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ขอคุ ย ด้ ว ย
เนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงครองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๗๐ ปี ๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๙
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
๑๒ สิ ง หาคม ๒๕๕๙ สลค.สาร ได้ เชิ ญ ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ข องทั้ ง สองโอกาส
มาเผยแพร่ รวมทั้ ง น�ำเสนอบทความพระราชกรณี ย กิ จ ด้านการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมเกีย่ วกับ “งานผ้าปัก” ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
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นอกจากนี้ ยังมีเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ เช่น บทความเรือ่ ง เครือ่ งมือทางการคลัง
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งบประมาณในการด� ำ เนิ น การตามนโยบายของรั ฐ บาล
ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร และการดูแล พัฒนาศักยภาพนักเรียนภายใต้โครงการ
ทุนการศึกษาฯ และแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งผู้อ่านสามารถติดตามได้ใน สลค.สาร ฉบับนี้

สารบัญ

๕

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
กับการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปหัตถกรรม (งานผ้าปัก)

๑๔

โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร และการดูแล พัฒนาศักยภาพนักเรียน
ภายใต้โครงการทุนการศึกษาฯ

๑๙

โอวาทจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี
ในโอกาสนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เข้าพบ

๒๒

เครือ่ งมือทางการคลังทีเ่ กีย่ วข้องกับ
งบประมาณในการด�ำเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลในช่วง
ระหว่างปีงบประมาณ

๔๔
รู้รักภาษาไทย : พระในบ้าน

๔๗
ไปไหนไปกัน : อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

บทความ/ข้อความ หรือความเห็นใด ๆ ที่ปรากฏใน “สลค.สาร” เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและกองบรรณาธิการไม่จ�ำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
กองบรรณาธิการ
ทีป่ รึกษา
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ฝ่ายประสานงาน
ฝ่ายพิสูจน์อักษร
ฝ่ายจัดงานศิลป์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายจัดการทั่วไป
พิมพ์ที่

2 สลค.สาร

ดร.อำ�พน  กิตติอ�ำ พน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี,  สมชาย  พฤฒิกลั ป์  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สุพศิน  สุเมธิวทิ ย์  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ธีระพงษ์  วงศ์ศวิ ะวิลาส รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สิบพัน  วนวิสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กัญชลี  จำ�นงค์วงศ์, จิตตา  กิตติเสถียรนนท์, ณัฐฎ์จารี  อนันตศิลป์, ทวีวัฒน์  อัครพลวงศ์, ประธาน  ผุดผ่อง, ปราณี  สาสน์ธรรมบท, พงษ์เทพ  พ่วงเสมา, สมศรี  นาคจำ�รัสศรี, สมโภช  ประเสริฐดี
กานต์พิชชา  ปิ่นแก้ว
จิตตา  กิตติเสถียรนนท์, ดารารัตน์  อินทโสภา, ปริยนงคราญ  จงธรรมคุณ
เขมจิรา  ขันแก้ว, ธัญมน  สินสำ�อาง
วัลภา  สุขผล
เขมจิรา  ขันแก้ว, ดวงกมล  แสงสุวรรณ, ธัญมน  สินสำ�อาง, นภ  วรทัต, วรวิกาญจน์  วงศ์แวว, วัชรี  สิงหราช, สมภพ  กลิ่นหอม
สำ�นักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ถนนสามเสน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  โทร. ๐-๒๒๔๓-๐๖๑๑-๓

ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ฉ ลองสิ ริ ร าชสมบั ติ ค รบ ๗๐ ปี
อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สีเหลืองนวลทอง เป็นสีประจ�ำวันพระบรมราชสมภพ ขอบริมอักษรสีทองบนพื้น
สีขาบเข้ม (น�ำ้ เงินแก่) เป็นสีประจ�ำสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายในกรอบลายทองปนนากมีลายเนือ่ งสีทองมากกว่า  ๗๐ ดวง
เป็นการถวายพระพร ให้ทรงสถิตด�ำรงในสิริราชสมบัติมากกว่าปีที่ ๗๐ ให้สถาพรโดยสวัสดีเป็นอเนกอนันต์ ยิ่งกว่า
พระมหากษัตริย์พระองค์ใด
อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. และกรอบลายทองปนนากนี้สถิตอยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ประกอบ
พระอุณาโลมสีทอง แวดล้อมด้วยพระแสงขรรค์ชัยศรี และพระแส้จามรีอยู่เบื้องซ้ายแห่งพระมหาพิชัยมงกุฎ มีธารพระกร
และพัชนีฝักมะขาม อยู่เบื้องขวา  มีฉลองพระบาททอดอยู่ที่ปลายพระแสงและธารพระกรนั้นเบื้องล่าง รวมเรียกว่า
เครื่องเบญจสิริราชกกุธภัณฑ์ เป็นนิมิตหมายแห่งการฉลองสิริราชสมบัติ ล่างลงมาเป็นแพรแถบสีหงชาด (ชมพู) ขลิบทอง
เขียนอักษรสีทอง ความว่า  ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ปลายด้านขวาของแพรแถบระบุ พ.ศ. ๒๔๘๙ อันเป็นปีที่เสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติ ปลายด้านซ้ายของแพรแถบระบุ พ.ศ. ๒๕๕๙ แสดงกาลเวลาที่ล่วงมา ๗๐ ปีตราบจนปัจจุบัน
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ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. อักษร ส. ถมสีครามเข้ม สีแห่งวันพระราชสมภพ อักษร ก. ถมสีขาว เป็นสีเดช
แห่งวันพระราชสมภพ อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. มีพระมหามงกุฎสีทองประดิษฐานอยู่เบื้องบน ภายใต้พระมหามงกุฎ
ประดิษฐานพระแสงจักรตรี ว่าทรงสถิตอยู่ในพระบรมราชจักรีวงศ์ พระนามาภิไธย ส.ก. อยู่ภายในกรอบวัชรรัตน์ ๗ ดวง
ว่าทรงเจริญพระชนมายุได้ ๗ รอบ มีพนื้ สีมอคราม เป็นสีประจ�ำวันพระราชสมภพ นอกกรอบวัชรรัตน์อลงกรณ์ประกอบหน้า
ราชหงส์ทองอยูท่ งั้ ซ้ายขวา ว่าทรงงามสง่าดังราชหงส์ทอง หน้าราชหงส์มกี ระหนกแนบ ห้อยพวงดอกไม้ทพิ ย์อนั มีดอกไม้
ในพระนามเป็นอาทิ มีพรรณมอครามปนทอง ถัดออกไปเป็นขอบเขียนอักษรสีทอง ความว่า  พระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๕๕๙ ระบายพืน้ ด้วยสีหงชาด อันเป็นสิรแิ ห่งวันพระราชสมภพ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติในอภิลกั ขิตสมัย
ที่ทรงเจริญพระชนมายุบรรจบครบ ๘๔ พรรษา ดังมีเลขมหามงคลนั้นอยู่ใต้อักษรพระนามาภิไธย ประกอบเถาไม้ทิพย์
ชื่อ จิตรลดา ตามต�ำราว่าเป็นเครือเถาไม้ทิพย์มีอยู่ในจิตรลดาวัน พระราชอุทยาน ๑ ใน ๔ แห่งของพระอินทร์ หมายว่า
สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเนานิเวศน์สถานชื่อพระต�ำหนักจิตรลดารโหฐานอันเป็นที่ประทับ เถาไม้นี้ว่าเป็นเถาไม้
แห่ ง ความหวั ง ดุ จ ดั ง สมเด็ จ พระบรมราชิ นี น าถทรงเป็ น ความหวั ง แห่ ง ปวงชน ราษฎรพ้ น จากความยากไร้
ด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันมีโครงการศิลปาชีพเป็นอาทิ อาณาประชาราษฎร์จงึ น้อมใจถวายพระพรให้ทรงเจริญพระชนม์
ยิ่งยืนนาน

4 สลค.สาร

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
กับการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปหัตถกรรม (งานผ้าปัก)

ผู้เรียบเรียง นางสาวพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ กรมศิลปากร
แหล่งที่มาของข้อมูล ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
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สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ มีพระราชอัธยาศัยนิยมความเป็นไทย ทรงภาคภูมิพระราชหฤทัย
ในศิลปวัฒนธรรมไทยและทรงเชือ่ ว่าคนไทยมีสายเลือดทางศิลปะสืบทอดมาแต่บรรพบุรษุ แม้จะไม่เคยเรียนรูเ้ รือ่ งศิลปะใด ๆ มาก่อน
เพียงมีโอกาสฝึกฝนก็สามารถพัฒนาฝีมือและสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะชิ้นเยี่ยมได้เสมอ เช่น งานผ้าปักนี้เป็น
ศิลปะไทยแต่โบราณทีก่ �ำลังจะเลือนหายไปเพราะชนรุน่ ใหม่หันไปนิยมผ้าที่ปักด้วยเครื่องจักรซึ่งท�ำได้รวดเร็วและมีราคาถูก
การปักซอยแบบไทย เป็นการปักผ้าแบบโบราณด้วยวิธกี ารปักเส้นด้ายหรือไหมขึน้ และลงถี่ ๆ บนผ้าฝ้ายหรือผ้าไหม
ที่ขึงให้ตึงด้วยสะดึง สับหว่าง แซม และโค้งไปตามลวดลายของภาพต้นแบบซึ่งต้องอาศัยความละเอียดสูง จึงจะเกิดสีสัน
และเหลือบเงาได้เหมือนจริง เช่น การปักใบไม้สเี ขียวหนึง่ ใบ อาจต้องใช้สเี ขียวทีแ่ ตกต่างกันถึงห้าสี เพราะมีแสงเงาเป็นองค์ประกอบ
ที่ท�ำให้ใบไม้แต่ละใบมีสีอ่อนสีแก่ที่แตกต่างกันเป็นหลายระดับสี
ต่อมาศิลปะการปักผ้าของชาวไทยค่อย ๆ เลือนหายไป เพราะความเจริญทางเทคโนโลยีและความนิยมใช้เสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่มแบบตะวันตก จนกระทั่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
รื้อฟื้นวิชาการปักซอยแบบไทยขึ้นมาใหม่ เนื่องจากทรงพบผ้าปักโบราณในพระบรมมหาราชวัง เป็นภาพเรือสุพรรณหงส์
ปักด้วยไหมน้อย ทรงสอบถามถึงความเป็นมาของงานปักนี้จึงทรงทราบว่า การปักซอยแบบไทยเป็นฝีมือของช่างหลวงสมัย
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และยังมีข้าราชบริพารฝ่ายในที่สามารถปักผ้าแบบโบราณได้
จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้คัดเลือกคุณข้าหลวงบางท่านไปเรียนวิชาปักผ้าจากข้าราชบริพารฝ่ายใน เพื่อรักษาและสืบทอดวิชา
ปักผ้าฝีมือชั้นเยี่ยมนี้ไว้ และทรงน�ำกลับมาสร้างงานและสร้างอาชีพให้ราษฎรที่ยากไร้ในชนบทห่างไกลได้มีโอกาสแสดง
ศักยภาพทางศิลปะและร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะชั้นสูงตามแนวพระราชด�ำริให้ปรากฏ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดสอนปักผ้าด้วยวิธีการ
ปักซอยแบบไทยขึน้ เมือ่ เสด็จพระราชด�ำเนินแปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส
เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรในภาคใต้ ทรงทราบว่าราษฎรส่วนใหญ่ยากจนเพราะมีเพียงอาชีพรับจ้างกรีดยางพาราเท่านั้น
เมื่อกรีดยางเสร็จแล้วก็มีเวลาว่างเหลืออีกมาก จึงมีพระราชด�ำริให้ราษฎรฝึกงานหัตถกรรมในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มรายได้ เช่น
การจักสานย่านลิเภา  และกระจูด เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฝกึ หัดงานฝีมอื
ปักผ้าด้วย เนือ่ งจากทรงสังเกตเห็นว่า  สตรีไทยมุสลิมคลุมศีรษะด้วยผ้าฮิญาบ ปักเป็นลวดลายต่าง ๆ งดงามดี น่าจะมี
พื้นฐานทางเย็บปักถักร้อยได้ คงจะเรียนรู้ขั้นตอนการปักผ้าได้ไม่ยากนัก
พุทธศักราช ๒๕๑๙ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงริเริม่ ตัง้ กลุม่ ปักผ้าและส่งครูไปสอนเป็นครัง้ แรก
ทีพ่ ระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์ โดยมีพระราชเสาวนียใ์ ห้ทา่ นผูห้ ญิงมณีรตั น์ บุนนาค นางสนองพระโอษฐ์จดั หาลายปักง่าย ๆ
เช่น ลายดอกไม้เล็ก ๆ ให้ชาวบ้านจังหวัดนราธิวาสทดลองปักดู ทรงส่งคุณข้าหลวงที่เคยเรียนวิชาปักซอยแบบไทยโบราณ
ไปสอนการปัก และพระราชทานอุปกรณ์การปักทุกอย่าง รวมทัง้ ทรงรับซือ้ ผลงานของทุกคนเพือ่ เป็นก�ำลังใจและสร้างรายได้
นอกจากนั้น ระหว่างที่ประทับทรงงานในหมู่บ้าน มีพระราชด�ำรัสชวนให้ราษฎรมาเป็นสมาชิกปักผ้า เมื่อราษฎร
เป็นสมาชิกแล้ว จะทรงเลือกการบ้านงานปักด้วยพระองค์เองพระราชทานเป็นการบ้าน หากเป็นสมาชิกใหม่จะได้รบั การบ้าน
ทีเ่ ป็นลายง่าย ๆ ก่อน เช่น ลายดอกไม้ขนาดเล็ก หรือลายสัตว์ง่าย ๆ ส่วนสมาชิกเก่าที่ฝีมือดีแล้ว จะได้การบ้านเป็นลายใหญ่
และซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม นอกจากทอดพระเนตรระดับผลงานแล้ว ยังทรงพิจารณาสภาพจิตใจและครอบครัวเป็นหลัก
มีเกร็ดเรื่องเล่าจากคุณหญิงกัติกา   อ่วมส�ำอางค์ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานศิลปาชีพด้านผ้าปักเล่าว่า  สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ มีพระราชหฤทัยอ่อนโยนลึกซึ้งมาก จะทรงศึกษาประวัติของราษฎรผู้ทุกข์ยาก เจ็บป่วย ที่สมควรได้รับ
โอกาสอย่างละเอียดก่อนทุกคน แล้วจึงจะพระราชทานงานผ้าปักให้ท�ำ หากเป็นราษฎรที่มีความทุกข์ทางใจมาก
ก็จะพระราชทานภาพที่สวยงามเพื่อจะได้ผ่อนคลายและมีความสุข เมือ่ ปักผ้าทีม่ ลี วดลายและสีสนั สวยงาม จากภาพธรรมชาติ
หรือวรรณคดีตอนทีบ่ รรยายภาพได้งดงามประทับใจ รวมทั้งหลีกเลี่ยงภาพที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เพื่อจะได้ไม่มีข้อขัดข้อง
ตามหลักศาสนามาบั่นทอนความสุขและความศรัทธาของแต่ละบุคคลด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรง
มีสมาชิกปักผ้าที่มีฝีมือพัฒนาขึ้นตามล�ำดับอย่างต่อเนื่องเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ราษฎรส่วนใหญ่มีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด จากนั้นจึงทรงขยายการสอนปักผ้าไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ต่อไป

