไร	ซึง่เมือ่พจิ�รณ�เกีย่วกบัก�รทีร่ฐัธรรมนูญ 

ได้กำ�หนดระยะเวล�ในก�รนำ�ร่�งพระร�ชบัญญัติขึ้นทูลเกล้�ฯ	ถว�ย	โดยให้น�ยกรัฐมนตรีจะต้อง 

นำ�ขึ้นทูลเกล้�ฯ	ถว�ย	ภ�ยในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่�งพระร�ชบัญญัตินั้นจ�กรัฐสภ�	รัฐธรรมนูญ 

มไิด้กำ�หนดเกีย่วกบัผลของก�รไม่นำ�ร่�งพระร�ชบญัญตัขิึน้ทลูเกล้�ฯ	ถว�ย	ภ�ยในระยะเวล�ทีก่ำ�หนด 

แต่อย่�งใด	กล่�วอกีนยัหนึง่ก�รไม่นำ�ร่�งพระร�ชบญัญตัขิึน้ทลูเกล้�ฯ	ถว�ย	ภ�ยในระยะเวล�ทีก่ำ�หนด	 

รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้กำ�หนดให้ร่�งพระร�ชบัญญัติน้ันต้องตกไปแต่อย่�งใด	นอกจ�กน้ี	ได้มีคำ�วินิจฉัย 

คดส่ีวนตนของตลุ�ก�รศ�ลรฐัธรรมนญูท่�นหนึง่	เหน็ว่�	ระยะเวล�ทีก่ำ�หนดไว้ต�มม�ตร�	๓๐๒	วรรคส�ม	 

และวรรคสี่	ของรัฐธรรมนูญฯ	นั้น	เป็นเพียงระยะเวล�เร่งรัดเท่�นั้น	ห�ใช่บทบังคับให้ต้องปฏิบัติ 

ให้เสร็จสิ้นภ�ยในกรอบระยะเวล�ดังกล่�วไม่๑๐	 ทั้งน้ี	 มิได้มีบทบัญญัติถึงผลท�งกฎหม�ยไว้ด้วยว่�	 

ถ้�ล่วงเลยระยะเวล�เร่งรัดน้ันแล้วผลจะเป็นประก�รใด	ดังน้ัน	ผู้เขียนจึงเห็นว่�	กำ�หนดระยะเวล� 

ในก�รให้น�ยกรัฐมนตรีนำ�ร่�งพระร�ชบัญญัติขึ้นทูลเกล้�ฯ	 ถว�ยดังกล่�ว	 เป็นเพียงระยะเวล�เร่งรัด 

เท่�นั้น	และร่�งพระร�ชบญัญตันิัน้จะต้องสมบูรณ์เป็นไปต�มมติของรัฐสภ�แล้วด้วย	

๙	 ณรงค์ฤทธ์ิ		เพชรฤทธิ์		ระยะเวล�บังคับและระยะเวล�เร่งรัดกับเง่ือนไข	ด้�นกฎหม�ยของก�รกระทำ�ท�งปกครอง	 

เครือข่�ยกฎหม�ยมห�ชนไทย
๑๐	 คว�มเห็นในก�รวินิจฉัยคดีส่วนตน	ของน�ยจรัญ		ภักดีธน�กุล	ตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญ	คำ�วินิจฉัยที่	๑/๒๕๔๕	

ลงวันที่	๕	มกร�คม	๒๕๔๕
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	 หลกัก�รแบ่งแยกอำ�น�จต�มหลักก�รถ่วงดลุอำ�น�จ	แบ่งออกเป็น	 ฝ่�ยนติบิญัญติั	 ฝ่�ยตลุ�ก�ร	 

และฝ่�ยบรหิ�ร	โดยหลกัแล้วแต่ละฝ่�ยต้องส�ม�รถควบคุมและตรวจสอบซึง่กันและกนัได้	(check	and	 

balance)	เพือ่ให้สทิธแิละเสรีภ�พของประช�ชนได้รบัคว�มคุม้ครองอนัเป็นคว�มมุง่หม�ยประก�รสำ�คัญ 

ของหลกันติริฐั	เมือ่ร่�งพระร�ชบญัญตัท่ีิได้รบัคว�มเหน็ชอบจ�กรฐัสภ�แล้ว	และอยูใ่นขัน้ตอนก�รจะนำ� 

ร่�งพระร�ชบัญญัติขึ้นทูลเกล้�ฯ	 ถว�ย	 เพ่ือทรงลงพระปรม�ภิไธย	 ซึ่งเป็นอำ�น�จหน้�ท่ีที่สำ�คัญของ 

ฝ่�ยบรหิ�รประก�รหนึง่	ห�กร่�งพระร�ชบญัญตัท่ีิได้รบัคว�มเหน็ชอบจ�กรฐัสภ�แล้ว	ในข้ันตอนก่อนนำ�ขึน้ 

ทูลเกล้�ฯ	ถว�ย	เพือ่พระมห�กษตัริย์ทรงลงพระปรม�ภไิธย		ห�กน�ยกรฐัมนตรเีหน็ว่�	ร่�งพระร�ชบญัญัติ 

