เก็บไว้ในหทัย

พระธรรมมี ไว้ สำ � หรั บ ให้ พิ จ �รณ�
แล้ ว ก็ ใ คร่ ค รวญ แล้ ว ก็ น ้ อ มประพฤติ
ปฏิบตั ติ �มต�มคว�มส�ม�รถ ไม่ใช่เพียงแต่
ได้ฟังแล้วก็ผ่�นไป
ก�รฟังพระธรรม แล้วก็เข้�ใจสภ�พธรรม
ที่กำ�ลังปร�กฏ จะเป็นปัจจัยปรุงแต่งให้สติ
ระลึกลักษณะของสภ�พธรรมทีก่ �ำ ลังปร�กฏ
ได้ถูกต้อง
“ปุ ถุ ” คว�มหน�แน่ น ด้ ว ยกิ เ ลส เพร�ะฉะนั้ น
จะชวนกั น ให้ ล ะกิ เ ลสจะเป็ น เรื่ อ งย�ก แต่ ว ่ � ชั ก ชวน
ให้ เ ห็ น ประโยชน์ ข องพระธรรม ให้ ศึ ก ษ�และเข้ � ใจ
เมื่อมีคว�มเข้�ใจเพิ่มขึ้น ก็เป็นสังข�รขันธ์ที่ปรุงแต่ง
ให้ ส ติ ร ะลึ ก ลั ก ษณะของสภ�พธรรมที่ กำ � ลั ง ปร�กฏ
โดยไม่ต้องมีใครชักชวน

ที่มา : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
http://www.dhammahome.com/
https://www.facebook.com/dhammahomefellowship/

ท่�นส�ม�รถเปิดอ่�น

สลค.สาร

ผ่านทาง website ของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

www.soc.go.th

สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี
ISSN 1513-3591
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1

ไปไหนไปกัน

ขอคุ ย ด้ ว ย

กันย์นี

ในโอกาส

วั น คล้ า ยวั น พระราชสมภพสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ สลค.สาร ได้เชิญบทความพระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการพัฒนา
มาเผยแพร่ให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบและเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี
ISSN 1513-3591
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นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่น่าสนใจ เช่น บทความพิเศษเรื่อง แนวทาง
การด�าเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐสภา การบังคับใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือ่ งเงินบ�ารุงการศึกษา
ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถติดตามได้ใน สลค.สาร ฉบับนี้
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๕๙

1

สารบัญ

บทความพิเศษ : พระราชกรณียกิจสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้ า นการพั ฒ นา

๑๓

๓

การดูแลและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
เรื่องส�าคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มติคณะรัฐมนตรีที่ส�าคัญ

๒๐

๑๗
บทความพิเศษ : แนวทางการด�าเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเเห็นชอบจากรัฐสภา

รู้รักภาษาไทย : อาย-ละอาย

๒๔

๓๔
ไปไหนไปกัน : อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฎ
จังหวัดจันทบุรี

ท้องถิ่นควรรู้ : การบังคับการใช้ประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการเรื่องเงินบ�ารุงการศึกษา

๓๕

๓๙

บทคว�ม/ข้อคว�ม หรือคว�มเห็นใด ๆ ที่ปร�กฏใน “สลค.ส�ร” เป็นคว�มคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีและกองบรรณ�ธิก�รไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย
กองบรรณาธิการ
ทีป่ รึกษา
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ฝ่ายประสานงาน
ฝ่ายพิสูจน์อักษร
ฝ่ายจัดงานศิลป์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายจัดการทั่วไป
พิมพ์ที่
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อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาคิ ช ฌกู ฏ

ดร.อำ�พน กิตติอ�ำ พน เลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี, สมช�ย พฤฒิกลั ป์ รองเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี, สุพศิน สุเมธิวทิ ย์ รองเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี, ธีระพงษ์ วงศ์ศวิ ะวิล�ส รองเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี
สิบพัน วนวิสุทธิ์ รองเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี
กัญชลี จำ�นงค์วงศ์, จิตต� กิตติเสถียรนนท์, ทวีวัฒน์ อัครพลวงศ์, ประธ�น ผุดผ่อง, ปร�ณี ส�สน์ธรรมบท, พงษ์เทพ พ่วงเสม�, สมศรี น�คจำ�รัสศรี
ก�นต์พิชช� ปิ่นแก้ว
กัญชลี จำ�นงค์วงศ์, จิตต� กิตติเสถียรนนท์, ปริยนงคร�ญ จงธรรมคุณ
เขมจิร� ขันแก้ว, ธัญมน สินสำ�อ�ง
วัลภ� สุขผล
กนกวรรณ พงษ์พันธ์, เกศร� ไชยพิทักษ์, เขมจิร� ขันแก้ว, ดวงกมล แสงสุวรรณ, ธัญมน สินสำ�อ�ง, นภ วรทัต, วัชรี สิงหร�ช, สมภพ กลิ่นหอม
สำ�นักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและร�ชกิจจ�นุเบกษ� ถนนส�มเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓

สวัสดี

ผู้อ่�นทุกท่�น ไปไหนไปกันฉบับนี้ขอเชิญชวนไปสัมผัส
อุ ท ย�นเขี ย ว นำ้ � ใส ทร�ยข�ว ธรรมช�ติ ที่ ง ดง�ม
ณ อุทย�นแห่งช�ติเข�คิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ที่มีอ�ก�ศเย็นสบ�ยและเป็นจุดชมวิว
ทิวทัศน์ที่สวยง�ม มองเห็นไกลไปถึงฝั่งอ่�วไทย ซึ่งในสมัยสงคร�มโลกครั้งที่ ๒
ฝรั่งเศสซึ่งยึดครองเมืองจันทบุรีได้ใช้ยอดเข�พระบ�ทเป็นฐ�นเพื่อใช้ส่องกล้องดู
ข้�ศึกท�งทะเลและทำ�แผนที่ จึงทำ�ให้ยอดเข�นีม้ ชี อื่ เรียกว่� ห้�งฝรัง่ หรือเข�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�คิชฌกูฏห่�งจ�กกรุงเทพมห�นครประม�ณ ๒๕๐ กิโลเมตร
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 พิมเสนป่� และสัตว์ป�่ น�น�ชนิด เช่น นกแซงแซวห�ปล�
นกปรอดเหลืองหัวจุก กระรอกหล�ยสี ชะนีมงกุฎ และไก่ฟ้�หลังข�วจันทบูรณ์
เป็นต้น พบกับไปไหนไปกันได้ใหม่ฉบับหน้�
ที่ม� : www.dnp.go.th

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๕๙
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บทความพิเศษ :

พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้ า นการพั ฒ นา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี

แวดวงชีวิตอยู่ในวงการพัฒนาสังคมและวงการวิชาการตลอดมา  ดังที่ได้ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์
“ทัศนะจากอินเดีย” เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๐ ความตอนหนึ่งว่า

“… แวดวงชีวิตของฉันแต่ไหนแต่ไรมามีอยู่สองประการคือ วงการวิชาการ แวดวงของ
ครูบาอาจารย์ ผู้ร้ใู นสาขาวิชาต่าง ๆ ทัง้ ในสายศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี กับอีกวงการคือ เรื่องของ
การพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า งานที่เห็นพ่อแม่ท�ำมาตลอดตั้งแต่รู้ความคือ การท�ำให้แผ่นดินและ
ทุกคนในแผ่นดินมีความเจริญรุ่งเรือง เน้นหนักในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่มีความทุกข์ยาก
เราคลุกคลีอยู่กับคนที่ล�ำบากยากแค้น หาทางบรรเทาความเดือดร้อนของคน …..”

ที่มา :

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
www.siridnhornt.net วันที่ค้นหาข้อมูล ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๕๙
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งานวิชาการและงานพัฒนา  จึงเป็นพระราชกรณียกิจหลักที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงงานควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานด้านการพัฒนา  ทรงเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ที่ได้โดยเสด็จพระราชด�ำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องที่ทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม ชาวบ้านส่วนใหญ่
มีความเป็นอยู่ที่ยากล�ำบาก มีโอกาสได้รับบริการของรั ฐ น้ อ ย และต้ อ งประสบภั ย อั น ตราย
จากโจรผูร้ า้ ยและการสูร้ บ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีหน้าทีใ่ นการสัมภาษณ์
ประชาชนเพือ่ พระราชทานความช่วยเหลือ
ในด้านต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพ
ให้ เ กิ ด รายได้ การรั ก ษาพยาบาล
การศึกษา  การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ต่าง ๆ ส�ำหรับแนวทางทีม่ พี ระราชวินจิ ฉัย
เพื่อช่วยเหลือ ได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้
ในบทความเรื่ อ ง “โรงเรี ย นต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน” พระราชทานเพือ่
ลงพิมพ์ในหนังสือ “๔๐ ปี โรงเรียน
ตชด.” เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๙
ความตอนหนึ่งว่า
“…เราใช้เกณฑ์ว่า สิ่งใดที่เรา
พอจะช่ ว ยเหลื อ เขาได้ โดยไม่ ส ร้ า ง
ความเดือดร้อนกับคนอื่นเราก็ช่วย รายที่ต้องช่วยก่อน คือรายที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ เพราะมองเห็นได้
พอสมควร ถ้าพอมีประสบการณ์ก็จะทราบว่าคนไหนเจ็บป่วย เรื่องนี้เสแสร้งได้ยาก การที่ได้รู้ได้เห็น
อย่างกว้างขวางเช่นนี้ ท�ำให้ข้าพเจ้าตั้งความหวังไว้ว่า เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่จะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ให้ได้…”
จากการที่ได้ทรงเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในสภาพภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ได้ทรงพบปะ
บุ ค คลหลายฝ่ า ย ได้ ท รงเรี ย นรู ้ วิ ธี ก ารท�ำงานในพื้ น ที่ วิ ธี ก ารวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาและแก้ ไขปั ญ หา
ตามสภาพแวดล้อมจริง จึงได้ทรงน�ำความรูแ้ ละประสบการณ์นานาทีท่ รงได้รบั เหล่านัน้ มาจัดท�ำโครงการต่าง ๆ
ตลอดจนพระราชทานแนวพระราชด�ำริให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลไปจัดท�ำ  โครงการตาม
พระราชด�ำริฯ จ�ำนวนมาก ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โภชนาการ การศึกษา  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แนวพระราชด�ำริเกี่ยวกับการพัฒนา