6 สลค.สาร

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙

7

ขั้นตอนการพระราชทานงานผ้าปัก
ในโอกาสเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระต�ำหนักต่าง ๆ ทุกครั้ง จะมีพระราชเสาวนีย์ให้เจ้าหน้าที่เตรียม
การบ้านลายปักต่าง ๆ ให้มากพอส�ำหรับพระราชทานแก่ราษฎรในแต่ละภูมิภาคเนื่องจากจะเสด็จพระราชด�ำเนินไป
ทรงงานในภูมภิ าคต่าง ๆ เพียงปีละ ๑ ครัง้ เท่านัน้ การบ้านงานผ้าปักในเบือ้ งต้นมักเป็นภาพเรือ่ งราวในวรรณคดี วิถชี วี ติ ไทย
ภาพทิวทัศน์ธรรมชาติ ภาพจิตรกรรมฝาผนังประเพณีไทย ภาพสัตว์และดอกไม้ไทย ๆ นานาชนิดที่ได้มาจากบัตรอวยพร
ภาพถ่ายธรรมชาติ และขอยืมภาพเขียนต้นแบบของจิตรกรผู้มีชื่อเสียง เช่น นายจักรพันธุ์   โปษยกฤต น�ำมาคัดลอกแบบ
ท�ำส�ำเนาภาพสีขนาดเท่าเดิมหรือใหญ่กว่าเดิม จากนั้นน�ำไปลอกลายเส้นลงบนกระดาษไขส�ำหรับน�ำไปติดผ้าที่จะปัก
จัดสีสันด้ายให้เหมือนต้นแบบผ้าปัก น�ำมาจัดใส่ถุงพร้อมอุปกรณ์การปัก รวมเป็นการบ้าน ๑ ชุด จัดเรียงใส่กล่องพร้อม
จะน�ำไปพระราชทาน
การพระราชทานการบ้านผ้าปักให้แก่สมาชิกแต่ละราย จะทรงอธิบายให้ทราบถึงที่มารายละเอียดของภาพ
อันเป็นกุศโลบายในการสร้างแรงบันดาลใจให้ราษฎรแต่ละคนซาบซึ้งประทับใจ ในการสร้างผลงานผ้าปักที่จะทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายให้เสร็จสมบูรณ์ถูกต้องสวยงามตามพระราชเสาวนีย์ให้มากที่สุด ภาพปักการบ้านส่วนใหญ่จึงประณีต
งดงาม แสดงพัฒนาการของสมาชิกปักผ้าทีต่ งั้ ใจสร้างสรรค์ผลงานด้วยหัวใจ จึงปรากฏเป็นผลงานศิลปะทีย่ อดเยีย่ มแทบทัง้ สิน้
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใส่พระราชหฤทัยในการเลือกภาพพระราชทานสมาชิกปักผ้า
อย่างละเอียดลึกซึ้งทุกครั้ง นายวนา  ค�ำเนตร จิตรกรวาดภาพวรรณคดีจากแผนกจิตรกรรมต้นแบบภาพปัก ของมูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่าว่า  “...ตรัสถามประวัติทุกคนก่อนพระราชทาน
ภาพให้ เช่น มีผู้น�ำครอบครัวไหม มีลูกกี่คน ท�ำงานอะไร หากภาพที่ทรงเลือกไว้ในใจไม่เหมาะสมกับคนคนนั้น หรือ
อาจท�ำให้เขาสะเทือนใจจะทรงเลือกภาพใหม่ เปลี่ยนพระราชทานให้ทันที จะสังเกตได้ว่าไม่มีภาพพุทธประวัติมากนัก
เพราะเข้ า พระทั ย ถึ ง คนที่ ท�ำงานปั ก ผ้ า ในภาคใต้ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น มุ ส ลิ ม พระองค์ ป ระสงค์ ใ ห้ เขาท�ำงานด้ ว ย
ความสบายใจ...”
เมือ่ สมาชิกปักผ้าได้รบั การบ้านไปแล้ว หากเป็นสมาชิกใหม่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ จะมีพระราชเสาวนีย์
ให้เข้ามาเรียนปักผ้าที่อาคารโรงฝึกศิลปาชีพตามพระต�ำหนักต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่เสด็จพระราชด�ำเนินแปรพระราชฐาน
โดยมีครูสอนปักผ้าถ่ายทอดวิชาต่อกันมาโดยล�ำดับ จากรุ่นแรก คือ คุณข้าหลวงที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปเรียนวิชาปักผ้ามาจากข้าราชบริพารฝ่ายใน แล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาสอนแม่บา้ น
นาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ จนสามารถเป็นครูช่วยสอนปักผ้าได้ นอกจากนั้น สมาชิกปักผ้าที่สามารถพัฒนาฝีมือดีขึ้นก็จะได้
รับคัดเลือกให้มาเป็นครูประจ�ำตามหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อช่วยสอนปักผ้าให้แก่สมาชิกรุ่นต่อ ๆ ไป โดยได้รับค่าตอบแทน
การสอนเป็นประจ�ำทุกเดือน
ส่วนสมาชิกเก่าทีไ่ ด้รบั การบ้านแล้ว สามารถน�ำการบ้านกลับไปท�ำทีบ่ า้ นได้ หากมีปญ
ั หาหรือข้อขัดข้องในการท�ำงาน
ก็สามารถน�ำไปให้ครูที่ประจ�ำในหมู่บ้านช่วยสอนเพิ่มเติมได้
สมาชิกปักผ้าที่มีฝีมือพัฒนาดีขึ้นเป็นล�ำดับนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะมีพระราชเสาวนีย์
ให้ลองเปลี่ยนมาฝึกหัดปักผ้าด้วยไหมน้อย ซึง่ เป็นไหมเส้นเล็กละเอียดที่ได้มาจากการสาวใยไหมจากรังไหมเป็นครัง้ สุดท้าย
แทนการใช้เส้นด้าย และยังทรงจัดส่งสมาชิกศิลปาชีพทอผ้าไหมที่มีความช�ำนาญชั้นครูจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มาสอนวิธกี ารย้อมสีไหมน้อยให้ได้สอี อ่ นสีแก่ตามความต้องการ นับเป็นพระวิสยั ทัศน์อนั กว้างไกลทีน่ อกจากจะทรงสอนให้
ราษฎรมีอาชีพและมีวชิ าติดตัวแล้ว ยังทรงสอนให้มพี ฒ
ั นาการในการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของแต่ละบุคคลด้วย
ไหมน้อยที่น�ำมาปักบนผ้านั้นจะท�ำให้ได้ผลงานผ้าปักที่เรียบเนียนละเอียดงดงาม นุ่มนวล มีความสวยงามกลมกลืนเหมือน
ต้นแบบมากกว่าปักด้วยเส้นด้ายทั่วไป
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พั ฒ นาการของงานปักผ้า
หลังจากที่ทรงส่งเสริมงานปักผ้ามาได้ระยะหนึ่ง ประกอบกับทรงตรวจผลงานของสมาชิกปักผ้าด้วยพระองค์เอง
เสมอมา  ทรงชมเชยและพระราชทานรางวัลเป็นก�ำลังใจให้แก่สมาชิกปักผ้ามาโดยตลอด จนทรงเห็นว่ามีสมาชิกปักผ้า
ทีม่ ฝี มี อื ดีจ�ำนวนมากขึน้ นอกจากนัน้ สมาชิกส่วนใหญ่ยงั มีความตัง้ ใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้มคี ณ
ุ ภาพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชประสงค์สร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่สมาชิกปักผ้าให้เกิดความภาคภูมิใจในฝีมือ ตลอดจน
กระตุ้นเตือนสมาชิกปักผ้าให้เกิดการพัฒนาฝีมือปักผ้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดการประกวดผลิตภัณฑ์
ผ้าปักขึน้ เป็นครัง้ แรกทีบ่ ริเวณศาลากาญจนาภิเษก ทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส เมือ่ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๐
การประกวดรอบแรกมีการคัดเลือกภาพปักทีส่ ง่ เข้ามาประกวดทัง้ หมด โดยคณะกรรมการคัดเลือกภาพก่อน แล้วจึงน�ำภาพ
ที่ได้รับการคัดเลือกส่งถวายทอดพระเนตร เพื่อทรงคัดเลือกภาพปักที่สวยที่สุด และรองลงมาตามล�ำดับด้วยพระองค์เอง
การจัดประกวดคงจัดเป็นประจ�ำทุกปีที่เสด็จพระราชด�ำเนินแปรพระราชฐาน นับเป็นการพระราชทานก�ำลังใจ
ที่ดีที่สุด เป็นการรวบรวมผลงานและรายชื่อสมาชิกปักผ้าที่มีฝีมือดีเก็บไว้เป็นครูสอนให้แก่สมาชิกปักผ้ารุ่นต่อไปด้วย
พุทธศักราช ๒๕๔๔ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชด�ำริว่า  ฝีมือปักผ้าของสมาชิกดีขึ้นมาก
และมีสมาชิกปักผ้ามากขึ้น การเสด็จพระราชด�ำเนินแปรพระราชฐานไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงงานทั่วประเทศนั้น
จ�ำเป็นต้องใช้ภาพต้นแบบจ�ำนวนมาก ท�ำให้การหาภาพต้นแบบด้วยวิธเี ดิมไม่สามารถรองรับการใช้งานได้ สมควรทีจ่ ะมี
ผู้ออกแบบงานปักผ้าของมูลนิธิเองโดยเฉพาะ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งแผนกจิตรกรรมต้นแบบ
ผ้าปักของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ขึ้น ภายในสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต โดยรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาด้านศิลปะมาร่วมกัน
สร้างสรรค์ภาพต้นแบบส�ำหรับงานปักผ้าตามพระราชด�ำริ ท�ำให้มีภาพต้นแบบมากขึ้น ซึ่งภาพส่วนใหญ่เป็นภาพธรรมชาติ
ภาพป่า ภาพสัตว์ป่า ภาพดอกไม้ โดยเฉพาะภาพดอกบัวและภาพจากวรรณคดีไทยเรื่องต่าง ๆ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชด�ำรัสแก่จิตรกรผู้วาดภาพว่า  นอกจากภาพจะต้องสวยแล้ว
จะต้องมีเนือ้ หาถูกต้อง ดังนัน้ จิตรกรทุกคนจึงต้องอ่านเพือ่ ศึกษาและท�ำความเข้าใจวรรณคดีแต่ละเรือ่ ง ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
รายละเอียดให้มากทีส่ ดุ ก่อน จึงจะสามารถจินตนาการถ่ายทอดบุคลิกลักษณะของตัวละครให้ออกมาเป็นภาพทีง่ ดงามชวนฝัน
อันจะสร้างความสุขใจให้แก่ผู้ชมได้อย่างสมบูรณ์
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ผลงานผ้ า ปักร่ว มสมัย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นงานปักซอย
แบบไทยขึ้นใหม่ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๑๙ เป็นต้นมาจวบจนปัจจุบัน นับรวมเวลากว่า  ๓๕ ปี ด้วยพระวิริยอุตสาหะ
อย่างยิง่ ยวด ทรงเริม่ จากงานง่าย ๆ เพือ่ สร้างรายได้และสร้างความสุขจากการใช้สมาธิในการสร้างสรรค์ผลงานให้แก่สมาชิก
ปักผ้าผู้ทุกข์ยากในชนบทห่างไกลได้พัฒนาตนเองให้พ้นจากความทุกข์ยาก และมีฝีมือเชี่ยวชาญสามารถถ่ายทอดความรู้
จากรุ่นสู่รุ่นได้โดยไม่ขาดสาย นอกจากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสอนคนไทยให้รู้จักผนึกก�ำลัง
สร้างสรรค์ผลงานเป็นกลุม่ จนปรากฏเป็นผลงานปักผ้าขนาดใหญ่ถงึ ๒ x ๓ เมตร ชือ่ ชุด “ป่าต้นน�ำ้ ล�ำธาร” เป็นภาพทีเ่ กิดจาก
พระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน�้ำ ฉันจะเป็นป่า...” ซึ่งมีความงดงาม
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาพจิตรกรรมต้นแบบเลย ภาพปักจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย ก็เป็นภาพใหญ่
ขนาด ๒.๔๐ x ๑.๙๒ เมตร ที่สมาชิกปักผ้าช่วยกันสร้างสรรค์เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ตามภาพจิตรกรรมต้นแบบด้วยเช่นกัน
ภาพขนาดใหญ่แต่ละชุดมีฝีมือสม�่ำเสมอทั่วทั้งภาพไม่อาจหาความแตกต่างระหว่างฝีมือได้เลย
พระราชด�ำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับงานปักผ้านั้นไม่เพียงต้องพระราชประสงค์ให้
เป็นอาชีพเสริมเพือ่ สร้างรายได้เพิม่ ให้แก่ครอบครัวทีล่ �ำบากยากจนเท่านัน้ แต่งานปักทีเ่ ป็นผลงานของชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ
เช่น ม้ง ลีซอ กะเหรีย่ ง อาข่า เย้า และมูเซอ ซึง่ แต่เดิมเคยปักผ้าตามแบบของตนอยูแ่ ล้วก็มพี ระราชด�ำริให้ทดลองหัดปักซอย
แบบไทยบ้าง โดยต้องไม่ละทิ้งงานปักผ้าแบบดั้งเดิมของตน ทรงส่งเสริมงานเย็บและปักผ้าของชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ
เพราะประทับพระราชหฤทัยในความคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์งานแต่ละชิ้นด้วยความตั้งใจ แม้เพียงเพื่อใช้งานเองก็ตาม
ทรงรับซือ้ ไว้เพือ่ พระราชทานก�ำลังใจให้ชาวเขาสร้างผลงานสวยงามเหล่านัน้ เพิม่ ขึน้ แล้วทรงน�ำมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์
ให้เป็นแบบอย่างการใช้ผ้าชาวเขาในสังคม ชาวไทยภูเขาจะได้มีพลังในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อสืบสานมรดกวัฒนธรรม
ของบรรพบุรุษต่อไป
นับได้ว่างานปักผ้าของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ นอกจากการสร้างรายได้แล้ว ยังสร้างโอกาสแก่ผู้ยากไร้ด้วย
ดังที่ นางเตือนใจ  วานิ ให้สัมภาษณ์ว่า “เป็นสมาชิกปักผ้าได้ ๓ ปี ก็ได้เป็นครู... พอมาท�ำงานปักผ้าได้เป็นนายตัวเอง
ได้ปักผ้าคือได้ใกล้ชิดพระองค์ท่าน ตอนนี้เป็นครูสอนปักผ้าก็ยิ่งภูมิใจไปสอนปักผ้าก็พาลูกไปเล่นด้วยได้...”
การสร้างสรรค์ปักผ้าแบบต่าง ๆ ไม่เพียงแต่จะสร้างขวัญและก�ำลังใจให้สมาชิกผ้าปักศิลปาชีพฯ ทั่วประเทศ
ภาคภูมใิ จในผลงานของตนเองเท่านั้น ยังส่งผลสะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์และพระราชศรัทธาในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถทีม่ ีตอ่ ชาวไทยว่า มีสายเลือดทางศิลปะสืบมาแต่บรรพบุรษุ ประกอบกับพระวิรยิ อุตสาหะอย่างไม่ยอ่ ท้อ
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อันยาวนานกว่า  ๓๐ ปี ท�ำให้ชาวไทยสามารถฟื้นฟูงานศิลปหัตถกรรมที่เกือบ
สูญไปจากแผ่นดินให้กลับฟืน้ คืนมาเป็นมรดกภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า  สร้างเกียรติประวัติของชาติ ด้วยสายพระเนตร
ที่ทรงเล็งเห็นการณ์ไกลและพระวิ ริ ย อุ ต สาหะอย่ า งยิ่ ง ยวด ดั ง มี บ ทกลอนเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินนี าถ ร้อยกรอง โดย คุณหญิงอุไรวรรณ  สวัสดิศานต์ ถ่ายทอดสายใยแห่งความรัก ความศรัทธา ความภาคภูมใิ จ
อันลึกซึ้งระหว่างสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับราษฎรไทยไว้อย่างเหนียวแน่น ความว่า
		