ฉบบันัน้	ๆ 	มข้ีอคว�มขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูหรอืกระบวนก�รตร�กฎหม�ยไม่ถกูต้องต�มบทบญัญตั ิ

ของรัฐธรรมนูญ	ส�ม�รถส่งคว�มเห็นนั้นไปยังศ�ลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยก่อนก็ได้	หลักก�รดังกล่�วนี ้

ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตลอดม�	 ซึ่งเป็นก�รใช้อำ�น�จยับยั้งไม่นำ�ร่�งพระร�ชบัญญัติดังกล่�ว 

ขึ้นทูลเกล้�ฯ	 ถว�ยก็ได้	 อย่�งไรก็ต�ม	 กรณีมีปัญห�ว่�	 เมื่อร่�งพระร�ชบัญญัติที่มีข้อคว�มผิดพล�ด 

ซึง่เกดิขึน้ในระหว่�งก�รพจิ�รณ�ของสภ�	และไม่ถอืว่�เป็นร่�งพระร�ชบัญญัตทิีเ่ป็นไปต�มบทบญัญตัิ 

ของรฐัธรรมนญูซึง่กำ�หนดให้น�ยกรฐัมนตรต้ีองนำ�ขึน้ทลูเกล้�ฯ	 ถว�ย	 และรฐัธรรมนญูกมิ็ได้กำ�หนดให้ 

น�ยกรัฐมนตรีมีอำ�น�จยับยั้งร่�งพระร�ชบัญญัติที่ได้รับคว�มเห็นชอบของรัฐสภ�	น�ยกรัฐมนตรีจะใช ้

อำ�น�จยับยั้งไม่นำ�ร่�งพระร�ชบัญญัติฉบับนั้น	ๆ	ขึ้นทูลเกล้�ฯ	ถว�ย	 ได้หรือไม่	 เมื่อรัฐธรรมนูญมิได้ 

กำ�หนดไว้ให้ชดัเจนในลักษณะดังกล่�ว	ดังนัน้	ระยะเวล�ทีก่ำ�หนดไว้ต�มรฐัธรรมนญู	ในก�รนำ�ร่�งพระร�ชบญัญตัิ 

ทีไ่ด้รบัคว�มเหน็ชอบของรฐัสภ�แล้ว	นำ�ขึน้ทลูเกล้�ฯ	ถว�ย	เพือ่ทรงลงพระปรม�ภไิธย	ภ�ยในย่ีสบิวนั 

นับแต่วันที่ได้รับร่�งพระร�ชบัญญัตินั้นจ�กรัฐสภ�จะส�ม�รถดำ�เนินก�รเพื่อให้เป็นไปต�มขั้นตอน 

ดังกล่�ว	 และเพื่อให้เป็นไปต�มเงื่อนเวล�ท่ีรัฐธรรมนูญกำ�หนดไว้ได้ประก�รใด	 อีกทั้งปัจจุบันไม่ม ี

บทบัญญัติที่กำ�หนดให้น�ยกรัฐมนตรีส�ม�รถส่งกลับคืนให้สภ�ทบทวนแก้ไขร่�งพระร�ชบัญญัตินั้น 

ให้ถูกต้องต่อไปได้	อย่�งไรก็ต�ม	ห�กน�ยกรัฐมนตรีนำ�ขึ้นทูลเกล้�ฯ	ถว�ย	เพื่อทรงลงพระปรม�ภิไธย 

ต่อไป	น�ยกรฐัมนตรีผู้รับสนองพระบรมร�ชโองก�รจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในก�รท่ีมีพระบรมร�ชโองก�ร 

เช่นว่�นั้น	 ห�กแม้ว่�	 มีบทบัญญัติแห่งกฎหม�ยเปิดช่องให้น�ยกรัฐมนตรีส�ม�รถส่งกลับคืนให้ 

สภ�ทบทวนแก้ไขร่�งพระร�ชบญัญัตน้ัินให้ถูกต้องได้ในทกุกรณี	กอ็�จส่งผลให้มลีกัษณะเป็นก�รขย�ย 

อำ�น�จของฝ่�ยบริห�รได้หรือไม่	 ซึ่งอ�จมองว่�เป็นก�รก้�วก่�ยก�รปฏิบัติหน้�ที่ของฝ่�ยนิติบัญญัต ิ

ในก�รตร�กฎหม�ย	 ในก�รพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบและพิจ�รณ�ถึงคว�มเหม�ะสมในเน้ือห�ของ 

บรรด�บทบัญญัติแห่งกฎหม�ยของฝ่�ยนิติบัญญัติ

	 ดังนั้น	ห�กกำ�หนดระยะเวล�นำ�ขึ้นทูลเกล้�ฯ	ถว�ย	เพือ่ทรงลงพระปรม�ภไิธย	ภ�ยในยีส่บิวนั

นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัร่�งพระร�ชบญัญตันิัน้จ�กรฐัสภ�	 ส�ม�รถยดืหยุน่ได้ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยบ�งประก�ร 