นิยามของ “การพัฒนา”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงด�ำเนินงานตามแนวทางการพัฒนา
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทรงปฏิบัติมาก่อน
การพัฒนา หมายถึง การท�ำให้ดขี นึ้ ท�ำให้เจริญขึน้ ให้กา้ วหน้าขึน้ รวมทัง้ การยกฐานะความเป็นอยูข่ องคนไทย
ให้ดขี นึ้ ดังทีไ่ ด้พระราชทานสัมภาษณ์แก่เจ้าหน้าทีส่ �ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงาน
โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๘ ความตอนหนึ่งว่า
"...เหตุที่ชอบการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนนั้น เห็นจะเป็นเพราะความเคยชิน ตั้งแต่เกิดมา
จ�ำความได้ก็เห็นทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงคิดหาวิธีต่าง ๆ ที่จะยกฐานะความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น
ได้ตามเสด็จเห็นความทุกข์ยากล�ำบากของพีน่ อ้ งเพือ่ นร่วมชาติกค็ ดิ ว่าช่วยอะไรควรช่วย ไม่ควรนิง่ ดูดาย
เมื่อโตขึ้นพอมีแรงท�ำอะไรได้ก็ท�ำไปอย่างอัตโนมัติ โดยท�ำตามพระราชกระแส หรือท�ำตามแนว
พระราชด�ำริ การช่วยเหลือประชาชนเป็นหน้าที่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องท�ำประจ�ำอยู่แล้ว...”
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ความหมายของข้อความ การยกฐานะความเป็นอยูข่ องคนไทยให้ดขี นึ้ หมายถึง จะต้องมี
การเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ กว่าเดิม เน้นที่ “ความเป็นอยูข่ องคนไทย” คือสภาพทัง้ หลายทัง้ ปวง
ทีพ่ บเห็นกันอยูท่ วั่ ไปในสังคมไทย ทัง้ สภาพความเป็นอยูท่ างสังคม และเศรษฐกิจ การด�ำเนินงานพัฒนา
ส่วนใหญ่จงึ มุง่ ไปสูป่ ระชาชนในชนบททีม่ ปี ญ
ั หาความขาดแคลน ทุรกันดาร โดยในบทสัมภาษณ์ดงั กล่าว
ทรงมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาชนบทไทยว่า
“...คนไทยเป็นจ�ำนวนมากอาศัยอยู่ในชนบท เมื่อมีคนอยู่มากย่อมมีปัญหามากเป็นธรรมดา
ปัญหาชนบทเกีย่ วเนือ่ งด้วยการด�ำเนินชีวติ ของประชาชนและการท�ำมาหากิน ส่วนใหญ่ผทู้ อี่ ยูใ่ นชนบท
จะประกอบอาชีพขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น ทีด่ นิ น�ำ 
้ พันธุพ์ ชื แรงงาน ดินฟ้าอากาศ และตลาด
ถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งขาดแคลน รายได้ก็จะน้อย ผลิตอาหารได้ไม่พอกิน อันเป็นผลให้เกิดปัญหาอื่น ๆ เช่น
สุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีเรี่ยวแรงท�ำงาน ไม่มีโอกาสเข้ารับการศึกษา อันจะท�ำให้พัฒนา
ตนเองได้ยาก เมือ่ หมดหนทางหากิน ผูท้ อี่ ยูใ่ นชนบทก็มกั จะหาทางเข้าสูเ่ มือง และต้องผจญปัญหาต่าง ๆ อีก
ฉะนั้น การแก้ปัญหาชนบทจึงเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาทั้งชนบทและปัญหาในเมือง...”
เมือ่ มองอีกนัยหนึง่ ก็จะเห็นเป้าหมายของการพัฒนา คือ การพัฒนาคน ให้มคี ณ
ุ ภาพ มีความรู้
มีคุณธรรม เป็นพลเมืองดีของประเทศ ดังที่ได้พระราชทานพระราโชวาทแก่คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการ
ตามพระราชด�ำริ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ และ ๒๕๔๓ ตามล�ำดับ ซึ่งได้เชิญมาบางส่วน ดังนี้
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“...การปฏิบตั งิ านอย่างทีเ่ ราท�ำกันอยู่ คือเพือ่ ให้เยาวชนของชาติมสี ขุ ภาพอนามัยทีด่ ี มีความรู้
ความสามารถที่จะรู้ทั้งทางด้านวิชาการ ทั้งการงานอาชีพ เพื่อให้เป็นคนที่สมบูรณ์ เป็นทรัพยากร
หรือเป็นก�ำลังส�ำคัญของชาติ...”
“...เราต้องการให้ทุกคนมีความมั่นคง มีความเป็นสุข อยู่ดีกินดี มีโอกาสในชีวิตที่จะได้รับ
ความรู้แล้วก็ฝกึ ฝนความสามารถ สามารถที่จะสร้างความก้าวหน้าให้แก่ตัวเองได้ให้เท่าเทียม
กันทุกคน อันนี้จะเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งได้..."

แนวคิดของการพัฒนา
จากพระราชด�ำรัสและพระราชนิพนธ์
ที่ได้พระราชทานในวาระต่าง ๆ รวมทั้งการด�ำเนิน
งานกิ จ กรรมหรื อ โครงการตามพระราชด�ำริฯ
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง มุ ม มองและแนวคิ ด ที่ ส มเด็ จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมี
ต่องานพัฒนา ดังนี้
- งานพัฒนาสังคมในแบบผสมผสานศาสตร์ตา่ ง ๆ เข้าด้วยกัน ทรงเห็นว่านักพัฒนาจึงควร
มองและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างรอบด้าน คิดหาวิธกี ารพัฒนาโดยน�ำวิทยาการที่เหมาะสมมาปรับใช้
ในงานพัฒนา กล่าวโดยสังเขป ด้านวิทยาศาสตร์ เช่น การเกษตร สาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ
นิเวศวิทยาและสิง่ แวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เช่น การศึกษาพฤติกรรมชุมชน การสหกรณ์ การจัดการชุมชน
ด้านมนุษยศาสตร์ เช่น การอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม การพัฒนาจิตส�ำนึก คุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น
- “ความสมดุล” ของการพัฒนา ทรงเห็นว่าการพัฒนาควรค�ำนึงถึงความสมดุลในทุก ๆ มิติ
ทัง้ เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยีสมัยใหม่ และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ดังทีไ่ ด้ทรงเล่าพระราชทานไว้ใน
“ทัศนะจากอินเดีย” ความตอนหนึ่งว่า
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“...โดยทัว่ ๆ ไป ถ้าเราช่วยในด้านการท�ำมาหากิน ความเป็นอยู่
สุขภาพอนามัยก็ดขี นึ้ เราช่วยควบคูไ่ ปในเรือ่ งให้ความรูท้ างด้านสาธารณสุข
การให้การศึกษา มีบางครั้งที่เราเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเห็นว่าเป็นความ
เป็นอยูท่ ไี่ ม่ดี แต่กเ็ ป็นความเคยชินและวัฒนธรรม ความสุขของเขาเช่นนัน้
เช่น บ้านชาวเขาจุดไฟอยู่ในบ้าน ความยากของการพัฒนา คือ จุดไหน
จะเป็นความพอดีระหว่างการพัฒนากับการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิม...”
และได้มพี ระราชด�ำรัสเกีย่ วกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การพัฒนา เมือ่ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ความตอนหนึ่งว่า
“...เทคโนโลยีสารสนเทศ หากน�ำมาใช้ให้ถกู วิธกี จ็ ะสามารถ
สร้างพลัง ความเข้มแข็งให้แก่บคุ คล ชุมชน และสังคมได้ เนื่องจากเป็น
เครื่องมือส�ำคัญที่ช่วยให้เข้าถึงแหล่งความรู้ที่มีอยู่มากมายไร้ขอบเขต
จ�ำกัด ความรู้เป็นปัจจัยส�ำคัญยิ่งในการพัฒนา ความรู้ช่วยสร้างงาน
สร้างรายได้ ช่วยให้คนมีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาตน สังคม และประเทศชาติ...
...อย่างไรก็ตาม การมีเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่อาจเพียงพอ
ที่ จ ะสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ได้ หากผู้คนหรือสังคมไม่รู้จักวิธีการใช้
ขาดสารสนเทศทีส่ ามารถน�ำไปใช้ประโยชน์หรือขาดความพร้อม อันเนื่อง
มาจากข้อจ�ำกัดทางเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม ดังนั้น
ความส�ำคัญจึงอยู่ที่ “ความสมดุล” ของการพัฒนา ทีค่ วรต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบถี่ถ้วนในทุกมิติ เพื่อสร้างความพร้อมและลดข้อจ�ำกัด
อันจะท�ำให้ผู้คนหรือสังคมเหล่านั้นได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี
เต็มศักยภาพ...”

8 สลค.สาร

ปรัชญาของงานพัฒนา
ในปาฐกถาทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงบรรยาย ณ มูลนิธแิ ม็กไซไซ
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๔ ได้ทรงเล่าถึงประสบการณ์การทรงงานพัฒนาในประเทศไทย และ
“ปรัชญาในการท�ำงาน” สรุปใจความพอสังเขปได้ดังนี้
- งานพัฒนาเป็นงานที่ต่อสู้กับความขาดแคลน ทุกข์ยาก ความยากจน และความหิวโหย
อันเป็นสภาวะทางกายภาพที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน มิใช่ต่อสู้กับความคิดความเชื่ออันเป็นนามธรรม
และเป็นงานระยะยาวที่ต้องท�ำอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นที่ปรากฏในข้อความที่สลักในเหรียญที่ระลึก
“เซเรส” (“CERES”) อันเป็นเหรียญที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and
Agriculture Organization of the United Nations) ทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๑ ว่า “ให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง” (“To give without discrimination”)
โดยทรงหมายความว่า จะต้องเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้คนโดยถ้วนหน้า
-

ในการช่วยเหลือประชาชน นักพัฒนาจะต้องมองชีวิตหลายแง่ ได้แก่

		
สุขภาพอนามัย : ด้านอนามัยทั่วไป ด้านโภชนาการ การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
และการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
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การศึกษา : เด็กทุกคนควรมีโอกาสได้เรียนให้สูงที่สุดตามศักยภาพ ดังนั้น เมื่อพบว่าพื้นที่ใด
ยังมีเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา จะต้องจัดให้มีสถานที่เรียน จัดหาหนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน
เครื่องนุ่งห่ม ทุนการศึกษาทั้งส�ำหรับเด็กที่มีความสามารถและเด็กทั่วไป
อาชีพ : การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การฝึกทักษะวิชาชีพด้านต่าง ๆ และการส่งเสริมอาชีพ
งานฝีมือและหัตถกรรมท้องถิ่น
งานสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน : สร้างความผูกพันกับท้องถิน่ บ้านเกิด ส่งเสริมการรวมกลุม่
และสร้างจิตส�ำนึกช่วยเหลือตนเอง
ปรัชญาการทรงงานดังกล่าว สะท้อนให้เห็นได้จากการทีม่ ไิ ด้ทรงจ�ำกัดขอบเขตการพัฒนาอยูเ่ ฉพาะ
การพัฒนาชุมชนชนบท ที่มีปัญหาความอดอยากยากจนเป็นที่ประจักษ์ชัด แต่ยังครอบคลุมถึง
การพัฒนาสังคมเมือง ที่มีปัญหาซับซ้อน ละเอียดอ่อนแตกต่างกันออกไป อาทิ การพัฒนาการศึกษา
และคุณภาพชีวิตส�ำหรับผู้พิการ ผู้ต้องขังในทัณฑสถาน และสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน การพัฒนาห้องสมุดและการศึกษา
นอกโรงเรียน เป็นต้น
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วิธีการท�ำงาน

• นอกจากนี้ ยังทรงมี “วิธกี ารท�ำงาน” ทีน่ กั พัฒนาทัว่ ๆ ไปอาจจะขอพระราชทานน�ำไปใช้

เป็นเคล็ดลับในการท�ำงานได้เป็นอย่างดี

• รูว้ ธิ กี ารซักถามและสัมภาษณ์ชาวบ้านเพือ่ หาข้อมูล ควรคิดประเด็นทีจ่ ะซักถามไว้ลว่ งหน้า

และจัดล�ำดับเรื่องที่ส�ำคัญกว่าไว้ล�ำดับแรก ๆ เนื่องจากอาจมีเวลาจ�ำกัด รู้จักวิธีพูดคุยอย่างเป็นกันเอง
เพื่อให้ผู้ตอบกล้าพูดกับเราอย่างเปิดเผย

• ต้องมีความคิดและความสามารถที่จะหาวิธีแก้ปัญหาในท้องถิ่น ซึ่งอาจมีโจทย์และ

สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่

• ต้องสามารถรักษาสุขภาพตนเองให้แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย สามารถเดินหรือปีนเขาเพือ่ ส�ำรวจพืน้ ที่

ตรวจโครงการต่าง ๆ ได้ อยู่ง่าย กินง่าย ทนเหนื่อย ทนหิวได้
กับเราได้

• รูจ้ กั มีมนุษยสัมพันธ์ รูจ้ กั ทัง้ คนทีเ่ ราต้องช่วยเหลือ และทัง้ บุคคลหรือหน่วยงานทีจ่ ะร่วมมือ
• รู้จักรวบรวมข้อมูลจากทุกแหล่ง รวมทั้งจดหมายหรือค�ำร้องทุกข์
• ร่วมสนุกไปกับวิถีชีวิตของชาวบ้านได้อย่างกลมกลืน ไม่ว่าจะเป็นร้องเพลง เต้นร�ำ 