ธ ทรงจับมือไทยให้สนเข็ม 		
		
เนรมิตภาพฝันวรรณคดี 			
			
จิตที่จรดก�ำหนดไหมจึงไร้ทุกข์		
		
เป็นภาพปักแห่งศิลปินโดยวิญญาณ 		
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โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และการดูแล พัฒนาศักยภาพนักเรียนภายใต้โครงการทุนการศึกษาฯ

โดย กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๑.

ความเป็นมาของโครงการทุนการศึกษาฯ

สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร มี พ ระราชด�ำริ ใ ห้ ด�ำเนิ น โครงการทุ น การศึ ก ษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๒ ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาส
แก่เยาวชนไทยทีม่ ฐี านะยากจนยากล�ำบาก แต่มคี วามประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รบั โอกาสทางการศึกษา
ที่มั่นคงต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามความสามารถของแต่ละคน
ต่ อ มาในปี ๒๕๕๓ มี พ ระราชด�ำริ ใ ห้ จั ด ตั้ ง มู ล นิ ธิ ทุ น การศึ ก ษาพระราชทานสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขึ้น โดยพระองค์ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้น�ำโครงการทุนการศึกษาฯ มาอยูภ่ ายใต้การด�ำเนินงานของมูลนิธทิ นุ การศึกษาฯ เพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ งและยัง่ ยืนต่อไป

๒.

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กยากจนที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ที่ก�ำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ให้ได้มโี อกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทัง้ สายสามัญและสายอาชีพ และศึกษาต่อเนือ่ งไปจนจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีทักษะความสามารถพัฒนาตนเอง ตลอดจนยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพ อันจะน�ำไปสู่
การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โดยแบ่งเป็นจังหวัดละ ๒ คน (ชาย ๑ คน/หญิง ๑ คน) ที่มีผลการเรียนในช่วง
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นคะแนนเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่า ๓.๐๐ และมาจากครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี

๓.

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการพระราชทานทุน

การด�ำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ไม่ใช้วิธีการประกาศรับสมัคร และไม่มีการสอบแข่งขัน แต่จะด�ำเนินการ
โดยการแสวงหา คัดเลือก คัดสรร และกลั่นกรองจนได้ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษา โดยที่
การด�ำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ มีกลไกคณะกรรมการมูลนิธิฯ ก�ำกับดูแลระดับนโยบาย และคณะกรรมการบริหาร
จัดการทุนพระราชทาน ก�ำกับการบริหารด�ำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ และมีคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ช่วยขับเคลือ่ น
และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความร่วมมือจากกลไกคณะกรรมการระดับจังหวัดทุกจังหวัด
ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
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๔.

ผลการด�ำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ปี ๒๕๕๙

นับแต่เริ่มโครงการทุนการศึกษาฯ จนถึงปัจจุบัน (ปีการศึกษา  ๒๕๕๒–๒๕๕๙) มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษา
พระราชทานจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จ�ำนวน ๘ รุ่น รวม ๑,๒๓๐ คน คิดเป็นเงินทุนพระราชทานรวมทั้งสิ้นประมาณ
๒๕๒ ล้านบาท ทัง้ นี้ โดยมีนกั เรียนทีค่ งสถานะอยูใ่ นโครงการทุนการศึกษาฯ รวม ๑,๑๕๖ คน จ�ำแนกระดับการศึกษาและ
สาขาต่าง ๆ ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รุ่นที่ ๖-๘) รวม ๔๕๙ คน ซึ่งก�ำลังเรียนต่อในสายสามัญสัดส่วน
ร้อยละ ๘๓ และสายอาชีพสัดส่วนร้อยละ ๑๗ และระดับปริญญาตรี (รุน่ ที่ ๑–๕) รวม ๖๙๐ คน ซึง่ เรียนในสาขาทีส่ อดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านความมั่นคงร้อยละ ๐.๒๙ ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันร้อยละ ๕๒.๐๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนร้อยละ ๓๕.๒๒ ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมร้อยละ ๓.๑๙ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ร้อยละ ๔.๖๔ และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐร้อยละ ๔.๖๔
สายอาชีพ
ร้อยละ ๑๗

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม
ร้อยละ ๓.๑๙

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาการ
บริหารจัดการภาครัฐ
ร้อยละ ๔.๖๔

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ร้อยละ ๕๒.๐๓

ด้านความมั่นคง
ร้อยละ ๐.๒๙
สายสามัญ
ร้อยละ ๘๓

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า

๕.

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ร้อยละ ๓๕.๒๒

ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ ๔.๖๔

ระดับปริญญาตรี

การดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ภายใต้โครงการทุนการศึกษาฯ

เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อย่างต่อเนื่อง
มีประสิทธิภาพ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้สนับสนุน
งบประมาณแก่มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีละ ๑๐ ล้านบาท โดยเริ่มตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๖๕ ตามข้อเสนอของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยอุดหนุนผ่านส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ในการดูแลพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ภายใต้วตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาทักษะความสามารถด้านการศึกษาและการเรียนรู้ การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรูท้ กั ษะชีวติ
สร้างเครือข่ายกิจกรรมทีน่ �ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนฯ และการสนับสนุน
การด�ำเนินการคัดเลือก คัดสรร ตลอดจนการติดตามนักเรียนในโครงการทุนการศึกษาฯ พร้อมกันนี้ ส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้จัดตั้งกลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ขึ้น เพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ร่วมกับ
ส�ำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ และมู ล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาประเทศ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในปี ๒๕๕๙ มีผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้
๕.๑ การพัฒนาทักษะความสามารถด้านการศึกษาและการเรียนรู้
		