เกิดขึ้นได้	ก็จะส่งผลให้กระบวนก�รตร�กฎหม�ยมีคว�มชอบธรรมม�กยิ่งขึ้น

บทสรุป



สลค.สาร34

รู้ รัก ภาษาไทย

คัดลอกจากหนังสือ	“รู้	รัก	ภาษาไทย”

เล่ม	๑	ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

	 คำ�ว่�	อาย	 กับ	ละอาย	 มีคว�มหม�ยต่�งกันเล็กน้อย	 

คำ�ว่�	อาย	หม�ยถงึ	รูส้กึไม่ดท่ีีตนทำ�ชัว่	เช่น	อายทีถ่กูจบัว่�ขโมยเงนิ,	 

อายทีถ่กูจบัว่�ทจุรติ	หรอืหม�ยถงึ	รูส้กึไม่ดีทีม่ข้ีอบกพร่องไม่เทยีมหน้� 

ผู้อื่น	เช่น	อายเพื่อนเพร�ะบ้�นเก่�,	อายที่พูดไม่ชัด,	อายที่หกล้ม

	 คำ�ว่�	ละอาย	มคีว�มหม�ยแคบกว่�	อาย	คอื	หม�ยคว�มว่� 

สำ�นกึว่�ทำ�ผดิทำ�ชัว่	เป็นคว�มสำ�นกึผดิทีเ่กดิขึน้ในใจตนเองแม้จะ

ไม่มีใครเห็นว่�ทำ�ผิด	เช่น	ละอายใจที่หลอกน้อง,	มีคว�มละอาย 

ต่อบ�ป,	เข�น่�จะละอายบ้�งที่ทำ�ให้ประเทศช�ติเสียห�ย

อาย-ละอาย
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เรื่องเสร็จที่ ๒๑๔๒/๒๕๕๘

บันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง การบังคับใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเงินบ�ารุงการศึกษา*

 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือ	 ที่	 ศธ	 ๐๒๐๙/๑๐๘๖๙	 ลงวันที่	 ๒	 กันย�ยน	 ๒๕๕๘	 ถึงสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รกฤษฎีก�	 สรุปคว�มได้ว่�	 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�รขอห�รือแนวท�งปฏิบัติเกี่ยวกับประก�ศ 

กระทรวงศึกษ�ธิก�รเรื่องเงินบำ�รุงก�รศึกษ�และหลักเกณฑ์เงินบำ�รุงก�รศึกษ�	 ซ่ึงกระทรวงศึกษ�ธิก�รได้ออกประก�ศ 

กระทรวงศกึษ�ธกิ�รและสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขัน้พ้ืนฐ�นได้มหีนังสือเวยีนกำ�หนดหลักเกณฑ์เงินบำ�รุงก�รศึกษ�	จำ�นวน	

๔	ครั้ง	ได้แก่

*	ส่งพร้อมหนังสือ	ที่	นร	๐๙๐๖/๓๔๙	ลงวันที่	๓๐	ธันว�คม	๒๕๕๘	ซึ่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�มีถึงสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	เงินบำ�รุงก�รศึกษ�

ของสถ�นศึกษ�ในสังกัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	และประก�ศ

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	ก�รเก็บเงินบำ�รุงก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�

สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	เป็นประก�ศที่ต้องนำ�ไปประก�ศ

ในร�ชกิจจ�นุเบกษ�ต�มพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	และพระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร	พ.ศ.	๒๕๔๐	หรือไม่	

ห�กกระทรวงศึกษ�ธิก�รมิได้นำ�ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�รไปประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�จะมีผลท�งกฎหม�ยอย่�งไร	 และจะมีวิธีปฏิบัต ิ

ให้ถูกต้องต�มกฎหม�ยอย่�งไร	ท้องถิ่นควรรู้ใน	สลค.ส�ร	ฉบับนี้มีคำ�ตอบ

ท้องถิ่นควรรู้
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	 ๑.	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 เร่ือง	 เงินบำ�รุงก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�ในสังกัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ลงวันที่	 ๒๗	

มิถุน�ยน	 ๒๕๕๑	 ซึ่งออกโดยอ�ศัยอำ�น�จต�มม�ตร�	 ๕	 ประกอบกับม�ตร�	 ๕๘	 (๒)	 แห่งพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 

พ.ศ.	๒๕๔๒	และม�ตร�	๘	แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	พ.ศ.	๒๕๔๖

	 ๒.	 หนังสือเวียนของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ด่วนที่สุด	ที่	ศธ	๐๔๐๐๒/ว	๕๑๐	ลงวันที่	๙	มีน�คม	

๒๕๕๒	ซึ่งมีเนื้อห�เป็นก�รแก้ไขหลักเกณฑ์แนบท้�ยประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	เงินบำ�รุงก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�ในสังกัด

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ลงวันที่	๒๗	มิถุน�ยน	๒๕๕๑	โดยมิได้อ้�งบทอ�ศัยอำ�น�จต�มกฎหม�ย

	 ๓.	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 เรื่อง	 ก�รเก็บเงินบำ�รุงก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ลงวันที่	๒๔	มีน�คม	๒๕๕๓	ซึ่งออกโดยมิได้อ้�งอำ�น�จต�มกฎหม�ย	แต่อ้�งถึงหนังสือสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