รับประทานอาหารร่วมกัน

• การจัดตัง้ ศูนย์ศกึ ษาเพือ่ การพัฒนาในพืน้ ที่ เพือ่ เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรูไ้ ปสูช่ าวบ้าน
• การอนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อมทัง้ ในเมืองและชนบท มลพิษทางนำ �้ มลพิษทางอากาศ

สนับสนุนโครงการด้านอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม เช่น กังหันน�ำ้ ชัยพัฒนา การปลูกป่าทดแทน ป่าชุมชน เป็นต้น

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๕๙
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หลักการในการพัฒนา
ดังนี้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีหลักการส�ำคัญในการทรงงานพัฒนา 

การเสริมสร้างขีดความสามารถและการพึ่งตนเอง ส�ำหรับประชาชนในท้องถิ่นชนบท
ทีท่ รุ กันดาร มีพระราชด�ำริวา่ การช่วยเหลือประชาชนอย่างยัง่ ยืน คือการช่วยเหลือแบบให้เขาช่วยตนเอง
ได้ด้วย จึงทรงส่งเสริมให้ประชาชนเป้าหมายเหล่านี้ มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ความสามารถ
ของตนให้แข็งแกร่งขึน้ ทัง้ เด็กนักเรียน และราษฎรทัว่ ไป ทัง้ การเรียนในระบบและนอกระบบ ทัง้ วิชาการ
และวิชาชีพ เพื่อให้พวกเขารู้จักการพึ่งตนเอง และพัฒนาตนเองได้ โดยพึ่งพาปัจจัยภายนอก
ให้น้อยที่สุด
การประสานความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ทรงเน้นการร่วมมือประสานงาน
กันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ
ด้วยทรงเห็นว่าแต่ละภาคส่วนจะมีความช�ำนาญในแต่ละด้าน หากสามารถน�ำจุดเด่นของแต่ละภาคส่วน
มารวมกัน ก็จะท�ำให้งานพัฒนาก้าวหน้า  ส�ำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายได้
การมีส่วนร่วมของประชาชน ทรงเห็นว่างานพัฒนาที่มุ่งหวังผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ไม่เพียงแต่ต้อง
อาศัยความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ เท่านั้น แต่ประชาชนผู้ได้รับผลประโยชน์ในพื้นที่เอง
ควรมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของตนเอง เป็นการปฏิบัติงานร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
กระตุ้นให้เกิดความคิดและความรู้สึกรับผิดชอบต่อปัญหาของชุมชน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชปณิธานมุ่งมั่นในการ
ทรงงานพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้ดีขึ้น มีความสนพระทัยในการ
น�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานพัฒนาและการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และใฝ่พระทัยศึกษาวิชาการ
สาขาใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อ ที่จะน�ำมาประยุ ก ต์ ใช้ ในการทรงงาน ด้ ว ยทรงเห็ น ว่ า งานพั ฒ นา
เป็นภารกิจที่ไม่หยุดนิ่ง มีโจทย์ปัญหาใหม่ ๆ มาท้าทายนักพัฒนา เนื่องจากสิ่งแวดล้อมทางสังคม
เปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ท�ำให้นกั พัฒนาจะต้องรูจ้ กั ค้นคว้าหาความรู้ และพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
เช่นเดียวกัน และต้องพิจารณาทบทวนการท�ำงานเพื่อหาแนวทาง เทคนิควิธีใหม่ ๆ ที่จะน�ำมาใช้
ปรับปรุงวิธีการด�ำเนินงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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การดูแลและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ส�ำนัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) ได้ด�ำเนินงานโครงการดูแลพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการประชุมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทานฯ การน�ำนักเรียนทุน
พระราชทานฯ ร่ ว มพิ ธี ก ารส�ำคั ญ ของชาติ การแสดงออกถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี แ ละร่ ว มส�ำนึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคุณ เป็นต้น
การประชุมติดตามผลนั ก เรี ย นทุ น พระราชทานฯ
การประชุมติดตามผลนั ก เรี ย นทุ น พระราชทานในโครงการทุ น การศึ ก ษาฯ วัตถุประสงค์หลัก
นอกจากจะเป็นไปเพื่อติดตามผลการเรียนแล้ว ยังติดตามการด�ำเนินวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ ปัญหา
และอุปสรรค นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นพี่-รุ่นน้องได้สร้างสัมพันธภาพ
ที่ดี พี่ท�ำหน้าที่ดูแลน้อง และเพื่อนได้มีโอกาสช่วยเพื่อน มีการรวมกลุ่มกันเพื่อปรึกษาหารือและให้
ค�ำแนะน�ำระหว่างกัน การด�ำเนินงานในปี ๒๕๕๙ ได้ด�ำเนินการจัดประชุมติดตามผลการเรียนฯ
ในพื้นที่ต่าง ๆ รวม ๕ ครั้ง โดยมี นายอ�ำพน  กิตติอ�ำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
กรรมการบริหารและขับเคลื่อนงาน มพพ. และกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เป็นประธาน มีนกั เรียนทุนพระราชทานฯ เข้าร่วม
การประชุมฯ รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน ๑๕๘ คน
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๕๙
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การประชุมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทานฯ ครั้งที่ ๑
ภาคเหนือตอนล่าง
(จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง)
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ราชทานฯ ครั้งที่ ๒
การประชุมติดตามผลนักเรียนทุนพระ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง)
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

การประชุมทุกครั้ง นายอ�ำพน  กิตติอ�ำพน ประธานการประชุมฯ ได้เน้นย�้ำเรื่องส�ำคัญซึ่งถือเป็น
หัวใจของการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุนฯ อยูเ่ สมอคือ (๑) การได้รบั โอกาสเป็นนักเรียนทุนพระราชทานฯ
เสมือนหนึง่ ได้รบั ก�ำลังใจจากฟากฟ้า นักเรียนทุนพระราชทานฯ จึงจะต้องมุง่ มัน่ ตัง้ ใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็ม
ความสามารถและน�ำความรู้ไปช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า  (๒) เมื่อจบการศึกษาแล้วควรกลับมา
ช่วยเหลือสังคมและผู้ที่ด้อยโอกาสตามความรู้ความสามารถที่ตนมี ตัวอย่างเช่น การออกหน่วย
บริการแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลที่เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทาง
มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลได้ ซึ่งคนที่เรียนจบแพทย์ พยาบาล หรือทันตแพทย์ สามารถร่วมกันได้
หน่วยเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้ค�ำปรึกษาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร รวมทั้ง ทนายความ ครู  วิศวกร
นักดนตรี ก็สามารถรวมกลุม่ ให้บริการกับประชาชนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลได้เช่นกัน ทัง้ นี้ นักเรียนทุนพระราชทานฯ
ทุกคนสามารถน้อมน�ำพระราชด�ำรัสของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มาเป็น
แนวทางในการด�ำเนินชีวิตได้ คือ “เรียนดี ความรู้ดี การงานดี ชีวิตสดใส ท�ำประโยชน์ให้แก่ประเทศ
ชาติมีความสุข” (๓) การเป็นนักเรียนทุนพระราชทานฯ เสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน จึงต้อง
ให้ความส�ำคัญกับการสร้างเครือข่ายระหว่างนักเรียนทุนพระราชทานฯ รุน่ พีแ่ ละรุน่ น้อง การเอาใจใส่ ดูแลและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
การคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ รุน่ ที่ ๘ (ปี ๒๕๕๙) ซึง่ จะมีขนึ้ ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๙
และ (๔) สิ่งส�ำคัญคือความตระหนักและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและการตอบแทนคุณแผ่นดิน
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ราชทานฯ  ครั้งที่ ๓
การประชุมติดตามผลนักเรียนทุนพระ
ภาคกลาง
(กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง)
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙

การประชุมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทานฯ  ครั้งที่ ๔
ภาคเหนือ
(จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง)
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙

การประชุมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทานฯ  ครั้งที่ ๕
ภาคตะวันออก
(จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง)
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙
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นักเรียนทุนพระราชทานฯ ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมพิธีส�ำคัญของชาติ
เมือ่ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะนักเรียนทุนพระราชทานฯ ได้มโี อกาสเดินทางไปร่วมลงนาม
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง นอกจากนี้
ในโอกาสทีส่ มเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเปลีย่ นเครือ่ งทรง
ฤดู ห นาวเป็ น ฤดู ร ้ อ นถวายพระพุ ท ธมหามณี รั ต นปฏิ ม ากร เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๒๓ มี น าคม ๒๕๕๙
ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรตั นศาสดาราม คณะนักเรียนทุนพระราชทานฯ ได้มีโอกาสร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ
อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง คณะนั ก เรี ย นทุ น พระราชทานฯ มี ค วามปลื้ ม ปี ติ และส�ำนึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
อย่างหาทีส่ ุดมิได้

16 สลค.สาร

มติคณะรัฐมนตรีที่สำ�คัญ

เรื่อง

การด�ำเนินการให้ไทยเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้
ทุกส่วนราชการก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินการความสัมพันธ์กบั ประเทศต่าง ๆ ในภูมภิ าคอาเซียน
ในเชิงรุกเพือ่ ส่งเสริมความเชือ่ มโยงระหว่างกัน โดยมีเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน
ซึ่งอาจด�ำเนินการในลักษณะความร่วมมือระดับทวิภาคี และการรวมกลุ่มประเทศ เป็นต้น
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง

การประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ด�ำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติว่า 
กรณีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือเห็นชอบในหลักการส�ำหรับการด�ำเนินการในเรื่องใดแล้ว
หากหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักจะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อด�ำเนินการให้เป็นตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือเห็นชอบในหลักการไว้ โดยไม่ต้องน�ำเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายอีก
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๒ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
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เรื่อง

แนวทางการจัดท�ำสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  คณะรัฐมนตรีได้มีมติว่า 
ในการจัดท�ำสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐควรก�ำหนดการจ่ายค่าใช้จา่ ยในการควบคุมงาน
ให้สอดคล้องกับ ผลงานตามงวดงานในสั ญญาก่ อ สร้ า งที่ จ ะด�ำเนิ น การจริ ง โดยไม่ ใช้ ร ะยะเวลา
ในการควบคุมงานเป็นตัวก�ำหนดค่าใช้จ่าย และการจ่ายค่าควบคุมงานที่มีการขยายระยะเวลา
การก่อสร้างควรจะพิจารณาตามผลงานทีเ่ กิดขึน้ จริงด้วย เพือ่ ให้การด�ำเนินการก่อสร้างและการควบคุม
งานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐมีความสอดคล้องกัน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง

กรอบระยะเวลาในการจั ด ท� ำ กฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล
ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติว่า 
โดยทีร่ ฐั บาลมีนโยบายในการปรับปรุงกฎหมายของประเทศให้ทนั สมัย กฎหมายทีส่ ร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล�้ำของสังคม กฎหมายเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน หรืออนุวัติการตามหนังสือสัญญา
ระหว่างประเทศและกฎหมายทีว่ างแนวทางการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาส�ำคัญของประเทศ ซึง่ รัฐบาลมุง่ เน้น
และตระหนักให้มีกฎหมายออกมาบังคับใช้ได้โดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการขับเคลื่อน
พัฒนาประเทศ รวมทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อันจะช่วยน�ำพาประเทศเดินหน้า
สูค่ วามมัน่ คงต่อไป ดังนัน้ เพือ่ ให้นโยบายของรัฐบาลด้านกฎหมายข้างต้นบรรลุผลสัมฤทธิ์ ให้ทกุ ส่วนราชการ
ด�ำเนินการจัดท�ำกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา (Roadmap) ๓ ระยะ
ดังนี้
๑. ระยะที่ ๑ ระยะสั้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงกรกฎาคม ๒๕๖๐ ช่วงการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาลซึ่งต้องเร่งรัดให้มีกฎหมายส�ำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนหรือเพื่อช่วยขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยต้องเร่งด�ำเนินการและให้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว
๒. ระยะที่ ๒ ระยะกลาง ช่วงการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามารับ
ช่วงต่อจากรัฐบาลชุดนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านกฎหมายเกิดความต่อเนื่อง
๓. ระยะที่ ๓ ระยะยาว หลังจากรัฐบาลชุดใหม่เข้าบริหารราชการแผ่นดิน โดยเป็นกฎหมาย
ที่ต้องด�ำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ระยะ ๒๐ ปี
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๕๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
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เรื่อง

การรวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงาน
รายงานว่า การใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยมีระดับสูงขึน้ ทุกปี โดยในปี ๒๕๕๘ มีการใช้พลังงานไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๗ ร้อยละ ๓.๒ และปี ๒๕๕๙ คาดการณ์ว่าจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
จากปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๓.๕ โดยช่วงเวลาทีป่ ระชาชนต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดหรือ “พีคไฟฟ้า”
(Peak Load) คือระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม–๒๐ พฤษภาคม ซึง่ มีประมาณการอยูท่ ี่ ๒๙,๐๐๐ เมกะวัตต์
เนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น จึงต้องมีการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการ หากไม่เพียงพอ
ประเทศไทยอาจต้องซื้อพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้านในราคาที่สูงหรืออาจต้องใช้มาตรการปิดไฟ
ในบางพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงดังกล่าว จึงควรขอความร่วมมือ
ประชาชน “ปิด ปรับ ปลด เปลีย่ น” คือ ปิดเครือ่ งใช้ไฟฟ้าทีไ่ ม่จ�ำเป็นในช่วงเวลา ๑๔.๐๐–๑๕.๐๐ น.
ปรับอุณหภูมเิ ครือ่ งปรับอากาศ จาก ๒๕ องศาเซลเซียส เป็น ๒๖ องศาเซลเซียส ถอดปลัก๊ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า
เมือ่ ไม่ใช้งาน และเปลีย่ นไปใช้เครือ่ งปรับอากาศทีม่ คี า่ ทีใ่ ช้วดั ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานตามฤดูกาล
(ค่า SEER) สูง หรือใช้หลอดไฟ LED แทนการใช้หลอดไฟแบบไส้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ
ตามทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงพลังงานรายงาน ทัง้ นี้ ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระยะยาว โดยพิจารณาวิธีการต่าง ๆ เช่น
การจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนสามารถน�ำเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่ามาแลกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ที่ประหยัด
พลังงานได้ โดยด�ำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๘๐ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙
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เรื่องสำ�คัญที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
ก�ำหนดให้ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๔ ก ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หน้า ๕๑

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีช�ำนัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อเป็นการจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีช�ำนัญพิเศษขึ้นเป็นศาลชั้นอุทธรณ์โดยมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์
ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลภาษีอากร ศาลแรงงาน ศาลล้มละลาย
และศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อให้มีการพิจารณาพิพากษาคดีในชั้นอุทธรณ์โดยองค์คณะผู้พิพากษาที่มีความรู้และ
ความเชีย่ วชาญพิเศษในด้านนัน้ ๆ อันจะท�ำให้การพิจารณาคดีช�ำนัญพิเศษในชัน้ อุทธรณ์เกิดความเป็นเอกภาพและส่งเสริม
ให้กระบวนยุติธรรมมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๐ ก ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
ปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายโดยก�ำหนดความหมายค�ำว่า  “ศาลชั้นอุทธรณ์” ให้สอดคล้องกับการจัดตั้ง
ศาลอุทธรณ์คดีช�ำนัญพิเศษและให้คณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรมมีอ�ำนาจออกประกาศเปิดท�ำการสาขาของศาลชัน้ ต้น
รวมทั้งให้มีอ�ำนาจก�ำหนดและเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาล เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มีอรรถคดี
และผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและในกรณีคดีที่อยู่ในอ�ำนาจของศาลแขวงถ้ามีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาธนบุรี หรือศาลจังหวัดก็ให้ศาลดังกล่าวนั้น
มีดุลพินิจที่จะพิจารณาพิพากษาคดีที่รับฟ้องไว้แล้วนั้นต่อไปหรือโอนคดีไปยังศาลแขวงที่มีอ�ำนาจก็ได้ แต่หากในกรณี
ที่ศาลดังกล่าวได้มีค�ำสั่งรับฟ้องคดีแล้วโดยในขณะยื่นฟ้องคดีนั้นเป็นคดีท่ีอยู่ในอ�ำนาจของศาลแขวง หรือกรณีเป็นคดี
ทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจของศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาธนบุรี หรือศาลจังหวัด
แต่ตอ่ มามีพฤติการณ์เปลีย่ นแปลงไปท�ำให้คดีนนั้ อยูใ่ นอ�ำนาจของศาลแขวง ก็ให้ศาลนัน้ มีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีตอ่ ไป
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๐ ก ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ หน้า ๕
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พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของพยานที่ศาลเรียกมาให้ความเห็น
ต่อศาลให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรม
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๐ ก ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ หน้า ๙

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
ปรับปรุงบทบัญญัตเิ กีย่ วกับหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกาในคดีทอี่ ยูใ่ นอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน
ให้สอดคล้องเป็นระบบเดียวกัน รวมทั้งแก้ไขวิธีพิจารณาที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๐ ก ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๑

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกาในคดีภาษีอากรให้สอดคล้องเป็นระบบเดียวกัน
รวมทั้งแก้ไขวิธีพิจารณาที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๐ ก ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ หน้า ๒๗

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกาในคดีผู้บริโภคให้สอดคล้องเป็นระบบเดียวกัน
รวมทั้งแก้ไขวิธีพิจารณาที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๐ ก ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ หน้า ๓๗

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา เพือ่ ให้การคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพ
และการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขังได้มาตรฐานสอดคล้องกับหลักการทางด้านสิทธิมนุษยชนถูกต้องเหมาะสม และบังคับใช้
กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๖ ก ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ หน้า ๑

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
เพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยก�ำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์การมหาชน เรียกโดยย่อว่า  “กพม.” เพื่อรับผิดชอบในการเสนอแนะนโยบาย แนวทางการด�ำเนินงาน
ตลอดจนก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน อันจะท�ำให้การบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจของ
องค์การมหาชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๒ ก ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หน้า ๑

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙
แก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ เกีย่ วกับการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๒๕ ก ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ หน้า ๑
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๕๙
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พระราชก�ำหนด
พระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
ปรับปรุงมาตรการในการควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้นและตรวจสอบการประมง เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท�ำ
การประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และก�ำหนดแนวทางในการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
แหล่งทรัพยากรประมงและสัตว์น�้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๘ ก ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หน้า ๑

พระราชก�ำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘
ก�ำหนดให้ยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เพื่อให้ระบบการจัดเก็บ
ภาษีเงินได้ส�ำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นการสนับสนุนให้มีการจัดท�ำบัญชี
ให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของกิจการซึ่งหากไม่ด�ำเนินการโดยเร่งด่วนจะส่งผลให้รัฐต้องสูญเสียรายได้จากการ
จัดเก็บภาษี อันจะส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นกฎหมายเกีย่ วด้วยภาษีอากรทีต่ อ้ งพิจารณา
โดยด่วนและลับ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑ ก ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ หน้า ๑

พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน
ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึง่ สมัครเป็นผูป้ ระกันตน
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับประโยชน์ทดแทนในกรณีบ�ำนาญชราภาพตามกฎหมายว่าด้วยสังคมบางกรณี และ
ให้ส�ำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินสมทบรวมทั้งผลประโยชน์ตอบแทนคืนให้แก่ผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์ที่จะโอนไปเป็น
สมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติด้วย
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐๖ ก ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หน้า ๓๑
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กฎกระทรวง
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๙ ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ก�ำหนดช่วงระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวง
พิเศษหมายเลข ๙ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๓ ก ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ หน้า ๒๔

กฎกระทรวงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔ ก ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ หน้า ๑

กฎกระทรวงก�ำหนดสถานทีท่ หี่ า้ มนายจ้างให้ลกู จ้างซึง่ เป็นเด็กอายุตำ่� กว่าสิบแปดปีทำ� งาน พ.ศ. ๒๕๕๙
ห้ามนายจ้างให้ลกู จ้างซึง่ เป็นเด็กอายุตำ�่ กว่าสิบแปดปีท�ำงานในโรงงานประกอบกิจการเกีย่ วกับสัตว์นำ�้ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบกิจการที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการแปรรูปสัตว์น�้ำตามพระราชก�ำหนดการประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕ ก ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ หน้า ๑

กฎกระทรวงก�ำหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
เพิ่มเติมอัตราค่าแสตมป์ยาสูบส�ำหรับยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตให้สูงขึ้น เพื่อให้เหมาะกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
และควบคุมการบริโภคยาสูบตามนโยบายของรัฐ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๓ ก ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หน้า ๓

กฎกระทรวงก�ำหนดทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๙
ก�ำหนดประเภทของทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งจะต้องเสียภาษีมรดก เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๕ ก ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หน้า ๙

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท�ำการประมงน�้ำจืดในที่จับสัตว์น�้ำที่เป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๙
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการโอน
ใบอนุญาต ส�ำหรับการท�ำประมงน�้ำจืดในที่จับสัตว์น�้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยใช้เครื่องมือท�ำการประมง
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๘ ก ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หน้า ๓

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๕๙
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แนวทาง
บทความพิเศษ :

หลักการและเหตุผล

สมโภช ประเสริฐดี
ส�ำนักนิติธรรม

การ

น�ำร่างพระราชบัญญัตทิ ไี่ ด้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภาน�ำขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย
เพือ่ พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
พุทธศักราช ๒๔๗๕ มาตรา ๓๘ บัญญัติให้ เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้ร่างพระราชบัญญัติขึ้นส�ำเร็จแล้ว
ให้นายกรัฐมนตรีน�ำขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวายเพือ่ พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธย และเมือ่ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับต่อมาได้คงหลักการดังกล่าว
ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔๑ ได้คงหลักการเช่นเดียวกัน แต่เพิ่มเติม
ก�ำหนดระยะเวลาทีน่ ายกรัฐมนตรีจะต้องน�ำร่างพระราชบัญญัตทิ ไี่ ด้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภาน�ำขึน้
ทูลเกล้าฯ ถวาย โดยก�ำหนดให้นายกรัฐมนตรีจะต้องน�ำร่างพระราชบัญญัติขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ภายใน
๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับต่อมาได้แก้ไขระยะเวลา
โดยลดระยะเวลาจาก ๓๐ วัน เป็น ๒๐ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ จากรัฐสภา ในการน�ำ
ร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย เป็นต้นมา ได้ก�ำหนดให้นายกรัฐมนตรีตอ้ งน�ำร่างพระราชบัญญัติ
ทีร่ ฐั สภาได้เห็นชอบแล้ว น�ำขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย ภายในระยะเวลาตามทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนด และในระหว่าง
ปี ๒๕๔๖-๒๕๔๘ ได้เกิดปัญหาเกีย่ วกับร่างกฎหมายทีร่ ฐั สภาให้ความเห็นชอบ และส่งให้นายกรัฐมนตรี
๑
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การด�ำเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ มาตรา ๘๘ ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของ
รัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้น
จากรัฐสภาเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็น
กฎหมายได้