๕.๑.๑ กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานจิตอาสา ณ โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย ซึง่ ด�ำเนินการต่อเนือ่ งเป็นปีที่ ๓ โดยมูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้คัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๕-๗ ที่เรียนสายวิทยาศาสตร์และมีผลการเรียนดีมากถึงดีเยีย่ ม มีความประพฤติดแี ละ
มีความสนใจหรือมุง่ มัน่ อยากศึกษาต่อทางด้านแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ จ�ำนวน ๒๖ คน โดยแบ่งฝึก
ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลศิริราช จ�ำนวน ๑๓ คน และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จ�ำนวน ๑๓ คน ในระหว่าง
วันที่ ๒๐ มีนาคม-๒ เมษายน ๒๕๕๙
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๕.๑.๒ กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานเพื่อหาประสบการณ์และหารายได้พิเศษในระหว่างปิดภาคเรียน
ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นทุ น ฯ รุ ่ น ที่ ๑-๗ ซึ่ ง ด�ำเนิ น การต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ ๒ ในช่ ว งเดื อ นพฤษภาคม–กรกฎาคม ๒๕๕๙
โดยด�ำเนินการให้นักเรียนทุนฯ ได้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จ�ำนวน ๔ คน ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาประเทศตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการทุนการศึกษาฯ จ�ำนวน ๖ คน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน ๘ คน
และบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน ๓๓ คน
๕.๑.๓ กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการผลิตการเกษตรในระบบปลอดภัยและมาตรฐานคุณภาพ
ณ เครือรัฐออสเตรเลีย โดยคัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุน รุน่ ที่ ๒-๕ จ�ำนวน ๒๐ คน ทีม่ ผี ลการเรียนดีมากถึงดีเยีย่ ม มีความประพฤติ
ปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี เป็ น แกนน�ำนั ก เรี ย นทุ น ฯ มี จิ ต อาสาในการช่ ว ยงานโครงการทุ น การศึ ก ษาฯ
และเครือข่ายนักเรียนทุนฯ อย่างต่อเนื่อง เป็นตัวแทนของนักเรียนทุนฯ ร่วมเดินทางไปกับตัวแทนเกษตรกรของมูลนิธิ
โครงการหลวง ศึกษาดูงานด้านการผลิตการเกษตรในระบบปลอดภัยและมาตรฐานคุณภาพ ณ รัฐควีนส์แลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย
ในระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม-๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
๕.๒ การสร้างความตระหนัก รูส้ ำ� นึก และแสดงถึงความจงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริย์ และการบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ด้วยจิตอาสา
๕.๒.๑ กิจกรรมร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสเสด็จฯ
แทนพระองค์ไปทรงเปลีย่ นเครือ่ งทรงถวายพระพุทธมหามณีรตั นปฏิมากร โดยการน�ำตัวแทนนักเรียนทุนเข้าร่วมเฝ้าฯ
รับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รวม ๓ ครัง้ ๆ ละ ๒๕ คน ครัง้ ที่ ๑ เมือ่ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ครัง้ ที่ ๒ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
		๕.๒.๒ กิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม
ในพระบรมมหาราชวัง โดยการน�ำตัวแทนนักเรียนทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรม ๒ ครั้ง ๆ ละ ๒๕ คน  ครัั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖
มีนาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
		๕.๒.๓ กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์เพือ่ สังคม ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค ๒ โดยน�ำนกั เรียนทุนฯ
เข้าร่วมท�ำกิจกรรม ๒ ครัง้ ๆ ละ ๒๕ คน ครัง้ ที่ ๑ เมือ่ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ และครัง้ ที่ ๒ เมือ่ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙
๕.๓ การสนับสนุนกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับพระราชทาน
ทุนการศึกษา รุ่นที่ ๘ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยการลงพื้นที่ส�ำรวจข้อมูลเชิงประจักษ์นักเรียนที่มีคุณสมบัติ
ซึง่ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด รวม ๑๔๔ คน ในพืน้ ที่ ๒๔ จังหวัด ส�ำหรับอีก ๕๒ จังหวัด ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานรับผิดชอบด�ำเนินการ
๕.๔

การติดตามดูแลนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาฯ
๕.๔.๑ การประชุมติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุนระดับภูมิภาค เพื่อติดตามผลการเรียน
ความประพฤติ การใช้จา่ ยเงินทุน ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคด้านการเรียน การใช้ชวี ติ และการท�ำงานเครือข่ายนักเรียนทุนฯ
รวม ๕ ครั้ง ดังนี้

16 สลค.สาร

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

๑
๒
๓
๔
๕

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๖ มีนาคม ๒๕๕๙
๙ มีนาคม ๒๕๕๙
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙

พื้นที่

ภาคเหนือตอนล่าง : จังหวัดพิษณุโลก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดขอนแก่น
ภาคกลาง : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคเหนือ : จังหวัดเชียงใหม่
ภาคตะวันออก : จังหวัดชลบุรี

นักเรียนที่เข้าร่วม (คน)

๒๘
๓๓
๕๑
๒๒
๒๔
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		๕.๔.๒ การประชุมปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑ และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตาม
ผลการเรียนนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๒–๔ และการจัดท�ำแผนปฏิบัติการพี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน ในระหว่างวันที่
๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร มีนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑–๔ เข้าร่วมประชุมฯ จ�ำนวน
๔๐๐ คน นอกจากนี้ ยังได้น�ำนักเรียนทุนฯ เข้าพบและรับฟังโอวาทจากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการโครงการทุนการศึกษาฯ ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙
		๕.๔.๓ การลงพื้นที่ติดตามอาการเจ็บป่วยและเยี่ยมไข้นักเรียนทุนฯ
			
๕.๔.๓.๑ กรณีนางสาววิไลลักษณ์ ปงผางสกุล นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๔ จังหวัดล�ำพูน
ซึง่ ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน ซึง่ ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงรับเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อย่างไรก็ดี นางสาววิไลลักษณ์ฯ ได้เสียชีวติ ลง
เมือ่ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙
๕.๔.๓.๒ กรณีนางสาวสุวภิ า ชาญศรี นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีปัญหา
การเจ็บป่วย ตัวซีด และเคยมีประวัตกิ ารป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในวัยเด็กได้ประสานน�ำตัวนักเรียนเข้าตรวจวินจิ ฉัยโรค
อย่างละเอียด ณ โรงพยาบาลศิรริ าช เพือ่ วางแผนการรักษาโรคอย่างเป็นระบบ ซึง่ พบว่านักเรียนป่วยเป็นวัณโรคและไทรอยด์
ร่วมด้วย
๕.๕ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนฯ และโครงการทุนการศึกษาฯ โดยการน�ำเข้าข้อมูลรายงาน
ผลการเรียน ความประพฤติ การใช้จ่ายเงินของนักเรียนทุนฯ ทุกรุ่นประจ�ำภาคเรียนและปีการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน การดูแล
บ�ำรุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นระบบ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร
องค์ความรู้ต่าง ๆ แก่นักเรียนทุนฯ
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โอวาทจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โ อชา นายกรัฐมนตรี
ในโอกาสนั ก เรี ย นทุ น พระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา
สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุฎราชกุม าร เข้าพบ
โดย กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙  นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑-๔ ได้มีโอกาสเข้าพบและรับฟังโอวาท
จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล โดยมีสาระส�ำคัญ
สรุปได้ ดังนี้
นักเรียนทุนฯ ทุกคนต้องเป็นคนจิตใจดี มีความรู้ คิดเป็น
นักเรียนทุนฯ ทุกคน เปรียบเหมือนลูกหลานทีจ่ ะพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต จากการเดินชม
นิทรรศการมีการบรรยายเกี่ยวกับการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ จะเห็นได้ว่าประเทศของเขามี
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ แต่สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด คือ การพัฒนาที่จิตใจ การพัฒนาความรู้ของเรา เราต้อง
คิดให้เป็น เอาเยีย่ งอย่างทีด่ จี ากเขา เราต้องพึงพอใจในสิง่ ทีต่ นเองได้รบั
พึงพอใจในทุนพระราชทาน เพราะยังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้รับโอกาสนี้
ความคาดหวังในอนาคต คาดว่าในวันข้างหน้า ประเทศของเรา
จะหลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง ไปสู่ประเทศที่มี
รายได้ระดับสูง อย่างไรก็ตาม ตอนนีค้ นในประเทศยังติดกับดักอยูส่ องอย่าง
คือ กับดักทางความคิดและกับดักความขัดแย้ง ซึง่ เป็นสิง่ ทีเ่ ราต้องแก้ไข
ให้ได้ อยากฝากว่า สิง่ แรกทีเ่ ราควรท�ำคือการเป็นคนทีม่ คี ณ
ุ ค่าของประเทศ
เราต้องสร้างทายาทของเราต่อไปในวันข้างหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติ
ทีว่ างไว้ ๒๐ ปีขา้ งหน้า โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ เช่น ด้านการพัฒนาท้องถิน่

“นักเรียนทุนฯ ทุกคนต้องเป็นคนที่มีจิตใจดี มีความรู้ คิดเป็น”
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙
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ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ด้านการบริหารงาน ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการบริหาร
จั ด การองค์ ก ร เราจะมี เ ด็ ก รุ ่ น ใหม่ ที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด มาแต่ จ ะเกิ ด ใน
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ซึ่งในช่วงดังกล่าวจะเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษา
อย่างเต็มรูปแบบ และนับต่อไปอีก ๒๐ ปี จึงจะได้เด็กรุ่นใหม่ขึ้นมา 
เราจะมี รุ ่ น น้ อ ง ดั ง นั้ น สิ่งที่เราต้องท�ำ คือ ต้องเตรียมตัว เข้ า ร่ ว ม
การปฏิรูปการศึกษา
จากพระราชปณิธานทีม่ งุ่ มัน่ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร คือ ให้ทุกคนมีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ
โอกาสทุกคนมีไม่เท่ากันเราต้องค�ำนึงถึงโอกาส คนที่มีโอกาสน้อยกว่า
ต้องขวนขวายเรียนรู้ พยายาม ต้องตัง้ ความหวังของชีวติ ให้ได้อย่างน้อย
๔ ประการ คือ (๑) เราต้องเป็นคนดีของสังคม (๒) เราจะช่วยเหลือ
ประเทศชาติ ไ ด้ อ ย่ า งไร (๓) เราจะดู แ ลพ่ อ แม่ ไ ด้ อ ย่ า งไร และ
(๔) เราจะสร้างครอบครัวได้อย่างไร เราต้องท�ำความดีในกระบวนการ
ตามนี้ ถ้าเราสามารถสร้างเด็กดีที่สามารถเป็นแกนให้มีอยู่ในทุกภาค
ประเทศก็จะเกิดความเข้มแข็ง
การพัฒนาที่ส�ำคัญคือการสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถ
ของประเทศ ตลอดจนการพัฒนาทีจ่ ะน�ำไปสูส่ ะเต็มศึกษา (STEM : Science
Technology Engineering and Mathematics Education)
แนวทางการจัดการศึกษาให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละสามารถ
บูรณาการความรูท้ างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม
และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง และ
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ประกอบอาชีพในอนาคต โดยการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑
ประเทศไทยต้องมีแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
การสร้างความเข้มแข็ง การเพิม่ ขีดความสามารถ เราต้องสร้างแกนของ
ทุ ก ภาคให้ เจริ ญเติ บโตให้ ไ ด้ โดยต้ อ งเริ่ มจากตั ว เอง และขยายไป
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ธุรกิจ บริการ และ
การบริหารราชการต่าง ๆ ซึง่ ในแต่ละภาคจะมีความแตกต่าง ถ้านักเรียนทุน
ม.ท.ศ. มีการอบรมไปในทิศทางเดียวกันก็จะมีพัฒนาการขับเคลื่อน
ทุกภูมิภาค คนที่เกิดในพื้นที่ต้องรักแผ่นดินเกิด ต้องท�ำเมืองเล็กให้เป็น
เมืองใหญ่ เราจะต้องเข้าสู่การพัฒนาที่น�ำไปสู่ STEM ซึ่งเป็นรากฐาน
ที่ส�ำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ เพราะประเทศของเรายังขาด
การวิจยั เชิงวิทยาศาสตร์ แต่จะหนักไปทางสังคม STEM จึงมีความส�ำคัญ
นักเรียนทีเ่ รียนสายวิทยาศาสตร์และสายอาชีวะนัน้ ก็สามารถเข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัยได้ แต่ตอ้ งรูก้ อ่ นว่ารัฐบาลมีความต้องการอะไร รัฐบาล
ต้องการคนที่จบจาก STEM เราต้องมีเป้าหมายในการเรียน ต้องดู
ความต้องการของตลาด ส่วนใหญ่จะท�ำงานไม่ตรงกับสิ่งที่เรียนมา 
เด็กวางเป้าหมายในชีวติ ไม่เป็น เรียบเรียงไม่เป็น ถ้าเด็กเรียบเรียงไม่เป็น
แสดงว่ า การสอนยั ง มี ป ั ญ หาอยู ่ ทุ ก วั น นี้ เ ด็ ก จะเรี ย นไปเพื่ อ สอบ
แต่สงิ่ ทีจ่ ะอยูก่ บั เราไปตลอดชีวติ คือ การเรียนรู้ บางวิชาเป็นการเรียนรู้
ถ้าอันไหนเป็นวิชาการก็ให้น�ำไปพัฒนาตัวเอง อยากฝากว่านอกจาก
การเพิม่ ความสามารถในตัวเองแล้ว จะต้องเพิม่ ในด้านอืน่ ด้วยไม่วา่ จะเป็น
ด้านจิตสาธารณะ หรือการพัฒนาตนเองด้วยการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ

เราไปศึ ก ษาดู ง านต่ า งประเทศจะได้ เ ห็ น ความแตกต่ า ง เมื่ อ เห็ น ที่เราต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ เราต้องวางเป้าหมายไว้เป็นขั้น ๆ
ความแตกต่างแล้วต้องคิดประยุกต์น�ำกลับมาพัฒนาประเทศของเรา เป็นตอน ๆ ว่าในแต่ละปีเราจะพัฒนาตัวเองอย่างไรบ้าง สิง่ ทีอ่ ยากฝากมี
๒ ประเด็น คือ (๑) การสร้างกระบวนการคิดที่เป็นกระบวนการคิด
ให้ก้าวหน้า
นักเรียนทุนฯ ถือเป็นพลังที่ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ ขอให้นำ� อย่างมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองอะไรให้กว้าง ๆ และ (๒)  อ่านหนังสือ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต และการขับเคลื่อน ให้มาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสืออะไรขอให้อ่าน อ่านเพื่อให้ได้ประโยชน์
ได้สาระจากการอ่านนั้น ๆ ซึ่งการอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่คนไทยขาดอยู่
ประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ปัจจุบนั สิง่ ทีท่ กุ คนต้องระลึกถึงเสมอคือมีความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
เราต้องท�ำความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ถกู
อย่างหาที่สุดมิได้ ในเรื่องที่พระองค์พระราชทานโอกาสทางการศึกษา 
คือ เรารูอ้ ะไรให้รใู้ ห้ลกึ รูใ้ ห้จริง ให้รวู้ า่ ไส้ของมันคืออะไร อย่ารูแ้ ต่เพียง
พระราชทานทุนการศึกษาให้ ดังนั้น ทุกคนต้องสนองพระราชปณิธาน
ภายนอก หรือชัน้ กระพี้ คือ รูอ้ ะไรให้รจู้ ริง ๆ รูใ้ ห้ถงึ แก่น สิง่ ไหนทีย่ งั ไม่รู้
ของพระองค์
ก็ไม่เป็นไร เราสามารถถาม สามารถค้นคว้าจากแหล่งอืน่ ๆ ได้ คนเราจะต้อง
ความคาดหวังสูงสุด คือ ขอให้นกั เรียนทุนฯ ทุกคนท�ำความดี
มีการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ไม่ใช่เพียงแต่เรียนจบตามหลักสูตรแล้วก็เสร็จไป
สิง่ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเป็นห่วง ณ เวลานี้ คือ ความมัน่ คง เป็นคนดี มีความประพฤติดี จากสิง่ ทีน่ กั เรียนทุนได้ท�ำมา ในส่วนกิจกรรมต่าง ๆ
ของประเทศ ซึง่ ความมัน่ คงของประเทศเรานีจ้ ะเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจ เราต้องขยายออกเป็นเครือข่าย จาก ๑ คน สู่ ๑,๐๐๐ คน สู่ ๑๐,๐๐๐ คน
สังคม และการต่างประเทศ นอกจากการศึกษาเรียนรู้ต่าง ๆ แล้ว เราต้องท�ำให้พระองค์ท่านมีความสุข มีความสบายพระราชหฤทัย
เราทุกคนต้องเป็นคนดี คนดีคอื คนทีม่ คี ณ
ุ ธรรม มีศลี มีธรรมะ อะไรทีค่ ดิ ว่าดี โดยไม่ควรละทิง้ ความเป็นไทย แต่ควรปรับสิง่ ใหม่มาใช้กบั สิง่ เดิมทีม่ อี ยู่
เราก็ท�ำ อันไหนที่ไม่ดีก็ไม่ท�ำ ดีก็ท�ำ ไม่ดีไม่ท�ำ ความเป็นคนดีมีแค่นี้ ให้สอดคล้องกับยุคสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ พวกเรา
ในวันนีพ้ วกเราทุกคนจะต้องเป็นส่วนส�ำคัญในการพัฒนาและขับเคลือ่ น ต้องเป็นคนที่พูดดี ท�ำดี คิดดี คิดได้ และคิดเป็น
ในส่วนของภูมิภาคต่าง ๆ โดยสิ่งที่เราทุกคนต้องพัฒนา คือการพัฒนา
สุดท้ายนี้ ขอเป็นก�ำลังใจให้กับทุกคน ขอให้พวกเราช่วยดูแล
ด้านทักษะความรู้ ความสามารถที่นอกเหนือจากในหนังสือ หรือจาก ซึง่ กันและกัน เพือ่ นดูแลเพือ่ น พีด่ แู ลน้อง ขอให้ทกุ คนตัง้ ใจศึกษาเล่าเรียน
ต�ำราที่ไม่ได้มีบอกไว้
ในสิ่งที่พวกเรามุ่งหวังตั้งใจไว้ เพื่อให้เป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อน
ในการใช้ชีวิตทุกคนต้องมีเป้าหมายในชีวิต เป้าหมาย คือ และพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป
สิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นเป็นแรงผลักดัน  เป้าหมายของชีวิตเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
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เครื่องมือทางการคลังที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
ในการด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ

โดย ณัฐฏ์จารี  อนันตศิลป์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที่ผ่านมาการใช้จ่ายภาครัฐที่น�ำมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศจะสามารถด�ำเนินการโดยผ่านเครื่องมือทางการคลัง
ต่าง ๆ เช่น งบประมาณรายจ่ายแผ่นดินประจ�ำปี เงินกู้ เงินนอกงบประมาณ กิจกรรมกึ่งการคลัง (Quasi-fiscal Activity) การใช้จ่าย
จากงบประมาณแผ่นดินเป็นเครือ่ งมือทางการคลังทีส่ �ำคัญอย่างหนึง่ ของรัฐบาลทีจ่ ะต้องด�ำเนินการโดยการตราเป็นกฎหมาย และเมือ่
ประกาศใช้แล้วรัฐบาลจะต้องด�ำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการ และวงเงินที่ก�ำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อย่างไรก็ดี หลังจากที่กฎหมายงบประมาณประกาศใช้แล้ว ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ กรณีที่สถานการณ์ของประเทศ
มีการเปลี่ยนแปลงไป วงเงินงบประมาณที่จัดสรรให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ตามกฎหมายงบประมาณที่ประกาศใช้แล้วอาจจะไม่เพียงพอ
หรือไม่สามารถรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในกรณีที่มีรัฐบาลใหม่เข้ามา
บริหารประเทศหลังจากงบประมาณถูกประกาศใช้เป็นกฎหมาย พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ได้ก�ำหนดอ�ำนาจและรูปแบบการบริหารการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเอาไว้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว นอกจากนี้ พระราชบัญญัติ
เงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็นเครื่องมือทางการคลังอีกอันหนึ่งซึ่งมีความใกล้ชิดกับกฎหมายวิธีการงบประมาณ ที่จะช่วยให้รัฐบาล
สามารถน�ำเงินคงคลังมาใช้จ่ายในการบริหารราชการแผ่นดินได้อีกทางหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขบางประการได้เช่นกัน
รัฐบาลที่บริหารประเทศในแต่ละช่วงเวลาจึงสามารถเลือกใช้เครื่องมือทางการงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้จ่ายงบกลาง
รายการเงินส�ำรองจ่ายเพือ่ กรณีฉกุ เฉินหรือจ�ำเป็น การโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (รายการใหม่) ระหว่างปีงบประมาณ การใช้จ่าย
เงินคงคลัง การใช้มาตรการ/กิจกรรมกึ่งการคลัง อย่างไรก็ดี เครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้ มีจุดเด่นและข้อจ�ำกัดที่แตกต่างกัน รวมทั้ง
ในการน�ำเครือ่ งมือมาใช้ตอ้ งพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ระยะเวลา ภาระทางการคลัง รวมถึงหลักการของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เนื่องจากเรื่องที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณของประเทศ ซึ่งมีบริบท
รูปแบบที่หลากหลายดังที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น ในบทบาทการปฏิบัติงานของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่จะต้องกลั่นกรองเรื่อง
ที่น�ำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีจึงต้องมีความเข้าใจเครื่องมือต่าง ๆ ดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานของส�ำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีในส่วนการพิจารณาเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ รวมถึงเป็นการรวบรวมเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านการงบประมาณทัง้ หมดให้แก่รฐั บาลซึง่ เป็นผูก้ �ำหนดนโยบายในการบริหาร
ประเทศด้วย
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เครือ่ งมือทางการคลัง ๘ ประเภททีใ่ ช้ในการด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ เฉพาะในส่วน
ที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีสามารถจ�ำแนกออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ เครื่องมือทางการคลังที่ด�ำเนินการภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี (ไม่ท�ำให้วงเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีในปีนั้นเพิ่มขึ้นในภาพรวม)
(๑) งบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น
(๒) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
(๓) พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
กลุ่มที่ ๒ เครื่องมือทางการคลังที่ท�ำให้วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีเพิ่มขึ้น
(๔) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ�ำปี
กลุ่มที่ ๓ เครื่องมือทางการคลังที่มีผลให้เกิดภาระงบประมาณในปีงบประมาณต่อไปในอนาคต
(๕) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
(๖) การด�ำเนินการตามมาตรา ๒๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
(๗) การใช้จ่ายจากเงินคงคลัง
(๘) การใช้มาตรการ/กิจกรรมกึ่งการคลัง (Quasi-fiscal Activity)
ในบทความฉบับนี้จะขอกล่าวถึงการวิเคราะห์เครื่องมือทางการคลังที่ด�ำเนินการภายใต้กลุ่มที่ ๑ ดังนี้

๑. งบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น
วัตถุประสงค์ เพือ่ ส�ำรองไว้จดั สรรเป็นค่าใช้จา่ ยในกรณีฉกุ เฉินหรือจ�ำเป็นให้แก่สว่ นราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
ของรัฐ ตามเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายและไม่สามารถปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอยู่แล้วมาด�ำเนินการ
เช่น
๑.๑ กรณีเกิดภัยพิบตั ติ า่ ง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั ภัยแล้ง ซึง่ ก่อให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนต่อประชาชน
หรือส่วนราชการ จ�ำเป็นต้องรีบด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือแก้ไขอย่างรีบด่วน
๑.๒ กรณีตอ้ งปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันต่างประเทศทีเ่ กิดระหว่างปีงบประมาณ เช่น ค่าสมาชิก เงินอุดหนุนองค์กรต่าง ๆ
๑.๓ กรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่าง
ปีงบประมาณ ค่าใช้จ่ายตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งไม่สามารถรอเสนอตั้งงบประมาณในปีต่อ ๆ ไปได้ เนื่องจากอาจท�ำให้เกิด
ความเสียหายได้หากไม่รีบด�ำเนินการ

จุดเด่น

(๑) รัฐบาลมีวงเงินงบประมาณจ�ำนวนหนึง่ ทีจ่ ะสามารถน�ำไปใช้ด�ำเนินการในนโยบาย/โครงการส�ำคัญ/นโยบายใหม่
ที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนได้โดยไม่ต้องรอด�ำเนินการในขั้นตอนของการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ท�ำให้การพัฒนาประเทศ
ไม่สะดุดหรือขาดตอน เนื่องจากฝ่ายบริหารมีเครื่องมือที่เป็นช่องทางใช้ขับเคลื่อนประเทศตามสถานการณ์ที่เหมาะสมได้
(๒) เมื่อเกิดปัญหาหรือสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นในประเทศ รัฐบาลสามารถตัดสินใจใช้งบกลาง รายการเงินส�ำรอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที รวดเร็ว และส่งผลให้ปัญหาได้รับการแก้ไขตามสถานการณ์
และประชาชนผู้เดือดร้อนได้รับการดูแลอย่างทันต่อเหตุการณ์
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(๓) การใช้งบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นเพื่อด�ำเนินนโยบายของรัฐบาล สามารถ
ด�ำเนินการได้เร็ว โดยผ่านการอนุมัติงบประมาณจากส�ำนักงบประมาณ นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ในปัจจุบัน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ และ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ก�ำหนดให้หน่วยงานที่จะขอจัดสรรงบกลาง รายการ
เงินส�ำรองจ่ายเพือ่ กรณีฉกุ เฉินหรือจ�ำเป็น จะต้องขออนุมตั จิ ากนายกรัฐมนตรี โดยเสนอเรือ่ งไปทีส่ �ำนักงบประมาณก่อน หากวงเงินเกิน
๑๐๐ ล้านบาท อ�ำนาจการอนุมัติจะเป็นของคณะรัฐมนตรี
(๔) ในกรณีที่งบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นมีไม่เพียงพอ สามารถโอนวงเงินงบกลาง
รายการอื่นมาสมทบได้ ส่งผลให้เกิดความยืดหยุ่นของการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้วงเงินงบกลาง รายการดังกล่าว เช่น หากมี
นโยบายใหม่ที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นเร่งด่วน หากวงเงินงบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพือ่ กรณีฉกุ เฉินหรือจ�ำเป็นมีไม่เพียงพอ ก็สามารถ
โอนเงินงบกลางรายการอื่นที่คาดว่าจะใช้จ่ายน้อยกว่างบประมาณที่ได้รับมาสมทบได้ เช่น งบกลาง รายการเงินชดเชยค่างาน
สิ่งก่อสร้าง (ค่า  k) หรือสามารถใช้เงินคงคลังมาสมทบเพิ่มเติมได้ ตามนัยพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ (กรณีดังกล่าว
จะก่อให้เกิดภาระงบประมาณที่ต้องตั้งชดใช้ในปีงบประมาณถัดไป)
		