กฤษฎีก�	 ด่วนที่สุด	 ที่	 นร	 ๐๙๐๑/๐๖๘๗	 ลงวันที่	 ๖	 มิถุน�ยน	๒๕๕๑	 เรื่อง	 ก�รเก็บค่�ใช้จ่�ยเพื่อจัดก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ� 

ในสังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	และ

	 ๔.	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 เรื่อง	 ก�รเก็บเงินบำ�รุงก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

ก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�น	 ลงวันที่	 ๒๐	 ตุล�คม	๒๕๕๔	 ซึ่งออกโดยมิได้อ้�งอำ�น�จต�มกฎหม�ย	 แต่มีลักษณะทำ�นองเดียวกับประก�ศ

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 เรื่อง	 ก�รเก็บเงินบำ�รุงก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�น	 ลงวันที	่

๒๔	มีน�คม	๒๕๕๓

	 อย่�งไรกต็�ม	ปร�กฏว่�มผีูป้กครองนกัเรยีนรอ้งขอให้กระทรวงศกึษ�ธกิ�รดำ�เนนิก�รตรวจสอบ	แก้ไข	และยกเลกิประก�ศ

กระทรวงศกึษ�ธกิ�รและหลกัเกณฑ์เงนิบำ�รงุก�รศกึษ�ดงักล่�ว	โดยอ้�งว่�กระทรวงศกึษ�ธกิ�รมไิด้นำ�ประก�ศกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร

ดังกล่�วไปประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�	ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�รดังกล่�วจึงไม่มีผลใช้บังคับต�มกฎหม�ย

	 สำ�นกัง�นปลดักระทรวงศกึษ�ธกิ�รพจิ�รณ�แล้วเหน็ว่�	เพือ่ให้ก�รดำ�เนินก�รตรวจสอบ	แก้ไข	และยกเลิกประก�ศกระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	เงินบำ�รุงก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�ในสังกัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เป็นไปด้วยคว�มถูกต้องและรอบคอบ	กระทรวง

ศึกษ�ธิก�รจึงขอห�รือว่�	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 เรื่อง	 เงินบำ�รุงก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�ในสังกัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 

ลงวันท่ี	 ๒๗	 มิถุน�ยน	 ๒๕๕๑	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 เรื่อง	 ก�รเก็บเงินบำ�รุงก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ลงวันที่	๒๔	มีน�คม	๒๕๕๓	และประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	เรื่อง	ก�รเก็บเงินบำ�รุงก�รศึกษ�

ของสถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ลงวันที่	๒๐	ตุล�คม	๒๕๕๔	 เป็นประก�ศที่ต้องนำ�ไปประก�ศ 

ในร�ชกจิจ�นเุบกษ�ต�มพระร�ชบญัญตักิ�รศกึษ�แห่งช�ต	ิพ.ศ.	๒๕๔๒	และพระร�ชบญัญตัข้ิอมลูข่�วส�รของร�ชก�ร	พ.ศ.	๒๕๔๐	

หรือไม่	 ห�กกระทรวงศึกษ�ธิก�รมิได้นำ�ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�รไปประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�จะมีผลท�งกฎหม�ยอย่�งไร	

และจะมีวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต�มกฎหม�ยอย่�งไร

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)	 ได้พิจ�รณ�ข้อห�รือของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	โดยมีผู้แทนกระทรวง

ศกึษ�ธกิ�ร	 (สำ�นกัง�นปลดักระทรวงและสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ข้ันพ้ืนฐ�น)	 เป็นผูช้ีแ้จงข้อเท็จจรงิแล้ว	ปร�กฏข้อเทจ็จรงิ 

เพิม่เติมว่�	ประก�ศกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	เรือ่ง	เงนิบำ�รุงก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�ในสงักัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ลงวันที	่๒๗	มถินุ�ยน	

๒๕๕๑	 ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 เรื่อง	 ก�รเก็บเงินบำ�รุงก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

ก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	ลงวนัที	่๒๔	มนี�คม	๒๕๕๓	และประก�ศกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	เรือ่ง	ก�รเกบ็เงนิบำ�รงุก�รศกึษ�ของสถ�นศกึษ�

สังกัดสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	ลงวนัที	่๒๐	ตลุ�คม	๒๕๕๔	รวมทัง้หลกัเกณฑ์เงนิบำ�รงุก�รศกึษ�ของสถ�นศกึษ�

สังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นท่ีแนบท้�ยประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�รท้ังส�มฉบับดังกล่�ว	 มีเนื้อห�เป็นก�ร

กำ�หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับก�รขอรับก�รสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับก�รจัดก�รศึกษ�นอกหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

ในแต่ละร�ยก�ร	 เพื่อให้สถ�นศึกษ�ทร�บว่�จะส�ม�รถขอรับก�รสนับสนุนค่�ใช้จ�่ยจ�กผู้ปกครองได้ในร�ยก�รใดและอัตร�เท�่ใด	