น�ำขน้ึ ทูลเกล้าฯ ถวาย เพือ่ ทรงลงพระปรมาภิไธย มีความผิดพลาดคลาดเคลือ่ น รวม ๓ ฉบับ โดยพบความผิดพลาด
ก่อนน�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย และภายหลังการน�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
อย่างไรก็ดี การด�ำเนินการดังกล่าวเพือ่ แก้ไขปัญหาการคลาดเคลือ่ นของร่างพระราชบัญญัตฯิ
แม้ จ ะมี ค�ำวิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แล้ ว ก็ ต าม แต่ ยั ง มี ค วามเห็ น ไม่ ส อดคล้ อ งกั น
ในทางวิชาการ โดยฝ่ายหนึง่ มีความเห็นว่า แม้จะพบความผิดพลาดคลาดเคลือ่ น นายกรัฐมนตรีตอ้ งน�ำ
ร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ตามที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดไว้ ไม่สามารถ
ด�ำเนินการเป็นประการอืน่ ได้ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางท่านวินจิ ฉัยว่า  รัฐสภาจะน�ำร่างพระราชบัญญัติ
กลับคืนมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงไม่ได้ แต่อกี ฝ่ายหนึง่ เห็นว่า นายกรัฐมนตรีสามารถใช้อ�ำนาจในฐานะ
นายกรัฐมนตรีส่งคืนร่างพระราชบัญญัติที่มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนให้รัฐสภาพิจารณาเพื่อแก้ไข
ข้อผิดพลาดได้
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีเป็นผูท้ มี่ คี วามส�ำคัญต่อการปกครองในระบบรัฐสภา เพราะเป็นหัวหน้า
รัฐบาลมีหน้าทีค่ วบคุมและรับผิดชอบการใช้อ�ำนาจบริหาร ต้องรับผิดชอบต่อฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นการบริหาร
ราชการแผ่นดิน มีอ�ำนาจถ่วงดุลหรือยับยัง้ อ�ำนาจฝ่ายนิตบิ ญั ญัตไิ ด้ และยังเป็นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ในการน�ำร่างพระราชบัญญัตขิ นึ้ ทูลเกล้าฯ ถวาย เพือ่ ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้บงั คับเป็นกฎหมาย
ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงจ�ำเป็นต้องศึกษาอ�ำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ในการยับยั้ง
ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ มีอยูอ่ ย่างไรและเหมาะสมแล้วหรือไม่ และนายกรัฐมนตรีมบี ทบาทในการใช้อ�ำนาจ
ดังกล่าวนั้นอย่างไร โดยเฉพาะอ�ำนาจของนายกรัฐมนตรีในการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภา
ให้ความเห็นชอบ แล้วพบว่ามีการผิดพลาดคลาดเคลือ่ นทีเ่ ห็นประจักษ์เช่นในกรณีดงั กล่าวข้างต้น เพือ่ เสนอแนะ
แนวทางที่เหมาะสมต่อไป

การพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ

เมือ่ สภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภาได้พจิ ารณาและลงมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวแล้ว ให้สง่ ร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ ไปยังนายกรัฐมนตรีเพือ่ น�ำขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย เพือ่ พระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้
ร่างพระราชบัญญัตทิ ไี่ ด้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ขัน้ ตอนก่อนน�ำขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย
เพือ่ พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธย อาจถูกตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็ได้ ถ้าสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา  หรือสมาชิกของสภารวมกัน ตามจ�ำนวนที่ก�ำหนด หรือนายกรัฐมนตรี
เห็นว่าร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนัน้ ๆ มีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือกระบวนการตรากฎหมาย
ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ซึ่งเป็น
ขั้นตอนตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนน�ำร่างพระราชบัญญัติขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
ถ้าร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ไม่มีประเด็นว่ามีข้อความขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือกระบวนการตรากฎหมายไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรี
จะน�ำร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย เพือ่ พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธย ภายใน
ระยะเวลาที่รัฐ ธรรมนู ญก�ำหนด และในขั้ น ตอนนี้ หากพระมหากษั ต ริ ย ์ ไ ม่ ท รงเห็ นชอบด้วยกับ
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้นระยะเวลาที่ก�ำหนดแล้วมิได้
พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันมติตามเดิม
ด้วยคะแนนเสียงตามทีก่ �ำหนด ให้นายกรัฐมนตรีน�ำร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ ขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย อีกครัง้ หนึง่
และหากพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
ให้นายกรัฐมนตรีน�ำร่างพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมาย
เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๕๙

25

การน�ำร่างพระราชบัญญัติ
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
เพือ่ ทรงลงพระปรมาภิไธย

ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารนัน้ อ�ำนาจหน้าทีท่ สี่ �ำคัญประการหนึง่
ของฝ่ายบริหารโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีกค็ อื การน�ำร่างพระราชบัญญัตทิ ไี่ ด้รบั ความเห็นชอบของรัฐสภา
หรือฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ล้วทูลเกล้าฯ ถวาย เพือ่ ทรงลงพระปรมาภิไธย และหลังจากทีท่ รงลงพระปรมาภิไธย
หรือถือเสมือนหนึ่งว่าได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ก็ต้องน�ำร่างพระราชบัญญัตินั้นประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาต่อไป นับแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ มาตรา ๓๘
บัญญัตใิ ห้เมือ่ สภาผูแ้ ทนราษฎรได้รา่ งพระราชบัญญัตขิ นึ้ ส�ำเร็จแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน�ำขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับ
เป็นกฎหมายได้๒
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ต่ อ มาได้ ค งหลั ก การดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ตลอดมา  ต่ อ มารั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาการน�ำร่างพระราชบัญญัติ
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย โดยมาตรา ๘๘ บัญญัติให้ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับ
ความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้ รั บ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น จากรั ฐ สภาเพื่ อ ทรงลงพระปรมาภิ ไ ธย และเมื่ อ ได้ ป ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับเป็นกฎหมายได้ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ได้แก้ไขโดยลดระยะเวลาในการน�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย จากเดิมภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา  เป็นภายในยี่สิบวันวันนับแต่วันที่
ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับต่อมาได้คงหลักการดังกล่าวเช่นเดียวกัน
จารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบตั ทิ างรัฐธรรมนูญในการทูลเกล้าฯ ถวาย ร่างพระราชบัญญัตเิ พือ่ พระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธยและการประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา 58.181.145.132/multim/jindex/9-26/9-26-207.pdf
๒
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หลักการถ่วงดุล

ระบอบประชาธิปไตยทีย่ ดึ หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจจะมีการกระจายอ�ำนาจไปยังองค์กรต่าง ๆ
เพื่อมิให้องค์กรหนึ่งองค์กรใดมีอ�ำนาจมากเกินไป การที่จะท�ำให้อ�ำนาจต่าง ๆ สมดุลกันนั้นต้องให้
อ�ำนาจหนึง่ มีอ�ำนาจถ่วงหรือยับยัง้ อ�ำนาจหนึง่ ได้ การถ่วงดุลอ�ำนาจในระหว่างบริหารกับฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตนิ นั้
ฝ่ายบริหารอาจยับยั้งร่างกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัติได้ ไม่ว่าจะเป็นการยับยั้ง
ร่างกฎหมายอย่างเด็ดขาดหรือการยับยัง้ ร่างกฎหมายโดยถ่วงเวลาให้ลา่ ช้า เพือ่ ป้องกันการออกกฎหมาย
ด้วยอารมณ์ที่ร้อนแรงหรือตามกระแสการเมืองหรือสังคมโดยไม่คิดให้รอบคอบ โดยยับยั้งให้ช้าลงและ
ส่งกลับไปพิจารณาใหม่ หรือให้โอกาสแก่อ�ำนาจนิติบัญญัติที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดของตน
ส�ำหรับประเทศไทยนั้น การยับยั้งร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา 
ในอดีตที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้เคยไม่น�ำร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย เพือ่ ทรงลงพระปรมาภิไธย โดยท�ำการแก้ไขร่างพระราชบัญญัตทิ ไี่ ด้รบั ความเห็นชอบ
จากรัฐสภาแล้วน�ำมาเสนอรัฐสภาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสมาชิกสภาหลายคนคั ด ค้ า นโต้ แ ย้ ง รั ฐ บาลว่ า 
ท�ำไม่ ถู ก ต้ อ งตามรั ฐ ธรรมนู ญ รั ฐ บาลควรเสนอเป็ น ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติ
ที่ผ่านสภาไปแล้วหรือจะเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติเพิ่มเติมก็ได้ แต่สุดท้ายสภาก็ลงมติรบั หลักการ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และอีกกรณีหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอหารือกับสภา  ให้สภาหาทาง
ระงับมิให้นายกรัฐมนตรีต้องน�ำร่างพระราชบัญญัติซึ่งได้ผ่านสภาไปแล้วขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อ
ทรงลงพระปรมาภิไธย ในที่สุดสภาได้ลงมติให้ระงับการน�ำร่างพระราชบัญญัตินี้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
เพือ่ ทรงลงพระปรมาภิไธย๓
จารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบตั ทิ างรัฐธรรมนูญในการทูลเกล้าฯ ถวาย ร่างพระราชบัญญัตเิ พือ่ พระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธยและการประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา 58.181.145.132/multim/jindex/9-26/9-26-207.pdf
๓

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๕๙

27

นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยมีค�ำวินิจฉัยที่ ๓๑/๒๕๔๗ เรื่อง กรณีมีปัญหา
เกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญในการตราร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ  
พ.ศ. .... ว่า  รัฐสภามีหน้าที่ด�ำเนินการให้ถูกต้องตามมติของรัฐสภาก่อนที่ส่งให้นายกรัฐมนตรีเพื่อน�ำ
ร่างพระราชบัญญัติท่ีได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อพระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธย เมือ่ รัฐสภามีหน้าทีด่ งั กล่าวท�ำให้การด�ำเนินการเพือ่ ให้รา่ งพระราชบัญญัตถิ กู ต้อง
ตรงตามมติของรัฐสภาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตราพระราชบัญญัติ
นับแต่ปี ๒๕๕๑ เป็นต้นมา ได้มขี อ้ บังคับการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร ก�ำหนดให้รา่ งพระราชบัญญัติ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วมีข้อความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณาของสภา 
ประธานสภาอาจขอปรึกษาหรือสมาชิกเสนอญัตติ ให้น�ำร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนัน้ กลับมาทบทวนได้
และการพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมให้กระท�ำได้เท่าทีจ่ �ำเป็นและให้กระท�ำในทีป่ ระชุมสภา เมือ่ ด�ำเนินการแล้ว
ให้แจ้งวุฒสิ ภาทราบและด�ำเนินการเพือ่ ให้นายกรัฐมนตรีน�ำขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย เพือ่ ทรงลงพระปรมาภิไธย
ต่อไป๔
เมือ่ พิจารณาหลักการถ่วงดุลและค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้วจะเห็นว่า แม้วา่
รัฐธรรมนูญจะไม่ได้ก�ำหนดให้นายกรัฐมนตรีมีอ�ำนาจยับยั้งร่างพระราชบัญญัติท่ีได้รับความเห็นชอบ
ของรัฐสภาน�ำขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย ก็ตาม แต่นายกรัฐมนตรีกส็ ามารถทีจ่ ะชะลอไม่น�ำร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย ก็ได้ หากร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนัน้ มีความผิดพลาดคลาดเคลือ่ น และมิใช่
เป็นกรณีที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ หรือกระบวนการตรากฎหมาย
ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญด้วย ประกอบกับได้มีข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ทีใ่ ห้สามารถน�ำร่างพระราชบัญญัตมิ ขี อ้ ความผิดพลาดซึง่ เกิดขึน้ ในระหว่างการพิจารณากลับมาทบทวนได้  
ท�ำให้เห็นได้วา่ หากร่างพระราชบัญญัตทิ ไี่ ด้รบั ความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว และได้สง่ ไปเพือ่ นายกรัฐมนตรี
น�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายนั้น หากนายกรัฐมนตรีพบว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความผิดพลาด
คลาดเคลือ่ นซึง่ เกิดขึน้ ในระหว่างการพิจารณาของสภา นายกรัฐมนตรีสามารถทีจ่ ะยับยัง้ ร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนัน้ โดยส่งกลับคืนไปเพือ่ รัฐสภาแก้ไขข้อผิดพลาด แม้วา่ รัฐสภาจะไม่ได้ขอให้มกี ารน�ำร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าวกลับคืนไปเพื่อพิจารณาทบทวนตามข้อบังคับการประชุมก็ตาม
นอกจากนี้ เมือ่ ได้พจิ ารณาค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๑/๒๕๔๗ ซึง่ วินจิ ฉัยว่า รัฐสภา
มีหน้าที่ด�ำเนินการให้ถูกต้องตามมติของรัฐสภาก่อนที่ส่งให้นายกรัฐมนตรีเพื่อน�ำร่างพระราชบัญญัติ
ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วน�ำขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย ดังกล่าวแล้ว มีขอ้ สังเกตว่า ร่างพระราชบัญญัติ
ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภาและได้สง่ ให้นายกรัฐมนตรีน�ำขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย เพือ่ ทรงลงพระปรมาภิไธยนัน้
จะต้องเป็นร่างพระราชบัญญัตถิ กู ต้องตรงตามมติของรัฐสภา ดังนัน้ หากปรากฏว่าร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนัน้
มีข้อความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณาของสภา  อันถือได้ว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติ
ทีไ่ ม่ถูกต้องตรงตามมติของรัฐสภา ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวจึงไม่ถือว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติ
ทีน่ ายกรัฐมนตรีตอ้ งน�ำขนึ้ ทูลเกล้าฯ ถวาย ภายในก�ำหนดระยะเวลา ๒๐ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ร่างพระราชบัญญัตนิ นั้
จากรัฐสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว

ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๓๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าร่างพระราชบัญญัติที่สภา
ให้ความเห็นชอบและให้น�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ตามข้อ ๑๓๑ มีความผิดพลาด และสมควรได้รับการพิจารณา
ทบทวนอีกครัง้ ก่อนทรงลงพระปรมาภิไธย ประธานสภาอาจขอปรึกษา หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผรู้ บั รองไม่ น ้ อ ยกว่ า
สิบคนให้น�ำร่างพระราชบัญญัตินั้นกลับมาทบทวนได้อีกครั้ง หากที่ประชุมสภาลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ในวันประชุมก็ให้ด�ำเนินการได้
การขอปรึกษาหรือญัตติตามวรรคหนึ่งต้องระบุประเด็นที่จะขอน�ำกลับมาทบทวนและให้เหตุผลที่ชัดเจน
การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมให้กระท�ำได้เท่าที่จ�ำเป็น และให้กระท�ำที่ประชุมสภาโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภา 
เสร็จแล้วจึงให้ด�ำเนินการตามข้อ ๑๒๕ ถึงข้อ ๑๓๑ ต่อไป
๔
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เมื่อร่างพระราชบัญญัติที่มีข้อความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณาของสภา
ดังกล่าว ไม่ถอื ว่าเป็นร่างพระราชบัญญัตทิ เี่ ป็นไปตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญซึง่ ก�ำหนดให้นายกรัฐมนตรี
ต้องน�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย และรัฐธรรมนูญก็มิได้มีการก�ำหนดเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวไว้แต่อย่างใด
ซึ่งหากไม่มีบทบัญญัติในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาแห่งกรณีก็อาจน�ำหลักกฎหมายเทียบเคียงอย่างยิ่ง
หรือหลักกฎหมายทัว่ ไปทางมหาชนในระดับรัฐธรรมนูญทีจ่ ะน�ำมาอุดช่องว่างได้ดว้ ย ซึง่ เป็นเรือ่ งของนิตวิ ธิ ี
หรือ Juristic Method ในการอุดช่องว่างของกฎหมาย๕ ดังนัน้ จึงมีความเห็นว่า  อาจใช้หลักกฎหมาย
เทียบเคียงอุดช่องว่างดังกล่าว โดยถือว่าร่างพระราชบัญญัตทิ มี่ ขี อ้ ความผิดพลาด เป็นร่างพระราชบัญญัติ
ที่มีข้อความขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ หรือกระบวนการตรากฎหมายไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของ
รัฐ ธรรมนูญ สามารถส่ ง ให้ ศ าลรั ฐธรรมนู ญเพื่ อ วิ นิจ ฉั ย ก่ อ นก็ ไ ด้ แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี การที่จะถือว่า
ร่างพระราชบัญญัตทิ มี่ ขี อ้ ความผิดพลาดเป็นร่างพระราชบัญญัตทิ มี่ ขี อ้ ความขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ
หรือกระบวนการตรากฎหมายไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ก็อาจส่งผลกระทบต่อ
ร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวเมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินจิ ฉัย แต่หากใช้วธิ กี ารให้นายกรัฐมนตรีสง่ กลับคืน
ให้สภาทบทวนอาจจะเหมาะสมกว่า และสามารถแก้ไขร่างพระราชบัญญัตินั้นให้ถูกต้องต่อไปได้

๕
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การลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ๖

ในการน�ำร่างพระราชบัญญัตทิ ไี่ ด้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภาขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย เพือ่ ทรงลง
พระปรมาภิไธยนั้น นายกรัฐมนตรีจะต้องลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนั้นก่อน ซึ่งในการลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเป็นไปตามหลักที่ว่าพระมหากษัตริย์
ทรงท�ำผิดไม่ได้ (The King can do no wrong)
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขนัน้ กิจการทีเ่ กีย่ วกับ
การเมืองการปกครองประเทศบางประการจะต้องได้รับการลงนามโดยพระมหากษัตริย์ซ่ึงเป็นประมุข
ของประเทศ ดังนั้น เหตุผลที่ต้องมีระบบการลงนามรับสนองพระบรมราชโองการจึงมีอยู่ด้วยกัน
๒ ประการ คือ
ก. เพื่อเป็นการรับรองพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ว่าเป็นพระปรมาภิไธยอันแท้จริง
ข. เพื่อให้พระมหากษัตริย์ไม่ต้องทรงรับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักที่ว่า
พระมหากษัตริย์ทรงท�ำผิดไม่ได้
ในด้านตัวผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการนั้น จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกิจการที่ตน
ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการนั้นเสมอ เพราะถือว่าพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
ตามค�ำแนะน�ำและยินยอมของบุคคลดังกล่าว ความรับผิดชอบดังกล่าวคือ
ก. รับผิดชอบในความถูกต้องของแบบพิธีหรือกระบวนการ โดยเรื่องที่จะขอให้ทรงลง
พระปรมาภิไธยนั้นได้ผ่านแบบพิธีหรือกระบวนการมาโดยถูกต้องแล้ว เช่น กระบวนการตรากฎหมาย
หรือกระบวนการสรรหาผู้หนึ่งผู้ใดให้มาด�ำรงต�ำแหน่งหนึ่งต�ำแหน่งใด เป็นต้น
ข. รับผิดชอบในข้อความ หรือข้อความในเอกสารนั้นถูกต้องรับผิดชอบในสาระของข้อความ
ซึง่ หมายความถึงการถวายค�ำแนะน�ำและยินยอมว่าจะทรงปฏิบตั อิ ย่างไรในการบริหารราชการแผ่นดิน

๖
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รองศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์  บรมานันท์  “การลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ” วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดให้รา่ งพระราชบัญญัตทิ ไี่ ด้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรี
น�ำขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย ภายในยีส่ บิ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ จากรัฐสภาเพือ่ พระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธย ร่างพระราชบัญญัติที่จะน�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยนั้น
นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการ ซึง่ หมายความว่านายกรัฐมนตรีตอ้ งเป็น
ผูร้ บั ผิดชอบในความถูกต้องของแบบพิธหี รือกระบวนการ ตลอดจนความถูกต้องของข้อความหรือสาระ
ของข้อความของร่างพระราชบัญญัตทิ ตี่ อ้ งลงนามรับสนองพระบรมราชโองการนัน้ ๗ ทัง้ นี้ การทีร่ ฐั ธรรมนูญ
ก�ำหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้น�ำร่างพระราชบัญญัติขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย คงมุ่งหมายให้คณะรัฐมนตรี
เป็นผูถ้ วายค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับการลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัต๘ิ นอกจากนี้ การทีร่ ฐั ธรรมนูญ
ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในกรณีดังกล่าว มิได้หมายความถึงเฉพาะอ�ำนาจหน้าที่ตามที่
รัฐธรรมนูญก�ำหนดเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่ที่เกิดขึ้นโดยผลของอ�ำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้
ซึง่ ในทางกฎหมายเรียกหน้าทีน่ วี้ า ่ “หน้าทีโ่ ดยปริยาย” หรือ Implied duty การใช้หรือการตีความกฎหมาย
จึงต้องค�ำนึงถึงหน้าที่ที่มีอยู่เพียงแต่มิได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย มิใช่ว่าไม่มีตัวบทกฎหมายไว้
ก็ไม่มีหน้าที่ใด ๆ เลย เมื่อนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีหน้าที่น�ำร่างพระราชบัญญัติขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย และ
ต้องเป็นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการ นายกรัฐมนตรีจงึ มีหน้าทีโ่ ดยปริยายทีจ่ ะต้องตรวจสอบ
ร่างพระราชบัญญัติที่จะน�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ว่าไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ และชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ก่อนน�ำขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย ทุกครัง้ ๘ ดังนัน้ จึงเห็นว่า หากร่างพระราชบัญญัตทิ จี่ ะน�ำขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยมีความบกพร่องที่มิใช่กรณีร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้ง
กับรัฐธรรมนูญ หรือกระบวนการตรากฎหมายไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรี
ย่อมมีอ�ำนาจที่จะชะลอร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้น เพื่อให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนน�ำขึ้นทูลเกล้าฯ
ถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยได้

การก�ำหนด
ระยะเวลาในการน�ำ
ร่างพระราชบัญญัติ
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนับแต่ฉบับปี ๒๕๓๔ เป็นต้นมา  ได้มีการก�ำหนด
ให้ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
ภายในยีส่ บิ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ จากรัฐสภาเพือ่ พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธย  
ซึง่ มีปญ
ั หาว่าหากมิได้มกี ารน�ำร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวายภายในระยะเวลาทีก่ �ำหนด
จะมีผลต่อร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นประการใด
ระยะเวลาต่าง ๆ ที่กฎหมายก�ำหนดไว้ ได้แก่ “ภายใน....วัน นับแต่...” หรือ “ไม่เกิน....วัน
นับแต่...” เมือ่ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของสภาพบังคับตามกฎหมายของระยะเวลาทีก่ �ำหนดไว้ สามารถแบ่ง
๒ ประเภท คือ ระยะเวลาเร่งรัด และระยะเวลาบังคับ
๑. ระยะเวลาบังคับ (délai imperatif) หมายถึง ระยะเวลาที่ก�ำหนดให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
แห่งกฎหมายนัน้ ต้องกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึง่ ทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ภายในระยะเวลานัน้ หากไม่กระท�ำการ
ภายในก�ำหนดจะมีผลทางกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของ
การกระท�ำนั้น กล่าวคือ การไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาที่ก�ำหนด กฎหมายได้ก�ำหนดสภาพบังคับในเหตุ
ความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำนั้น หากไม่กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามระยะเวลา
ที่ก�ำหนดจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจไม่มีอ�ำนาจตามกฎหมายได้อีกต่อไปหรือมีผลให้สิทธิต่าง
ที่ก�ำหนดไว้แก่บุคคลนั้นสูญสิ้นไปหรือไม่อาจก่อตั้งสิทธิได้