ข้อจ�ำกัด
(๑) งบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นของประเทศในแต่ละปีมีจ�ำนวนจ�ำกัด รัฐบาล
ตั้งงบประมาณไว้ประมาณปีละ ๗๐,๐๐๐-๘๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ ๒.๗-๒.๙ ของงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
ในระยะหลังทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยประสบปัญหาภัยธรรมชาติมากขึน้ และเกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง ดังนัน้ รัฐบาลจึงมีความจ�ำเป็น
ทีจ่ ะต้องกันเงินในส่วนนีไ้ ว้รองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวไว้คอ่ นข้างมาก จึงไม่สามารถจัดสรรให้กบั โครงการทีเ่ ป็นนโยบายส�ำคัญ
ของรัฐบาลได้มากนัก แต่จะเน้นการจัดสรรให้กับงาน/โครงการที่มีความฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นเร่งด่วนมากกว่า
(๒) ถึงแม้ว่าจะสามารถเพิ่มวงเงินงบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นในระหว่างปีได้
ตามที่กล่าวมาในข้างต้น หากเพิ่มเป็นจ�ำนวนมาก อาจก่อให้เกิดค�ำถามในภาคสาธารณะถึงหลักการความโปร่งใสทางการคลัง
ในการบริหารจัดการรายจ่ายสาธารณะของฝ่ายบริหาร หรือในกรณีทนี่ �ำเงินคงคลังมาสมทบเพิม่ เติม ตามนัยพระราชบัญญัตเิ งินคงคลัง
พ.ศ. ๒๔๙๑ ก็จะก่อให้เกิดภาระทางงบประมาณเพิม่ เติมทีจ่ ะต้องตัง้ ชดใช้ในปีงบประมาณถัดไป ซึง่ หากมีจ�ำนวนมาก ก็จะเป็นประเด็น
ที่จะต้องชี้แจงฝ่ายนิติบัญญัติถึงความเหมาะสมในการด�ำเนินการดังกล่าว
		
การวิเคราะห์ตัวอย่างการน�ำเครื่องมือไปใช้ในสถานการณ์จริง
(๑) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
งบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพือ่ กรณีฉกุ เฉินหรือจ�ำเป็น จ�ำนวน ๑๓๒,๒๒๓,๙๐๐ บาท เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยให้กรมควบคุมโรคด�ำเนิน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไวรัสอีโบลา เนือ่ งจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในวงกว้าง จึงมีความ
จ�ำเป็นต้องรีบด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประกอบกับกรมควบคุมโรคไม่สามารถปรับแผนงบประมาณที่มีอยู่มาใช้
ด�ำเนินงานได้ ดังนั้น การที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นจึงเป็นการใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสมในสถานการณ์ดังกล่าว
(๒) มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ อนุมตั หิ ลักการให้กระทรวงการคลัง โดยส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง ใช้จ่ายเงินจากงบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น จ�ำนวน ๒,๐๒๗,๐๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อน�ำไปช�ำระ
เงินทุนงวดแรกในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB)
เนื่องจากประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกในธนาคารดังกล่าว จึงมีพันธกรณีที่จะต้องจ่ายเงินเพื่อช�ำระเงินทุนงวดแรก ประกอบกับ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลังไม่ได้ตงั้ งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยดังกล่าว และงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง มีไม่เพียงพอและไม่สามารถปรับแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อมาช�ำระเงิน
ทุนดังกล่าวได้ ดังนั้น การที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จึงเป็นการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในสถานการณ์ดังกล่าว
(๓) ในปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ เกิดการระบาดของหนอนหัวด�ำแมลงศัตรูมะพร้าวทั่วประเทศ รวมพื้นที่ ๘๘,๐๐๐ ไร่
ท�ำให้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ด�ำเนินโครงการควบคุมและก�ำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด�ำ) แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยใช้จ่ายเงินจากงบกลาง
รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น จ�ำนวน ๓๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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๒. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
การที่รัฐสภาได้อนุมัติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐใช้จ่ายเงินตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีแล้ว ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐก็ตอ้ งใช้งบประมาณตามทีก่ �ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีดังกล่าว อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ก�ำหนดให้การใช้จ่าย
งบประมาณดังกล่าวมีความยืดหยุน่ ได้ระดับหนึง่ โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐเมือ่ มีความจ�ำเป็นต้องโอนเปลีย่ นแปลง
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานหรือสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ก �ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
งบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายส�ำคัญ ๓ ฉบับ
ได้แก่ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณรายจ่ายอาจจะด�ำเนินการได้หลายกรณี เช่น การโอนงบประมาณระหว่างงบรายจ่าย
ระหว่างผลผลิต/โครงการ ระหว่างแผนงาน ระหว่างรายการในงบกลาง ระหว่างส่วนกลางและจังหวัด หรือโอนงบประมาณไปตั้งเป็น
ผลผลิต/โครงการใหม่ หรือไปเพิ่มรายจ่ายประเภทเงินราชการลับ
ผูม้ อี �ำนาจการโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณจะแตกต่างกันไปแล้วแต่กรณี ตัง้ แต่หวั หน้าส่วนราชการ ผูอ้ �ำนวยการส�ำนัก
งบประมาณ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี เช่น การโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างรายการในงบกลาง ส�ำนักงบประมาณจะอนุมัติ
ให้โอนเมือ่ ได้รบั อนุมตั จิ ากนายกรัฐมนตรีแล้ว การโอนงบประมาณรายจ่ายไปตัง้ เป็นผลผลิต/โครงการใหม่ หรือไปเพิม่ รายจ่ายประเภท
เงินราชการลับ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี การโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ หรือการโอนงบประมาณไปตั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนจะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติ
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙
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จุดเด่น
(๑) เป็นการเปิดโอกาสให้ส่วนราชการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับให้สอดคล้องกับสถานการณ์
หรือสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี เนื่องจากการโอนเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวเป็นเครือ่ งมือในการบริหารจัดการงบประมาณของรัฐบาลทีก่ ระท�ำภายใต้หน่วยงานเดิม จึงไม่เป็นการสร้างภาระงบประมาณ
เพิม่ ขึน้ ทัง้ ในภาพรวมของวงเงินงบประมาณประเทศและวงเงินงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน เพราะใช้วงเงินเดิมทีไ่ ด้รบั จัดสรรไว้แล้ว
มาด�ำเนินงาน/ภารกิจใหม่ภายใต้หน่วยงานนั้น ๆ
(๒) เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ฝา่ ยบริหารของประเทศ ในกรณีทมี่ รี ฐั บาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศระหว่างปีงบประมาณ
หากจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางด�ำเนินงานก็สามารถด�ำเนินการโดยโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณได้ ในกรณีที่เป็นรัฐบาลปัจจุบันก็สามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อปรับเปลี่ยนการด�ำเนินงานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป เพราะการตัง้ งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ต้องเริม่ ด�ำเนินการล่วงหน้าก่อนพระราชบัญญัติ
งบประมาณประกาศใช้ไม่น้อยกว่า ๑๐ เดือน
(๓) การโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณรายจ่ายเป็นการใช้เครือ่ งมือทีม่ คี วามโปร่งใส แม้จะมีการเปลีย่ นแปลงรายการ
จากที่รัฐสภาเคยอนุมัติ/เห็นชอบไว้เดิม แต่ส�ำนักงบประมาณได้มีการจัดท�ำรายงานผลการโอนงบประมาณเสนอต่อรัฐสภา โดยผ่าน
คณะรัฐมนตรีเป็นประจ�ำทุกปี
(๔) การโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณในกรณีตา่ ง ๆ มีการก�ำหนดระเบียบขัน้ ตอนการปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนไว้แล้วในแต่ละ
กรณี ท�ำให้การด�ำเนินงานไม่ล่าช้า
(๕) ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณเป็นระเบียบของหน่วยงานทีอ่ อกภายใต้กฎหมายหลัก
จึงสามารถเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ง่าย
		
ข้อจ�ำกัด
(๑) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในกรณีปกติจะต้องด�ำเนินการภายใต้ส่วนราชการแต่ละแห่ง ซึ่งเป็นการโอน
ภายใต้ภารกิจของหน่วยงานนั้น ๆ ไม่สามารถโอนงบประมาณไปด�ำเนินการข้ามหน่วยงานซึ่งมีภารกิจที่แตกต่างได้ ท�ำให้บ่อยครั้ง
รัฐบาลจะพบปัญหาว่าไม่สามารถโอนงบประมาณจากส่วนราชการหนึง่ ทีห่ มดความจ�ำเป็นแล้ว มาให้กบั งานของส่วนราชการอีกแห่งหนึง่
ที่มีความจ�ำเป็นมากกว่าในระยะเวลาที่เหมาะสมได้ อย่างไรก็ดี หากรัฐบาลมีความจ�ำเป็นจะด�ำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้ามหน่วยงานจะต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ ซึง่ ใช้ขนั้ ตอนและระยะเวลา นอกจากนี้ ในกรณีทรี่ ฐั บาลมีพรรคร่วมรัฐบาลเป็นจ�ำนวนมาก
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามหน่วยงานจะเป็นเรื่องที่กระท�ำได้ค่อนข้างยาก
(๒) เนื่องจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ไม่เป็นการสร้างภาระงบประมาณเพิ่มขึ้นทั้งในภาพรวมของวงเงิน
งบประมาณประเทศและวงเงินงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน เนื่องจากเป็นการใช้วงเงินเดิมที่ได้รับจัดสรรไว้แล้วมาด�ำเนินงาน/
ภารกิจใหม่ ดังนัน้ หากส่วนราชการมีการด�ำเนินงานในภารกิจใหม่ทตี่ อ้ งใช้วงงบประมาณค่อนข้างสูงก็อาจจะประสบปัญหาไม่สามารถ
ปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณมาด�ำเนินการในภารกิจใหม่ได้เพียงพอ

การวิเคราะห์ตัวอย่างการน�ำเครื่องมือไปใช้ในสถานการณ์จริง

(๑) กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับงบประมาณรายการผูกพันงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗๒๕๖๐ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น�้ำและริมทะเลทั่วประเทศ รายการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น�้ำท่าจีน ต�ำบลสามชุก
อ�ำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี วงเงิน ๔๙.๕ ล้านบาท เมื่อจะด�ำเนินการก่อสร้างพบว่า ไม่สามารถด�ำเนินการได้ เนื่องจากมีปัญหา
ประชาชนบุกรุกพื้นที่และไม่ยอมย้ายออก ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อท�ำการก่อสร้างได้
อย่างไรก็ดี วัดชีธารามซึ่งอยู่ในพื้นที่ริมแม่น�้ำท่าว้า  อ�ำเภอดอนเจดีย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ ได้ประสบปัญหาน�้ำท่วม
น�ำ้ หลากกัดเซาะท�ำให้ตลิง่ พังเสียหาย จึงมีความจ�ำเป็นต้องท�ำการก่อสร้างเขือ่ นเพือ่ ป้องกันการพังทลายของตลิง่ ดังนัน้ กรมโยธาธิการฯ
จึงได้ขอโอนเปลีย่ นแปลงสถานทีก่ อ่ สร้าง จากรายการเขือ่ นป้องกันตลิง่ ริมแม่นำ�้ ท่าจีนฯ เป็นรายการเขือ่ นป้องกันตลิง่ ริมแม่นำ�้ ท่าว้าฯ
โดยใช้งบประมาณที่ได้รับอยู่จ�ำนวน ๔๙.๕ ล้านบาท เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ทีค่ ณะรัฐมนตรีอนุมตั เิ มือ่ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงรายการดังกล่าว จึงต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาอนุมตั ิ
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(๒) มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ อนุมตั หิ ลักการให้กระทรวงอุตสาหกรรมยกเลิกรายการก่อสร้าง
อาคารศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม อ�ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  (ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙) วงเงิน
๑๙๕,๖๓๔,๘๐๐ บาท เนื่องจากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่ตั้งอาคาร ประกอบกับกระทรวงอุตสาหกรรม
ยังไม่ได้ด�ำเนินการก่อสร้าง คณะรัฐมนตรีจงึ อนุมตั ใิ ห้กระทรวงอุตสาหกรรมยกเลิกการด�ำเนินโครงการดังกล่าว โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรม
น�ำงบประมาณไปด�ำเนินโครงการอื่นที่มีความพร้อมและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จ�ำนวน ๗ โครงการ เช่น โครงการเร่งรัด
การน�ำกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ โครงการส่งเสริมการจัดการซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดสร้างระบบฐานข้อมูล
และการติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพ SME วิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๓. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามข้อ ๒ เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณภายใต้หน่วยงานเดิม ซึ่งกฎหมาย
เกี่ยวกับการงบประมาณได้ให้ความคล่องตัวกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐด�ำเนินการ อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก็ไม่ได้ห้ามมิให้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างหน่วยงาน เพียงแต่
หากจะด�ำเนินการดังกล่าว ต้องด�ำเนินการโดยการตราเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บางครั้งหน่วยงานได้รับงบประมาณเพื่อด�ำเนินภารกิจหนึ่ง อาจหมด
ความจ�ำเป็นและไม่ได้ใช้งบประมาณ หรือการที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีแล้วแต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้เป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่ก�ำหนด ในกรณีที่รัฐบาลมีความจ�ำเป็น
ต้องปรับเปลี่ยนงบประมาณระหว่างหน่วยงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบายต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา และสร้างความเข้มแข็ง
ของประเทศ รัฐบาลสามารถใช้เครื่องมืออื่นนอกเหนือจากกลไกในข้อ ๒ โดยการออกพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
เพื่อดึงงบประมาณของหน่วยงานที่ไม่สามารถใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพหรือหมดความจ�ำเป็นในการใช้จ่าย
และโอนให้หน่วยงานอืน่ เพือ่ ด�ำเนินการตามนโยบายส�ำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล โดยผ่านกระบวนการฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ซึง่ จะเป็นการปฏิบตั ิ
ตามนัยมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙
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จุดเด่น
(๑) เป็นเครื่องมือที่ท�ำให้รัฐบาลสามารถบริหารจัดการงบประมาณระหว่างหน่วยงาน โดยดึงเงินงบประมาณ
ทีจ่ ัดสรรให้แต่ละหน่วยงานไปแล้วกลับคืน หากพบว่าหน่วยงานไม่สามารถใช้จา่ ยงบประมาณดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะน�ำ
งบประมาณดังกล่าวมาโอนให้กบั หน่วยงานอืน่ ทีม่ คี วามพร้อมเพือ่ ด�ำเนินการตามนโยบายรัฐบาลหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
(๒) มีความโปร่งใสในการด�ำเนินงานมากขึ้น เพราะผ่านกระบวนการทางฝ่ายนิติบัญญัติ
(๓) ส่งเสริมให้เกิดการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ เพิม่ มากขึน้ ท�ำให้มาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณที่ก�ำหนดไว้ทุกปีมีสัมฤทธิผลดีขึ้น ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
		