เพื่อให้เหม�ะสมกับสภ�พฐ�นะท�งเศรษฐกิจของแต่ละท้องถิ่น	ซึ่งสถ�นศึกษ�จะต้องกำ�หนดร�ยก�รและค่�ใช้จ่�ยให้สอดคล้องกับ
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หลักเกณฑ์แนบท้�ยประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�รดังกล่�วโดยต้องได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

และได้รับอนุมัติจ�กสำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�ก่อนด้วย	 จึงจะดำ�เนินก�รขอรับก�รสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยได้	 อีกทั้งจะต้องประก�ศ 

เพือ่ประช�สมัพนัธ์ให้กบัผูป้กครองและนกัเรยีนได้ทร�บล่วงหน้�	 อย่�งไรกด็	ี ก�รขอรบัก�รสนบัสนนุค่�ใช้จ่�ยจ�กผูป้กครองดังกล่�วนี้ 

มิได้มีลักษณะเป็นก�รบังคับ	แต่ขึ้นอยู่กับคว�มสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียนเองว่�จะสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยดังกล่�วหรือไม่

	 คณะกรรมก�รกฤษฎีก�	 (คณะที่	 ๘)	 ได้พิจ�รณ�ประเด็นปัญห�ดังกล่�วประกอบกับข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแล้ว	 เห็นว่�	 

ก�รพิจ�รณ�ข้อห�รือที่ว่�ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�รและหลักเกณฑ์เงินบำ�รุงก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นดังกล่�วจะต้องนำ�ไปประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�หรือไม่	 นั้น	 จะต้องพิจ�รณ�ก่อนว่�ประก�ศ

และหลักเกณฑ์ดังกล่�วเป็นกฎหม�ยลำ�ดับรองท่ีออกโดยอ�ศัยอำ�น�จต�มบทบัญญัติกฎหม�ย	 หรือเป็นเพียงก�รกำ�หนด 

แนวท�งปฏิบัติภ�ยในโดยรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ซึ่งเม่ือพิจ�รณ�พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 

และพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	พ.ศ.	๒๕๔๖	แล้ว	มีเพียงบทบัญญัติม�ตร�	๕๑	แห่งพระร�ชบัญญัติ

ก�รศกึษ�แห่งช�ต	ิพ.ศ.	๒๕๔๒	และม�ตร�	๘๒	แห่งพระร�ชบญัญตัริะเบยีบบรหิ�รร�ชก�รกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	พ.ศ.	๒๕๔๖	กำ�หนด

ให้รัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รักษ�ก�รต�มกฎหม�ยมีอำ�น�จออกกฎกระทรวง	ระเบียบ	และประก�ศ	เพื่อปฏิบัติต�มพระร�ชบัญญัติดังกล่�ว	

โดยไม่มบีทบญัญัตมิ�ตร�ใดในพระร�ชบญัญัตทิัง้สองฉบบัดงักล่�วทีบ่ญัญตัใิห้อำ�น�จรฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงศึกษ�ธกิ�รเป็นก�รเฉพ�ะ 

ในก�รออกประก�ศและกำ�หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินบำ�รุงก�รศึกษ�	 นอกจ�กนั้น	 สำ�หรับกรณีนี้ไม่ปร�กฏว่�กฎหม�ยได้กำ�หนด 

รูปแบบไว้ชัดเจนว่�จะต้องออกเป็นประก�ศ	 คำ�ส่ัง	 หรือหนังสือเวียนของกระทรวงศึกษ�ธิก�รแต่อย่�งใด	 ประกอบกับเนื้อห� 

ของประก�ศและหลักเกณฑ์ดังกล่�วเป็นก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์ให้สถ�นศึกษ�ในสังกัดกระทรวงศึกษ�ธิก�รใช้เป็นแนวท�งในก�ร 

เก็บเงินบำ�รุงก�รศึกษ�และขอรับก�รสนับสนุนจ�กผู้ปกครองเพื่อเป็นค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนนอกหลักสูตรแกนกล�ง

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 ซึ่งมุ่งเน้นหลักสูตรที่มีเนื้อห�ส�ระม�กกว่�ปกติ	 ก�รสอนด้วยบุคล�กรพิเศษ	 ก�รสอนด้วยรูปแบบหรือวิธีก�ร 

ที่แตกต่�งจ�กก�รเรียนก�รสอนปกติ	หรือก�รสอนที่ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จัดห�ให้เป็นพิเศษ	เพื่อให้เรียกเก็บได้ต�มอัตร�

ที่เหม�ะสมกับสภ�พฐ�นะท�งเศรษฐกิจของแต่ละท้องถิ่น	 โดยมิได้มีลักษณะเป็นก�รบังคับผู้ปกครองและนักเรียนให้ต้องสนับสนุน 

ค่�ใช้จ่�ยดังกล่�วหรือลิดรอนสิทธิของผู้ปกครองหรือนักเรียนแต่อย่�งใด	 แต่ให้ขึ้นอยู่กับคว�มสมัครใจของผู้ปกครองและ 

นักเรียนเองว่�จะสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยนั้นหรือไม่ก็ได้

	 ด้วยเหตุนี้	 ประก�ศและหลักเกณฑ์ดังกล่�วจึงมีลักษณะเป็นเพียงก�รว�งแนวท�งปฏิบัติภ�ยในของรัฐมนตรีว่�ก�ร 