๗
๘

ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เรื่องเสร็จที่  ๓๑๐/๒๔๙๗
ปกรณ์  นิลประพันธ์  “หน้าที่โดยปริยาย” : ค�ำอธิบายในห้วงวิกฤต เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๕๙
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๒. ระยะเวลาเร่งรัด (délai indicatif) หมายถึง ระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด ก�ำหนดให้
ผู้อยู่ใต้บังคับแห่งกฎหมายนั้น กระท�ำการหรืองดกระท�ำอย่างใดอย่างหนึ่งภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
แต่มิได้ก�ำหนดผลว่าถ้าหากไม่กระท�ำหรืองดเว้นกระท�ำการใดภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดจะส่งผล
ต่อความชอบด้วยกฎหมายอย่างไร กล่าวคือ ไม่มีสภาพบังคับของกฎหมายใด ๆ ว่า หากไม่กระท�ำหรือ
งดกระท�ำอย่างใดอย่างหนึง่ ภายในระยะเวลาทีก่ �ำหนดไว้แล้ว จะส่งผลให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐนัน้ ไม่มอี �ำนาจ
กระท�ำการต่อไปหรือบุคคลนั้นสูญสิ้นสิทธิหรือไม่อาจก่อตั้งสิทธิได้๙
เมือ่ พิจารณาแล้วจะเห็นว่าระยะเวลาต่าง ๆ ทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ ด้านหนึง่ อาจมีสภาพบังคับ
ให้ต้องกระท�ำการภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด หากไม่กระท�ำการภายในก�ำหนดจะมีผล
ทางกฎหมายอย่างใดอย่างหนึง่ ทีม่ ผี ลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำนัน้ แต่อกี ด้านหนึง่
ระยะเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนด ก�ำหนดให้ผอู้ ยูใ่ ต้บงั คับแห่งกฎหมายนัน้ กระท�ำการหรืองดกระท�ำอย่างใด
อย่างหนึ่งภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด แต่มิได้ก�ำหนดผลว่าถ้าหากไม่กระท�ำหรืองดเว้นกระท�ำการใด
ภายในระยะเวลาทีก่ �ำหนดจะส่งผลต่อความชอบด้วยกฎหมายอย่างไร ซึง่ เมือ่ พิจารณาเกีย่ วกับการทีร่ ฐั ธรรมนูญ
ได้ก�ำหนดระยะเวลาในการน�ำร่างพระราชบัญญัติขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย โดยให้นายกรัฐมนตรีจะต้อง
น�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา รัฐธรรมนูญ
มิได้ก�ำหนดเกีย่ วกับผลของการไม่น�ำร่างพระราชบัญญัตขิ นึ้ ทูลเกล้าฯ ถวาย ภายในระยะเวลาทีก่ �ำหนด
แต่อย่างใด กล่าวอีกนัยหนึง่ การไม่น�ำร่างพระราชบัญญัตขิ นึ้ ทูลเกล้าฯ ถวาย ภายในระยะเวลาทีก่ �ำหนด
รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ก�ำหนดให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นต้องตกไปแต่อย่างใด นอกจากนี้ ได้มีค�ำวินิจฉัย
คดีสว่ นตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึง่ เห็นว่า  ระยะเวลาทีก่ �ำหนดไว้ตามมาตรา ๓๐๒ วรรคสาม
และวรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญฯ นั้น เป็นเพียงระยะเวลาเร่งรัดเท่านั้น หาใช่บทบังคับให้ต้องปฏิบัติ
ให้เสร็จสิ้นภายในกรอบระยะเวลาดังกล่าวไม่๑๐ ทั้งนี้ มิได้มีบทบัญญัติถึงผลทางกฎหมายไว้ด้วยว่า 
ถ้าล่วงเลยระยะเวลาเร่งรัดนั้นแล้วผลจะเป็นประการใด ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า  ก�ำหนดระยะเวลา
ในการให้นายกรัฐมนตรีน�ำร่างพระราชบัญญัติขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายดังกล่าว เป็นเพียงระยะเวลาเร่งรัด
เท่านั้น และร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ จะต้องสมบูรณ์เป็นไปตามมติของรัฐสภาแล้วด้วย
ณรงค์ฤทธิ์  เพชรฤทธิ์  ระยะเวลาบังคับและระยะเวลาเร่งรัดกับเงื่อนไข ด้านกฎหมายของการกระท�ำทางปกครอง
เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย
๑๐
ความเห็นในการวินิจฉัยคดีส่วนตน ของนายจรัญ  ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ค�ำวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๔๕
ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๕
๙
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บทสรุ ป

หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจตามหลักการถ่วงดุลอ�ำนาจ แบ่งออกเป็น ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ฝ่ายตุลาการ
และฝ่ายบริหาร โดยหลักแล้วแต่ละฝ่ายต้องสามารถควบคุมและตรวจสอบซึง่ กันและกันได้ (check and
balance) เพือ่ ให้สทิ ธิและเสรีภาพของประชาชนได้รบั ความคุม้ ครองอันเป็นความมุง่ หมายประการส�ำคัญ
ของหลักนิตริ ฐั เมือ่ ร่างพระราชบัญญัตทิ ไี่ ด้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว และอยูใ่ นขัน้ ตอนการจะน�ำ
ร่างพระราชบัญญัติขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ซึ่งเป็นอ�ำนาจหน้าที่ที่ส�ำคัญของ
ฝ่ายบริหารประการหนึง่ หากร่างพระราชบัญญัตทิ ไี่ ด้รบั ความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ในขัน้ ตอนก่อนน�ำขึน้
ทูลเกล้าฯ ถวาย เพือ่ พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธย  หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนัน้ ๆ มีขอ้ ความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือกระบวนการตรากฎหมายไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ สามารถส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยก่อนก็ได้ หลักการดังกล่าวนี้
ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตลอดมา  ซึ่งเป็นการใช้อ�ำนาจยับยั้งไม่น�ำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายก็ได้ อย่างไรก็ตาม กรณีมีปัญหาว่า  เมื่อร่างพระราชบัญญัติที่มีข้อความผิดพลาด
ซึง่ เกิดขึน้ ในระหว่างการพิจารณาของสภา และไม่ถอื ว่าเป็นร่างพระราชบัญญัตทิ เี่ ป็นไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญซึง่ ก�ำหนดให้นายกรัฐมนตรีตอ้ งน�ำขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย และรัฐธรรมนูญก็มไิ ด้ก�ำหนดให้
นายกรัฐมนตรีมีอ�ำนาจยับยั้งร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา นายกรัฐมนตรีจะใช้
อ�ำนาจยับยั้งไม่น�ำร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้น ๆ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ได้หรือไม่ เมื่อรัฐธรรมนูญมิได้
ก�ำหนดไว้ให้ชดั เจนในลักษณะดังกล่าว ดังนัน้ ระยะเวลาทีก่ �ำหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญ ในการน�ำร่างพระราชบัญญัติ
ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว น�ำขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย เพือ่ ทรงลงพระปรมาภิไธย ภายในยีส่ บิ วัน
นับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภาจะสามารถด�ำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอน
ดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนเวลาที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ได้ประการใด อีกทั้งปัจจุบันไม่มี
บทบัญญัติที่ก�ำหนดให้นายกรัฐมนตรีสามารถส่งกลับคืนให้สภาทบทวนแก้ไขร่างพระราชบัญญัตินั้น
ให้ถูกต้องต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม หากนายกรัฐมนตรีน�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
ต่อไป นายกรัฐมนตรีผรู้ บั สนองพระบรมราชโองการจะต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการทีม่ พี ระบรมราชโองการ
เช่นว่านั้น หากแม้ว่า  มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายเปิดช่องให้นายกรัฐมนตรีสามารถส่งกลับคืนให้
สภาทบทวนแก้ไขร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ ให้ถกู ต้องได้ในทุกกรณี ก็อาจส่งผลให้มลี กั ษณะเป็นการขยาย
อ�ำนาจของฝ่ายบริหารได้หรือไม่ ซึ่งอาจมองว่าเป็นการก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ
ในการตรากฎหมาย ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบและพิจารณาถึงความเหมาะสมในเนื้อหาของ
บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ
ดังนั้น หากก�ำหนดระยะเวลาน�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพือ่ ทรงลงพระปรมาภิไธย ภายในยีส่ บิ วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ จากรัฐสภา  สามารถยืดหยุน่ ได้ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยบางประการ
เกิดขึ้นได้ ก็จะส่งผลให้กระบวนการตรากฎหมายมีความชอบธรรมมากยิ่งขึ้น
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๕๙

33

รู้ รัก ภาษาไทย

อาย-ละอาย
ค�ำว่า  อาย กับ ละอาย มีความหมายต่างกันเล็กน้อย
ค�ำว่า อาย หมายถึง รูส้ กึ ไม่ดที ตี่ นท�ำชัว่ เช่น อายทีถ่ กู จับว่าขโมยเงิน,
อายทีถ่ กู จับว่าทุจริต หรือหมายถึง รูส้ กึ ไม่ดที มี่ ขี อ้ บกพร่องไม่เทียมหน้า
ผู้อื่น เช่น อายเพื่อนเพราะบ้านเก่า, อายที่พูดไม่ชัด, อายที่หกล้ม
ค�ำว่า ละอาย มีความหมายแคบกว่า อาย คือ หมายความว่า
ส�ำนึกว่าท�ำผิดท�ำชัว่ เป็นความส�ำนึกผิดทีเ่ กิดขึน้ ในใจตนเองแม้จะ
ไม่มีใครเห็นว่าท�ำผิด เช่น ละอายใจที่หลอกน้อง, มีความละอาย
ต่อบาป, เขาน่าจะละอายบ้างที่ท�ำให้ประเทศชาติเสียหาย

คัดลอกจากหนังสือ “รู้ รัก ภาษาไทย”
เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

34 สลค.สาร

ท้องถิ่นควรรู้

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เงินบ�ำรุงการศึกษา

ของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประกาศที่ต้องน�ำไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไม่
หากกระทรวงศึกษาธิการมิได้น�ำประกาศกระทรวงศึกษาธิการไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะมีผลทางกฎหมายอย่างไร และจะมีวิธีปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไร ท้องถิ่นควรรู้ใน สลค.สาร ฉบับนี้มีค�ำตอบ