ข้อจ�ำกัด
(๑) เป็นเครื่องมือที่ใช้ขั้นตอนและระยะเวลา เนื่องจากการด�ำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามหน่วยงาน
จะต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ นอกจากนี้ ในกรณีที่รัฐบาลมีพรรคร่วมรัฐบาลเป็นจ�ำนวนมาก การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้าม
หน่วยงานโดยการตราเป็นพระราชบัญญัติจะเป็นเรื่องที่กระท�ำได้ค่อนข้างยาก
(๒) ไม่เหมาะสมกับการด�ำเนินงานภายใต้สภาวการณ์ที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนหรือแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉิน
		
การวิเคราะห์ตัวอย่างการน�ำเครื่องมือไปใช้ในสถานการณ์จริง
		
การจัดท�ำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้กรมบัญชีกลางและส�ำนัก
งบประมาณติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในกรณีที่ส่วนราชการด�ำเนินการผูกพันงบประมาณไม่ทันภายในเดือนกรกฎาคม
๒๕๕๘ ให้ยกเลิกรายการ และน�ำงบประมาณในส่วนนี้ไปใช้รายการอื่น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายส�ำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
ส�ำนักงบประมาณจึงเสนอแนวทางโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณารายการ
ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นไม่สามารถด�ำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณได้ทันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
ไปตัง้ จ่ายเป็นงบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพือ่ กรณีฉกุ เฉินหรือจ�ำเป็น โดยจัดท�ำพระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่งเป็นไปตามนัยมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ทัง้ นี้ พระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ ประกอบด้วย ๕ มาตรา โดยสรุปสาระส�ำคัญ คือ
ให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยการงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๗,๙๑๗,๐๗๗,๗๐๐ บาท
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐไปตัง้ ไว้เป็นงบประมาณรายจ่าย ส�ำหรับงบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพือ่ กรณีฉกุ เฉิน
หรือจ�ำเป็นก่อน เพื่อที่จะได้น�ำไปจัดสรรให้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการ
ตามนโยบายส�ำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลต่อไป

โดยสรุป เครื่องมือทางการคลังในกลุ่มที่ ๑ ได้แก่

(๑) งบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ�ำเป็น (๒) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
และ (๓) พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
เป็นเครื่องมือที่รัฐบาลใช้ด�ำเนินการภายใต้กรอบวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีที่ได้รับและไม่กระทบต่อภาระ
ทางการคลังของประเทศในภาพรวมอย่างมีนยั ส�ำคัญ อย่างไรก็ดี
ในแต่ละเครือ่ งมือมีจดุ เด่นและข้อจ�ำกัดในเรื่องความเหมาะสม
และระยะเวลาในการด�ำเนินการ ซึ่งจากข้อจ�ำกัดดังกล่าว
รัฐบาลสามารถใช้เครื่องมืออื่น ๆ ในกลุ่มที่ ๒ และกลุ่มที่ ๓
มาเสริมการบริหารราชการแผ่นดินได้ ซึง่ จะได้น�ำเสนอในโอกาส
ต่อไป

28 สลค.สาร

โดย สมโภช  ประเสริฐดี
ส�ำนักนิติธรรม
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ข้ อ เสนอ การจัดท�ำค�ำชี้แจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ

ความจ�ำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ : ส�ำหรับกฎหมายล�ำดับรอง
กรณีศึกษาร่างพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดให้พนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้สิทธิการรับบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๙
แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....
บทน�ำ
การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายนั้น ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องสรุปเรือ่ งให้ชดั เจนและครบถ้วน โดยอย่างน้อยต้องมีสาระส�ำคัญ
เกีย่ วกับเรือ่ งเดิม เหตุผลความจ�ำเป็น จัดท�ำค�ำชีแ้ จงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�ำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ
สรุปสาระส�ำคัญของกฎหมาย และจัดท�ำตารางเปรียบเทียบในกรณีเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎหมาย
แต่อย่างไรก็ดี ระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าวส่วนใหญ่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ แต่จากร่าง
กฎหมายล�ำดับรองทีห่ น่วยงานของรัฐเสนอต่อคณะรัฐมนตรีทผี่ เู้ ขียนรับผิดชอบพบว่าร่างกฎหมายล�ำดับรองของหน่วยงาน
ของรัฐดังกล่าว เหตุผลความจ�ำเป็นก็ยังไม่ชัดเจน คลุมเครือ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแม่บท และบางฉบับยังมี
ข้อพิจารณาว่าเป็นการออกที่เกินขอบเขตของกฎหมายแม่บทหรือไม่อีกด้วย
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ความหมายของกฎหมายล�ำดับรอง๑
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นถือว่ากฎหมายเป็นกลไกที่ส�ำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน
การด�ำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐนั้นต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และแม้ว่ากฎหมายจะให้อ�ำนาจแก่
หน่วยงานของรัฐทีจ่ ะกระท�ำการใด ๆ ได้ แต่การกระท�ำของหน่วยงานของรัฐนัน้ ต้องมีเหตุผลและต้องก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ประชาชนน้อยที่สุด ซึ่งหากเป็นการกระท�ำที่มิชอบด้วยเหตุผลหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนมากเกินสมควร
ผู้ได้รับความเสียหายอาจด�ำเนินการเพื่อให้มีการยกเลิกหรือเพิกถอนการกระท�ำของหน่วยงานของรัฐนั้นได้
ในการบริหารราชการแผ่นดินนั้น รัฐธรรมนูญบัญญัติให้พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อ�ำนาจผ่านทางฝ่ายบริหาร
ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติตราขึ้น รวมทั้งได้รับมอบอ�ำนาจจากฝ่ายนิติบัญญัติในการ
ก�ำหนดวิธีการด�ำเนินการตามกฎหมายในรายละเอียดเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ ซึ่งรายละเอียดวิธีการ
ด�ำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวนั้น ได้แก่ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ หรือที่เรียก
โดยว่ากฎหมายล�ำดับรอง

ลักษณะของกฎหมายล�ำดับรอง
กฎหมายล�ำดับรองมีสถานะเป็นกฎหมายแต่ต�่ำว่าพระราชบัญญัติ โดยการออกกฎหมายล�ำดับรองต้องอาศัย
อ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเท่านั้น และบทบัญญัติของกฎหมายล�ำดับรองจะขัดหรือแย้ง
ต่อกฎหมายระดับพระราชบัญญัติไม่ได้ ซึ่งหากตราออกใช้เกินที่กฎหมายแม่บทให้ไว้ ถือว่ากฎหมายล�ำดับรองนั้น ๆ
ไม่มีผลใช้บังคับ

๑

ปฏิรูปกฎหมายล�ำดับรอง : การปฏิรูปที่จับต้องได้จริง นายปกรณ์  นิลประพันธ์

30 สลค.สาร

ประเภทของกฎหมายล�ำดับรองอาจแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี๒้
๑. กฎหมายล�ำดับรองที่หน่วยงานของรัฐออกมาเพื่อให้ประชาชนต้องปฏิบัติตาม เช่น กฎกระทรวงที่ก�ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตต่าง ๆ
๒. กฎหมายล�ำดับรองที่หน่วยงานของรัฐออกเพื่อก�ำหนดวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นเอง เช่น ระเบียบ
ของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ
๓. กฎหมายล�ำดับรองทีห่ น่วยงานของรัฐแห่งหนึง่ ออกมาเพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐอืน่ ถือปฏิบตั เิ พือ่ ให้การปฏิบตั ิ
หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น กฎ ก.พ.
หากกฎหมายล�ำดับรอง
มีบทบัญญัติไม่เหมาะสม
จึงอาจท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติราชการ

ผลกระทบของกฎหมายล�ำดับรอง
สืบเนื่องจากประเภทของกฎหมายล�ำดับรองดังกล่าว ดังนั้น หากกฎหมาย
ล�ำดับรองมีบทบัญญัติไม่เหมาะสม จึงอาจท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติราชการ
ท�ำให้การท�ำงานล่าช้า ต้นทุนการด�ำเนินงานและการให้บริการสาธารณะของหน่วยงาน
ของรัฐเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่จ�ำเป็น และอาจเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้แสวงหา
ผลประโยชน์โดยไม่สจุ ริตหรือใช้ดลุ ยพินจิ เบีย่ งเบนไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทัง้
ยังมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐอีกด้วย๓

การเสนอร่างกฎหมายล�ำดับรองต่อคณะรัฐมนตรี
การเสนอร่างกฎหมายล�ำดับรองต่อคณะรัฐมนตรีนั้น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๔) (๕) และ (๖) บัญญัติให้ร่างพระราชกฤษฎีกา ร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับนโยบาย
ส�ำคัญที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด และร่างระเบียบ ร่างข้อบังคับ หรือร่างประกาศที่มีผลบังคับแก่ส่วนราชการโดยทั่วไป
เป็นเรื่องที่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ดังนั้น การออกกฎหมายล�ำดับรองดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่ต้องน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี
โดยร่างกฎกระทรวงนั้นถือว่าต้องเสนอคณะรัฐมนตรีทุกกรณี ซึ่งการเสนอร่างกฎหมายล�ำดับรองต่อคณะรัฐมนตรีนั้น
นอกจากต้องปฏิบตั ติ ามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว หน่วยงานของรัฐ
ยังต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารเสนอเรือ่ งต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ด้วย โดยขัน้ ตอนการเสนอเรือ่ ง
ต่อคณะรัฐมนตรี สรุปได้ดังนี้

๒
๓
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๑. หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ให้ส่งเรื่องมายังส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
โดยเรือ่ งทีเ่ สนอจะต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางทีก่ �ำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรือ่ ง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทัง้ มติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้อง เช่น เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้มีอ�ำนาจลงนามเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีถูกต้องตาม
มาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีนั้นตามระเบียบดังกล่าวก�ำหนดให้ในหนังสือน�ำส่งเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องต้องสรุปเรื่องให้ชัดเจนและครบถ้วน โดยอย่างน้อยต้องมีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับเรื่องเดิม (ถ้ามี)
เหตุผลความจ�ำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ความเร่งด่วนของเรื่อง สาระส�ำคัญของเรื่องหรือข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย
ประเด็นปัญหาที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา  ความเห็นชอบหรือการอนุมัติของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
รายงานการวิเคราะห์หรือการศึกษาถ้าเป็นเรื่องที่มีกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือค�ำสั่งใด ๆ ก�ำหนด ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้
ในการด�ำเนินการ และที่มาแห่งเงินค่าใช้จ่าย รายละเอียดที่ประสงค์จะให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ หรือมีมติ
โดยต้องระบุให้ชดั เจนและแยกเป็นข้อ ๆ ให้ชดั เจน นอกจากนี้ ในกรณีทเี่ รือ่ งเกีย่ วกับกฎหมาย ระเบียบดังกล่าวยังได้ก�ำหนด
ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องต้องจัดท�ำค�ำชี้แจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�ำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ
สรุปสาระส�ำคัญของหลักการในเรื่องพระราชบัญญัติ ตารางเปรียบเทียบในกรณีเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
แต่ในการจัดท�ำค�ำชี้แจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�ำเป็นในการตราพระราชบัญญัตินั้น จะไม่รวมถึงการเสนอ
ร่างกฎหมายอื่นที่มิใช่ร่างพระราชบัญญัติ ดังนั้น การเสนอกฎหมายอื่น เช่น ร่างพระราชกฤษฎีกา ร่างกฎกระทรวง หรือ
ร่างระเบียบ จึงไม่ต้องจัดท�ำค�ำชี้แจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�ำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ
๓. ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะศึกษาวิเคราะห์เรือ่ งนัน้ ว่า จ�ำเป็นต้องขอความเห็นจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อน�ำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีหรือไม่ หากจ�ำเป็นก็จะส่งเรื่องไปขอความเห็น
๔. ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจดั ท�ำบันทึกสรุปเรือ่ งเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีทไี่ ด้รบั มอบหมาย
และมอบอ�ำนาจให้ก�ำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรีสั่งการว่า จะสมควรด�ำเนินการต่อเรื่องนั้นอย่างไร เช่น
๔.๑ เรื่องที่เป็นเชิงนโยบายที่สมควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นพิเศษ อาจได้รับการสั่งการ
ให้น�ำเสนอคณะกรรมการชุดใดชุดหนึ่งเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนที่จะน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี
๔.๒ เรื่องปกติทั่วไปอาจจะได้รับการสั่งการให้น�ำเสนอคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง
ทั้งนี้ ในการจัดท�ำบันทึกสรุปเรื่องดังกล่าว ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอาจมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี
นั้นด้วยก็ได้ โดยในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว ก็จะมีมติมอบให้ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีรับข้อสังเกตของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายนั้น ๆ ด้วย
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๕. เมือ่ นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีสงั่ การให้น�ำเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว ก็จะจัดเรือ่ งเข้าระเบียบวาระ
การประชุมของคณะรัฐมนตรีต่อไป
๖. เรื่องที่เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจัดท�ำ
มติคณะรัฐมนตรี และแจ้งมติคณะรัฐมนตรีไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่อง หน่วยงานที่เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗. การแจ้งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวนั้น ในกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายและคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส่ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณา ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะส่งร่างกฎหมายนัน้ ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมตรีตรวจพิจารณาต่อไป โดยถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติ
ร่างพระราชกฤษฎีกา และร่างกฎกระทรวง จะส่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ส�ำหรับร่างระเบียบ
ร่างข้อบังคับ หรือร่างประกาศ จะส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่ เ สนอคณะรั ฐ มตรี
ตรวจพิจารณา