กระทรวงศึกษ�ธิก�รในฐ�นะที่เป็นผู้บังคับบัญช�ของข้�ร�ชก�รและเป็นผู้กำ�หนดนโยบ�ย	 เป้�หม�ย	 และผลสัมฤทธิ์ของง�น 

ในกระทรวงศึกษ�ธิก�รต�มม�ตร�	๑๒๓	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 เพื่อให ้

๑	 ม�ตร�	๕	ให้รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�รรักษ�ก�รต�มพระร�ชบัญญัตินี้	และมีอำ�น�จออกกฎกระทรวง	ระเบียบ	และประก�ศ	เพื่อปฏิบัติ

ต�มพระร�ชบัญญัตินี้

	 กฎกระทรวง	ระเบียบ	และประก�ศนั้น	เมื่อได้ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�แล้ว	ให้ใช้บังคับได้
๒	 ม�ตร�	๘	ให้รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�รรักษ�ก�รต�มพระร�ชบัญญัตินี้	และให้มีอำ�น�จออกกฎกระทรวง	ระเบียบ	และประก�ศเพื่อปฏิบัติ

ต�มพระร�ชบัญญัตินี้	รวมทั้งให้มีอำ�น�จตีคว�มและวินิจฉัยชี้ข�ดปัญห�อันเกี่ยวกับก�รปฏิบัติก�ร	อำ�น�จหน้�ที่ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหรือหน่วยง�นต่�ง	ๆ	

ต�มที่กำ�หนดไว้ในบทเฉพ�ะก�ลของพระร�ชบัญญัตินี้

	 กฎกระทรวง	ระเบียบ	และประก�ศนั้น	เมื่อได้ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�แล้ว	ให้ใช้บังคับได้
๓	 ม�ตร�	๑๒	กระทรวงศึกษ�ธิก�รมีรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�รเป็นผู้บังคับบัญช�ข้�ร�ชก�รและกำ�หนดนโยบ�ย	เป้�หม�ย	และผลสัมฤทธิ์

ของง�นในกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ให้สอดคล้องกับนโยบ�ยที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภ�	หรือที่คณะรัฐมนตรีกำ�หนดหรืออนุมัติ	โดยจะให้มีรัฐมนตรีช่วย

ว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�รเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติร�ชก�รก็ได้

	 ในกรณทีีม่รัีฐมนตรช่ีวยว่�ก�รกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	ก�รสัง่หรือก�รปฏิบตัริ�ชก�รของรฐัมนตรช่ีวยว่�ก�รกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	ให้เป็นไปต�มท่ีรฐัมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�รมอบหม�ย
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สถ�นศึกษ�ที่อยู่ภ�ยใต้สังกัดกระทรวงศึกษ�ธิก�รปฏิบัติง�นไปในแนวท�งเดียวกัน	 และไม่มีก�รขอรับก�รสนับสนุนค่�ใช้จ่�ย 

ที่เกินไปกว่�ร�ยก�รและอัตร�ท่ีกำ�หนด	 เมื่อประก�ศและหลักเกณฑ์ดังกล่�วเป็นเพียงแนวปฏิบัติภ�ยใน	 และไม่มีผลต่อบุคคล 

เป็นก�รท่ัวไปหรือลิดรอนสิทธิของผู้ปกครองหรือนักเรียน	 จึงไม่มีลักษณะเป็นกฎ	 มติคณะรัฐมนตรี	 ข้อบังคับ	 คำ�สั่ง	 หนังสือเวียน	

ระเบียบ	 แบบแผน	 นโยบ�ย	 หรือก�รตีคว�ม	 ที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภ�พอย่�งกฎเพ่ือให้มีผลเป็นก�รทั่วไปต่อเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง	 

ซึ่งจะต้องนำ�ไปประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�ต�มม�ตร�	๗	 (๔)๔	แห่งพระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร	พ.ศ.	๒๕๔๐	และ

ก�รที่ได้อ้�งอำ�น�จในก�รออกประก�ศต�มม�ตร�	๕๕	 ประกอบกับม�ตร�	 ๕๘	 (๒)๖	 แห่งพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ต	ิ 

พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และม�ตร�	 ๘๗	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 ไว้ในประก�ศ 

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 เร่ือง	 เงินบำ�รุงก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�ในสังกัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ลงวันที่	 ๒๗	 มิถุน�ยน	๒๕๕๑	นั้น	 

ก็ห�ได้มีผลทำ�ให้แนวปฏิบัติดังกล่�วมีสถ�นะเป็นกฎแต่อย่�งใดไม่	 ด้วยเหตุผลดังกล่�วข้�งต้น	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รจึงไม่ต้อง 

นำ�ประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�รและหลักเกณฑ์เงินบำ�รุงก�รศึกษ�ไปประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�ต�มพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ� 

แห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	และพระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร	พ.ศ.	๒๕๔๐	แต่อย่�งใด

(น�ยดิสทัต		โหตระกิตย์)