เรื่องเสร็จที่ ๒๑๔๒/๒๕๕๘
บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การบังคับใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเงินบ�ำรุงการศึกษา*
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๒๐๙/๑๐๘๖๙ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  สรุปความได้ว่า  ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องเงินบ�ำรุงการศึกษาและหลักเกณฑ์เงินบ�ำรุงการศึกษา  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการและส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้มหี นังสือเวียนก�ำหนดหลักเกณฑ์เงินบ�ำรุงการศึกษา จ�ำนวน
๔ ครั้ง ได้แก่
* ส่งพร้อมหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๖/๓๔๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา  ๕ ประกอบกับมาตรา  ๕๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. หนังสือเวียนของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๕๑๐ ลงวันที่ ๙ มีนาคม
๒๕๕๒ ซึ่งมีเนื้อหาเป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยมิได้อ้างบทอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมาย
๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ซึ่งออกโดยมิได้อ้างอ�ำนาจตามกฎหมาย แต่อ้างถึงหนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา  ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๖๘๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง การเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
๔. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งออกโดยมิได้อ้างอ�ำนาจตามกฎหมาย แต่มีลักษณะท�ำนองเดียวกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓
อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่ามีผปู้ กครองนักเรียนร้องขอให้กระทรวงศึกษาธิการด�ำเนินการตรวจสอบ แก้ไข และยกเลิกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการและหลักเกณฑ์เงินบ�ำรุงการศึกษาดังกล่าว โดยอ้างว่ากระทรวงศึกษาธิการมิได้น�ำประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ดังกล่าวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวจึงไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพือ่ ให้การด�ำเนินการตรวจสอบ แก้ไข และยกเลิกประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความถูกต้องและรอบคอบ กระทรวง
ศึกษาธิการจึงขอหารือว่า  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นประกาศที่ต้องน�ำไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
หรือไม่ หากกระทรวงศึกษาธิการมิได้น�ำประกาศกระทรวงศึกษาธิการไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะมีผลทางกฎหมายอย่างไร
และจะมีวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไร
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ได้พิจารณาข้อหารือของส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้แทนกระทรวง
ศึกษาธิการ (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงและส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน) เป็นผูช้ แ้ี จงข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริง
เพิม่ เติมว่า ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง เงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๗ มิถนุ ายน
๒๕๕๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง การเก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวมทัง้ หลักเกณฑ์เงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการทั้งสามฉบับดังกล่าว มีเนื้อหาเป็นการ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส�ำหรับการจัดการศึกษานอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในแต่ละรายการ เพื่อให้สถานศึกษาทราบว่าจะสามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยจากผู้ปกครองได้ในรายการใดและอัตราเท่าใด
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งสถานศึกษาจะต้องก�ำหนดรายการและค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับ
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หลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และได้รับอนุมัติจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อนด้วย จึงจะด�ำเนินการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ อีกทั้งจะต้องประกาศ
เพือ่ ประชาสัมพันธ์ให้กบั ผูป้ กครองและนักเรียนได้ทราบล่วงหน้า  อย่างไรก็ดี การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยจากผูป้ กครองดังกล่าวนี้
มิได้มีลักษณะเป็นการบังคับ แต่ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียนเองว่าจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวหรือไม่
คณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะที่ ๘) ได้พิจารณาประเด็นปัญหาดังกล่าวประกอบกับข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแล้ว เห็นว่า 
การพิจารณาข้อหารือที่ว่าประกาศกระทรวงศึกษาธิการและหลักเกณฑ์เงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าวจะต้องน�ำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือไม่ นั้น จะต้องพิจารณาก่อนว่าประกาศ
และหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นกฎหมายล�ำดับรองที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติกฎหมาย หรือเป็นเพียงการก�ำหนด
แนวทางปฏิบัติภายในโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้ว มีเพียงบทบัญญัติมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก�ำหนด
ให้รัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายมีอ�ำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
โดยไม่มบี ทบัญญัตมิ าตราใดในพระราชบัญญัตทิ งั้ สองฉบับดังกล่าวทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้อ�ำนาจรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการเป็นการเฉพาะ
ในการออกประกาศและก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินบ�ำรุงการศึกษา  นอกจากนั้น ส�ำหรับกรณีนี้ไม่ปรากฏว่ากฎหมายได้ก�ำหนด
รูปแบบไว้ชัดเจนว่าจะต้องออกเป็นประกาศ ค�ำสั่ง หรือหนังสือเวียนของกระทรวงศึกษาธิการแต่อย่างใด ประกอบกับเนื้อหา
ของประกาศและหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นแนวทางในการ
เก็บเงินบ�ำรุงการศึกษาและขอรับการสนับสนุนจากผู้ปกครองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมุ่งเน้นหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระมากกว่าปกติ การสอนด้วยบุคลากรพิเศษ การสอนด้วยรูปแบบหรือวิธีการ
ที่แตกต่างจากการเรียนการสอนปกติ หรือการสอนที่ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จัดหาให้เป็นพิเศษ เพื่อให้เรียกเก็บได้ตามอัตรา
ที่เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละท้องถิ่น โดยมิได้มีลักษณะเป็นการบังคับผู้ปกครองและนักเรียนให้ต้องสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวหรือลิดรอนสิทธิของผู้ปกครองหรือนักเรียนแต่อย่างใด แต่ให้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ปกครองและ
นักเรียนเองว่าจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายนั้นหรือไม่ก็ได้
ด้วยเหตุนี้ ประกาศและหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นเพียงการวางแนวทางปฏิบัติภายในของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการและเป็นผู้ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน
ในกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา  ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอ�ำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
๒
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ�ำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้มีอ�ำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ อ�ำนาจหน้าที่ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหรือหน่วยงานต่าง ๆ
ตามที่ก�ำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
๓
มาตรา ๑๒ กระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์
ของงานในกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา หรือที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนดหรืออนุมัติ โดยจะให้มีรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้
ในกรณีทมี่ รี ฐั มนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การสัง่ หรือการปฏิบตั ริ าชการของรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามทีร่ ฐั มนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย
๑

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๕๙
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สถานศึกษาที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน และไม่มีการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ที่เกินไปกว่ารายการและอัตราที่ก�ำหนด เมื่อประกาศและหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเพียงแนวปฏิบัติภายใน และไม่มีผลต่อบุคคล
เป็นการทั่วไปหรือลิดรอนสิทธิของผู้ปกครองหรือนักเรียน จึงไม่มีลักษณะเป็นกฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค�ำสั่ง หนังสือเวียน
ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งจะต้องน�ำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
การที่ได้อ้างอ�ำนาจในการออกประกาศตามมาตรา  ๕๕ ประกอบกับมาตรา  ๕๘ (๒)๖ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา  ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ไว้ในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เงินบ�ำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ นั้น
ก็หาได้มีผลท�ำให้แนวปฏิบัติดังกล่าวมีสถานะเป็นกฎแต่อย่างใดไม่ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการจึงไม่ต้อง
น�ำประกาศกระทรวงศึกษาธิการและหลักเกณฑ์เงินบ�ำรุงการศึกษาไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่อย่างใด
(นายดิสทัต  โหตระกิตย์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ธันวาคม ๒๕๕๘

มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ฯลฯ                           ฯลฯ
(๔) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค�ำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ
เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ฯลฯ                           ฯลฯ
๕
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น
๖
มาตรา ๕๘ ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว
ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษา ดังนี้
ฯลฯ                           ฯลฯ
(๒) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สิน และทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา 
และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ�ำเป็น
ฯลฯ                           ฯลฯ
๗
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ข้างต้น
๔

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

ขอคุ ย ด้ ว ย

กันย์นี

ในโอกาส

วั น คล้ า ยวั น พระราชสมภพสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ สลค.สาร ได้เชิญบทความพระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการพัฒนา
มาเผยแพร่ให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบและเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
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นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่น่าสนใจ เช่น บทความพิเศษเรื่อง แนวทาง
การด�าเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐสภา การบังคับใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือ่ งเงินบ�ารุงการศึกษา
ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถติดตามได้ใน สลค.สาร ฉบับนี้
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๕๙

1

สารบัญ

บทความพิเศษ : พระราชกรณียกิจสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้ า นการพั ฒ นา

๑๓

๓

การดูแลและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
เรื่องส�าคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มติคณะรัฐมนตรีที่ส�าคัญ

๒๐

๑๗
บทความพิเศษ : แนวทางการด�าเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเเห็นชอบจากรัฐสภา

รู้รักภาษาไทย : อาย-ละอาย

๒๔

๓๔
ไปไหนไปกัน : อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฎ
จังหวัดจันทบุรี

ท้องถิ่นควรรู้ : การบังคับการใช้ประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการเรื่องเงินบ�ารุงการศึกษา

๓๕

๓๙

บทคว�ม/ข้อคว�ม หรือคว�มเห็นใด ๆ ที่ปร�กฏใน “สลค.ส�ร” เป็นคว�มคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีและกองบรรณ�ธิก�รไม่จำ�เป็นต้องเห็นพ้องด้วย
กองบรรณาธิการ
ทีป่ รึกษา
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ฝ่ายประสานงาน
ฝ่ายพิสูจน์อักษร
ฝ่ายจัดงานศิลป์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายจัดการทั่วไป
พิมพ์ที่

2 สลค.สาร

อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาคิ ช ฌกู ฏ

ดร.อำ�พน กิตติอ�ำ พน เลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี, สมช�ย พฤฒิกลั ป์ รองเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี, สุพศิน สุเมธิวทิ ย์ รองเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี, ธีระพงษ์ วงศ์ศวิ ะวิล�ส รองเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี
สิบพัน วนวิสุทธิ์ รองเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี
กัญชลี จำ�นงค์วงศ์, จิตต� กิตติเสถียรนนท์, ทวีวัฒน์ อัครพลวงศ์, ประธ�น ผุดผ่อง, ปร�ณี ส�สน์ธรรมบท, พงษ์เทพ พ่วงเสม�, สมศรี น�คจำ�รัสศรี
ก�นต์พิชช� ปิ่นแก้ว
กัญชลี จำ�นงค์วงศ์, จิตต� กิตติเสถียรนนท์, ปริยนงคร�ญ จงธรรมคุณ
เขมจิร� ขันแก้ว, ธัญมน สินสำ�อ�ง
วัลภ� สุขผล
กนกวรรณ พงษ์พันธ์, เกศร� ไชยพิทักษ์, เขมจิร� ขันแก้ว, ดวงกมล แสงสุวรรณ, ธัญมน สินสำ�อ�ง, นภ วรทัต, วัชรี สิงหร�ช, สมภพ กลิ่นหอม
สำ�นักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและร�ชกิจจ�นุเบกษ� ถนนส�มเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓

สวัสดี

ผู้อ่�นทุกท่�น ไปไหนไปกันฉบับนี้ขอเชิญชวนไปสัมผัส
อุ ท ย�นเขี ย ว นำ้ � ใส ทร�ยข�ว ธรรมช�ติ ที่ ง ดง�ม
ณ อุทย�นแห่งช�ติเข�คิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ที่มีอ�ก�ศเย็นสบ�ยและเป็นจุดชมวิว
ทิวทัศน์ที่สวยง�ม มองเห็นไกลไปถึงฝั่งอ่�วไทย ซึ่งในสมัยสงคร�มโลกครั้งที่ ๒
ฝรั่งเศสซึ่งยึดครองเมืองจันทบุรีได้ใช้ยอดเข�พระบ�ทเป็นฐ�นเพื่อใช้ส่องกล้องดู
ข้�ศึกท�งทะเลและทำ�แผนที่ จึงทำ�ให้ยอดเข�นีม้ ชี อื่ เรียกว่� ห้�งฝรัง่ หรือเข�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�คิชฌกูฏห่�งจ�กกรุงเทพมห�นครประม�ณ ๒๕๐ กิโลเมตร
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 พิมเสนป่� และสัตว์ป�่ น�น�ชนิด เช่น นกแซงแซวห�ปล�
นกปรอดเหลืองหัวจุก กระรอกหล�ยสี ชะนีมงกุฎ และไก่ฟ้�หลังข�วจันทบูรณ์
เป็นต้น พบกับไปไหนไปกันได้ใหม่ฉบับหน้�
ที่ม� : www.dnp.go.th

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๕๙
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เก็บไว้ในหทัย

พระธรรมมี ไว้ สำ � หรั บ ให้ พิ จ �รณ�
แล้ ว ก็ ใ คร่ ค รวญ แล้ ว ก็ น ้ อ มประพฤติ
ปฏิบตั ติ �มต�มคว�มส�ม�รถ ไม่ใช่เพียงแต่
ได้ฟังแล้วก็ผ่�นไป
ก�รฟังพระธรรม แล้วก็เข้�ใจสภ�พธรรม
ที่กำ�ลังปร�กฏ จะเป็นปัจจัยปรุงแต่งให้สติ
ระลึกลักษณะของสภ�พธรรมทีก่ �ำ ลังปร�กฏ
ได้ถูกต้อง
“ปุ ถุ ” คว�มหน�แน่ น ด้ ว ยกิ เ ลส เพร�ะฉะนั้ น
จะชวนกั น ให้ ล ะกิ เ ลสจะเป็ น เรื่ อ งย�ก แต่ ว ่ � ชั ก ชวน
ให้ เ ห็ น ประโยชน์ ข องพระธรรม ให้ ศึ ก ษ�และเข้ � ใจ
เมื่อมีคว�มเข้�ใจเพิ่มขึ้น ก็เป็นสังข�รขันธ์ที่ปรุงแต่ง
ให้ ส ติ ร ะลึ ก ลั ก ษณะของสภ�พธรรมที่ กำ � ลั ง ปร�กฏ
โดยไม่ต้องมีใครชักชวน

ที่มา : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
http://www.dhammahome.com/
https://www.facebook.com/dhammahomefellowship/

ท่�นส�ม�รถเปิดอ่�น

สลค.สาร

ผ่านทาง website ของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

www.soc.go.th
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