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

ธันว�คม	๒๕๕๘

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	http://www.krisdika.go.th

๔	 ม�ตร�	๗	หน่วยง�นของรัฐต้องส่งข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�รอย่�งน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในร�ชกิจจ�นุเบกษ�

ฯลฯ																											ฯลฯ

	 (๔)	กฎ	มติคณะรัฐมนตรี	ข้อบังคับ	คำ�สั่ง	หนังสือเวียน	ระเบียบ	แบบแผน	นโยบ�ย	หรือก�รตีคว�ม	ทั้งนี้	เฉพ�ะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภ�พอย่�งกฎ	

เพื่อให้มีผลเป็นก�รทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ฯลฯ																											ฯลฯ
๕	 โปรดดูเชิงอรรถที่	๑,	ข้�งต้น
๖	 ม�ตร�	๕๘	ให้มีก�รระดมทรัพย�กรและก�รลงทุนด้�นงบประม�ณ	ก�รเงิน	และทรัพย์สิน	ทั้งจ�กรัฐ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	บุคคล	ครอบครัว	

ชุมชน	องค์กรชุมชนเอกชน	องค์กรเอกชน	องค์กรวิช�ชีพ	สถ�บันศ�สน�	สถ�นประกอบก�ร	สถ�บันสังคมอื่น	และต่�งประเทศม�ใช้จัดก�รศึกษ�	ดังนี้

ฯลฯ																											ฯลฯ

	 (๒)	ให้บุคคล	ครอบครัว	ชุมชน	องค์กรชุมชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน	องค์กรเอกชน	องค์กรวิช�ชีพ	สถ�บันศ�สน�	สถ�นประกอบก�ร	

และสถ�บันสังคมอื่น	ระดมทรัพย�กรเพื่อก�รศึกษ�	โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในก�รจัดก�รศึกษ�	บริจ�คทรัพย์สิน	และทรัพย�กรอื่นให้แก่สถ�นศึกษ�	

และมีส่วนร่วมรับภ�ระค่�ใช้จ่�ยท�งก�รศึกษ�ต�มคว�มเหม�ะสมและคว�มจำ�เป็น

ฯลฯ																											ฯลฯ
๗	 โปรดดูเชิงอรรถที่	๒,	ข้�งต้น
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สารบัญ

กองบรรณาธิการ

ท่ีปรึกษา 	 ดร.อำ�พน		กิตติอำ�พน		เลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี,		สมช�ย		พฤฒิกัลป์		รองเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี,	สุพศิน		สุเมธิวิทย์		รองเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี,	ธีระพงษ์		วงศ์ศิวะวิล�ส	รองเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

บรรณาธิการ 	 สิบพัน		วนวิสุทธิ์	รองเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ  กัญชลี		จำ�นงค์วงศ์,	จิตต�		กิตติเสถียรนนท์,	ทวีวัฒน์		อัครพลวงศ์,	ประธ�น		ผุดผ่อง,	ปร�ณี		ส�สน์ธรรมบท,	พงษ์เทพ		พ่วงเสม�,	สมศรี		น�คจำ�รัสศรี

ฝ่ายประสานงาน 	 ก�นต์พิชช�		ปิ่นแก้ว

ฝ่ายพิสูจน์อักษร 	 กัญชลี		จำ�นงค์วงศ์,	จิตต�		กิตติเสถียรนนท์,	ปริยนงคร�ญ		จงธรรมคุณ

ฝ่ายจัดงานศิลป์ เขมจิร�		ขันแก้ว,	ธัญมน		สินสำ�อ�ง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์		 วัลภ�		สุขผล

ฝ่ายจัดการทั่วไป 	 กนกวรรณ		พงษ์พันธ์,	เกศร�		ไชยพิทักษ์,	เขมจิร�		ขันแก้ว,	ดวงกมล		แสงสุวรรณ,	ธัญมน		สินสำ�อ�ง,	นภ		วรทัต,	วัชรี		สิงหร�ช,	สมภพ		กลิ่นหอม	

พิมพ์ที่ 	 สำ�นักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและร�ชกิจจ�นุเบกษ�	ถนนส�มเสน	กรุงเทพฯ	๑๐๓๐๐		โทร.	๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓

บทคว�ม/ข้อคว�ม	หรือคว�มเห็นใด	ๆ	ที่ปร�กฏใน	“สลค.ส�ร”	เป็นคว�มคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน	ซึ่งสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีและกองบรรณ�ธิก�รไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย

1ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๕๙
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ในโอกาสวันคล ้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ สลค.สาร ได้เชิญบทความพระราชกรณียกิจ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการพัฒนา 

มาเผยแพร่ให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบและเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้ ยังมีเร่ืองที่น่าสนใจ เช่น บทความพิเศษเร่ือง แนวทาง 

การด�าเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบ 

จากรัฐสภา การบงัคบัใช้ประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเร่ืองเงินบ�ารุงการศกึษา  

ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถติดตามได้ใน สลค.สาร ฉบับนี้

ขอคุยด ้วย

๓

บทความพิเศษ : พระราชกรณียกิจสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ด้านการพัฒนา

มติคณะรัฐมนตรีที่ส�าคัญ

๑๗

เรื่องส�าคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๒๐

๓๔

รู้รักภาษาไทย : อาย-ละอายบทความพิเศษ : แนวทางการด�าเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเเห็นชอบจากรัฐสภา

๒๔

๓๕

ท้องถิ่นควรรู้ : การบังคับการใช้ประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการเรื่องเงินบ�ารุงการศึกษา

ไปไหนไปกัน : อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฎ 
จังหวัดจันทบุรี 

๓๙

การดูแลและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

๑๓

39ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน  ๒๕๕๙

 สวัสดี ผู้อ่�นทุกท่�น	 ไปไหนไปกันฉบับนี้ขอเชิญชวนไปสัมผัส 

อุทย�น เขี ยว 	 นำ้ � ใส 	 ทร�ยข�ว 	 ธรรมช�ติที่ ง ด ง�ม	

ณ	 อุทย�นแห่งช�ติเข�คิชฌกูฏ	 จังหวัดจันทบุรี	 ที่มีอ�ก�ศเย็นสบ�ยและเป็นจุดชมวิว 

ทิวทัศน์ที่สวยง�ม	 มองเห็นไกลไปถึงฝั่งอ่�วไทย	 ซึ่งในสมัยสงคร�มโลกคร้ังที่	 ๒	 

ฝรั่งเศสซึ่งยึดครองเมืองจันทบุรีได้ใช้ยอดเข�พระบ�ทเป็นฐ�นเพ่ือใช้ส่องกล้องดู 

ข้�ศกึท�งทะเลและทำ�แผนที	่ จงึทำ�ให้ยอดเข�นีม้ชีือ่เรยีกว่�	 ห้�งฝรัง่	 หรอืเข�ส่องกล้อง	 

และปัจจุบันมีประช�ชนจำ�นวนม�กเดินท�งขึ้นไปนมัสก�รพระพุทธบ�ทบนยอดเข� 

แห่งนี้จนเป็นง�นประเพณีที่สำ�คัญของจังหวัดจันทบุรี	 ซึ่งในปีนี้ได้มีก�รเปิดให้ขึ้น 

ยอดเข�พระบ�ทระหว่�งวันที่	๗	กุมภ�พันธ์–๑๑	เมษ�ยน	๒๕๕๙

	 อุทย�นแห่งช�ติเข�คิชฌกฏูห่�งจ�กกรงุเทพมห�นครประม�ณ	๒๕๐	กโิลเมตร	 

ส�ม�รถเดินท�งได้โดยรถยนต์และรถโดยส�รประจำ�ท�ง	 สถ�นที่ท่องเที่ยวที่น่�สนใจ 

ได้แก่	 นำ้�ตกกระทิง	 นำ้�ตกคลองช้�งเซ	 นำ้�ตกคลองไพบูลย์	 ซึ่งมีพันธุ์ไม้น�น�ชนิด 

เช่น	ย�งแดง	กระบ�ก	หย่อง	มะก่อ	พมิเสนป่�	และสตัว์ป่�น�น�ชนดิ	 เช่น	นกแซงแซวห�ปล�		 

นกปรอดเหลืองหัวจุก	 กระรอกหล�ยสี	 ชะนีมงกุฎ	 และไก่ฟ้�หลังข�วจันทบูรณ	์ 

เป็นต้น	พบกับไปไหนไปกันได้ใหม่ฉบับหน้�

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี

ที่ม�	:		www.dnp.go.th

ไปไหนไปกัน

กันย์นี
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ท่�นส�ม�รถเปิดอ่�น
ผ่านทาง website ของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
www.soc.go.th

เก็บไว้ในหทัย

ที่มา : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

 http://www.dhammahome.com/

 https://www.facebook.com/dhammahomefellowship/

	 พระธรรมมีไว้สำ�หรับให้พิจ�รณ�	 

แล้วก็ใคร่ครวญ	 แล้วก็น้อมประพฤต ิ

ปฏิบติัต�มต�มคว�มส�ม�รถ	 ไม่ใช่เพยีงแต่ 

ได้ฟังแล้วก็ผ่�นไป

	 ก�รฟังพระธรรม	แล้วก็เข้�ใจสภ�พธรรม 

ที่กำ�ลังปร�กฏ	จะเป็นปัจจัยปรุงแต่งให้สติ 

ระลกึลกัษณะของสภ�พธรรมทีก่ำ�ลงัปร�กฏ 

ได้ถูกต้อง

 “ปุถุ”	 คว�มหน�แน่นด้วยกิเลส	 เพร�ะฉะนั้น	 

จะชวนกันให้ละกิเลสจะเป็นเรื่องย�ก	 แต่ว่�ชักชวน 

ให้เห็นประโยชน์ของพระธรรม	 ให้ศึกษ�และเข้�ใจ	 

เมื่อมีคว�มเข้�ใจเพิ่มขึ้น	 ก็เป็นสังข�รขันธ์ท่ีปรุงแต่ง 

ให้สติระลึกลักษณะของสภ�พธรรมที่กำ�ลังปร�กฏ 

โดยไม่ต้องมีใครชักชวน