ความเป็นมาของเรื่อง
๑. ผูเ้ ขียนได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบในการจัดท�ำบันทึกเพือ่ เสนอคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับร่างพระราชกฤษฎีกา
ก�ำหนดให้พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้สิทธิการรับบริการสาธารณสุขตามมาตรา  ๙
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึง่ เสนอโดยส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีเหตุผลว่า 
ปัจจุบันการได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจึงตกอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเมื่อเกิด
กรณีการเจ็บป่วย พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส�ำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล และหากกรณี
การเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงจะมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และกระทบต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะหากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก
อาจมีงบประมาณไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อคุ้มครองความมั่นคงด้านสิทธิการรักษาพยาบาลส�ำหรับพนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครอบครัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงยินยอมให้น�ำทรัพยากรที่จะพึงได้รับการจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งมารวมกันจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการ
รักษาพยาบาลส�ำหรับพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และครอบครัวในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลส�ำหรับพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครอบครัว
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๒. สาระส�ำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
๒.๑ ก�ำหนดให้ผทู้ มี่ สี ทิ ธิได้รบั สวัสดิการรักษาพยาบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือบุคคลอื่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศเพิ่มเติม
และบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิดังกล่าว ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โดยมีขอบเขตของการบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการของรัฐหรือสถานบริการของเอกชนตามที่ก�ำหนด
๒.๒ ก�ำหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป เพื่อส่งเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามอัตราที่ก�ำหนด
และให้จัดสรรเงินในอัตราที่ก�ำหนดเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๒.๓ ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการบริหารระบบสวัสดิการ ประกอบด้วย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามที่ก�ำหนด รวมทั้งก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งและการพ้นจากต�ำแหน่งของกรรมการผู้แทน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และให้คณะกรรมการฯ มีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่ก�ำหนด
๓. เนื่องจากร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จึงได้ขอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเสนอแนะหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึง่ หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องได้มขี อ้ เสนอแนะและข้อสังเกตหลายประการ โดยกระทรวงการคลัง
มีข้อเสนอแนะว่า  ควรก�ำหนดให้แบ่งรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรในแต่ละปี โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลส�ำหรับผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกานี้ การก�ำหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัง้ งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีเพือ่ ส่งเข้ากองทุนนัน้ อาจมีความขัดแย้งในประเด็นข้อกฎหมายกับพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ การขออนุมัติหลักการให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณ
สนับสนุนตามจ�ำนวนเงินงบประมาณที่เสนอนั้น มีข้อเสนอแนะว่า  ควรน�ำเสนอพร้อมกับการจัดท�ำค�ำของบประมาณ
กรณีทวั่ ไป และขอให้แสดงรายละเอียดและทีม่ าค่าใช้จา่ ยให้ชดั เจน เพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง กระทรวงมหาดไทยเห็นว่า  การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีที่ใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาล
จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นว่า เห็นควรพิจารณาทบทวนการขออนุมตั ิ
งบบริหารจัดการที่เสนอในอัตราร้อยละ ๑.๕ ต่อเงินอุดหนุนที่จะส่งเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยพิจารณา
สนับสนุนตามความจ�ำเป็น เหมาะสม ประหยัด และสอดคล้องกับภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มีขอ้ สังเกตว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอาจออกเกินขอบเขตของพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทที่ให้อ�ำนาจในการออกพระราชกฤษฎีกานี้
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๔. ในการน�ำเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรีนนั้ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรือ่ งและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา  ๕ บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีจะแต่งตั้งคณะบุคคลประกอบด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและบุคคลอื่น
ที่มีความรู้ความช�ำนาญในเรื่องที่จะพิจารณา  เพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีก็ได้ ซึ่งในขณะนั้น
ได้มีค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม ๓ คณะ
ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้น�ำร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายสังคมและกฎหมาย) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)
ในขณะนั้น เป็นประธานกรรมการ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุตธิ รรม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น เป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓
(ฝ่ายสังคมและกฎหมาย) มีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องส�ำคัญในปัญหาที่เกี่ยวพันหรือมีผลกระทบต่อด้านสังคม
ด้านแรงงาน ด้านวัฒนธรรม ด้านการศึกษา  ด้านสาธารณสุข ด้านกฎหมาย การพัฒนาสังคม การพัฒนาองค์กรชุมชน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และการคุ้มครองผู้บริโภค
๕. ในคราวประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายสังคมและกฎหมาย)
ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการฯ มีประเด็นอภิปรายว่า การก�ำหนดรายละเอียดอืน่ ๆ เช่น
ค่ารักษาพยาบาล ขอบเขตของการบริการสาธารณสุข การตัง้ งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีโดยมีการก�ำหนดค่าใช้จา่ ยค�ำนวณ
เป็นอัตราต่อหัวของผูม้ สี ทิ ธิ และการก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการบริหารระบบสวัสดิการ อาจเป็นการก�ำหนดทีเ่ กินจากขอบเขต
อ�ำนาจของกฎหมายแม่บท ตัดความในร่างมาตรา ๗ เกีย่ วกับเรือ่ งงบประมาณตามความเห็นของส�ำนักงบประมาณ ก�ำหนดให้
แบ่งรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรในแต่ละปี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ค่าบริหารจัดการระบบควรพิจารณาสนับสนุนตามความจ�ำเป็น เหมาะสม ประหยัด ซึง่ คณะกรรมการฯ ได้มมี ติอนุมตั หิ ลักการ
ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  รวมทั้งให้รับประเด็นอภิปราย
และความเห็นของส่วนราชการไปประกอบการพิจารณาด้วย ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้น�ำร่าง
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไขตามประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการฯ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการฯ อีกครัง้ หนึง่
แต่อย่างไรก็ดี ร่างพระราชกฤษฎีกาทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้ว ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายังมีความเห็นว่า อาจมีบทบัญญัติ
ทีเ่ กินขอบเขตของกฎหมายแม่บท ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มมี ติอนุมตั หิ ลักการร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และออกใช้บงั คับ
เป็นกฎหมายต่อไปแล้ว
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บทสรุป
การเสนอร่างกฎหมายล�ำดับรองของหน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรีนนั้ หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรือ่ งส่วนใหญ่
จะจัดท�ำเป็นเอกสารสั้น ๆ ไม่มีการอธิบายความที่ชัดเจน อ้างเหตุผลความจ�ำเป็นตามที่กฎหมายแม่บทบัญญัติไว้
ซึ่งตามร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้ก็เช่นกัน จึงท�ำให้เกิดประเด็นปัญหาในการตราร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
หลายประการดังกล่าวข้างต้น แต่อย่างไรก็ดี ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ มิได้ก�ำหนดให้ตอ้ งน�ำเรือ่ งจัดท�ำค�ำชีแ้ จงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�ำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ
มาใช้กบั การเสนอเรือ่ งการออกกฎหมายล�ำดับรองด้วย การเสนอร่างกฎหมายล�ำดับรองจึงอาจขาดการวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ
ซึ่งต่างจากเสนอร่างพระราชบัญญัติ โดยที่กฎหมายล�ำดับรองนั้น หากมีบทบัญญัติไม่เหมาะสม จะท�ำให้เป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติราชการ ท�ำให้การท�ำงานล่าช้า  ต้นทุนการด�ำเนินงานและการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ
เพิ่มสูงขึ้นโดยไม่จ�ำเป็น และอาจเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้แสวงหาผลประโยชน์โดยไม่สุจริตหรือใช้ดุลยพินิจ
เบีย่ งเบนไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทัง้ ยังมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการของหน่วยงานของรัฐ
อีกด้วย ประกอบกับประเทศในกลุม่ องค์การเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic
Co-operation and Development: OECD) ได้จดั ให้มหี ลักเกณฑ์ทเี่ รียกว่า  OECD Reference Checklist for Regulatory
Decision Making ซึง่ เป็นรายการค�ำถามทีก่ �ำหนดให้หน่วยงานหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องต้องตอบให้ครบถ้วนก่อนทีจ่ ะมีการร่างกฎหมาย
เพื่อประเมินหรือตรวจสอบผลกระทบในการออกกฎหมาย โดยรวมทั้งการออกกฎหมายล�ำดับรองด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
ดังกล่าวเป็นท�ำนองเดียวกันกับทีป่ ระเทศไทยได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�ำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ
ตามระเบียบดังกล่าว๔ ดังนั้น เพื่อให้กฎหมายมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าการเสนอร่างกฎหมาย
ล�ำดับรองต่อคณะรัฐมนตรี ควรก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรือ่ งต้องจัดท�ำค�ำชีแ้ จงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความ
จ�ำเป็นในการตรากฎหมายเช่นเดียวกันกับการจัดท�ำค�ำชี้แจงในการตราพระราชบัญญัติด้วย แม้ว่าส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาจะได้ด�ำเนินการตรวจพิจารณาก่อนมีการใช้บังคับก็ตาม

  การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis: RIA) วารสารจุลนิติ ฉบับเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

๔

36 สลค.สาร

มติคณะรัฐมนตรีที่สำ�คัญ

เรื่อง
ดังนี้

การถวายพระราชสมัญญาและการเรียกขานในฐานะทีท่ รงพระปรีชาสามารถในด้านหรือการนัน้ ๆ
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมือ่ วันที่ ๒๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ มีมติตามทีส่ �ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

๑. รั บ ทราบข้ อ เสนอแนะของส�ำนั ก ราชเลขาธิ ก ารเกี่ ย วกั บ การถวายพระราชสมั ญ ญาแด่
พระมหากษัตริย์ ความสรุปว่า  การถวายพระราชสมัญญาเป็นการผูกค�ำเพื่อถวายแด่พระมหากษัตริย์ ตามอย่าง
การสร้างค�ำในภาษาบาลี คือ น�ำค�ำศัพท์ที่มีความดี รูปค�ำงดงาม เสียงไพเราะ มาประกอบเข้าเป็นชื่อด้วย
การสมาสค�ำ แต่ปจั จุบนั การถวายพระราชสมัญญาหรือพระสมัญญาโดยผูกค�ำด้วยการใช้ภาษาธรรมดาอย่างดืน่ ๆ
เช่น พระบิดาแห่ง ... จึงไม่ใช่พระราชสมัญญาหรือพระสมัญญา แต่เป็นการเรียกขานในฐานะทีท่ รงพระปรีชาสามารถ
ในด้านหรือการนั้น ๆ
๒. เห็นชอบให้ปรับขั้นตอนการด�ำเนินการเกี่ยวกับการถวายพระราชสมัญญาและการเรียกขาน
ในฐานะทีท่ รงพระปรีชาสามารถในด้านหรือการนัน้ ๆ แด่พระมหากษัตริย์ โดยให้หน่วยงานเจ้าของเรือ่ งขอความเห็น
จากส�ำนักราชเลขาธิการเพื่อประกอบการพิจารณาร่วมกับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๒๑๓ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙

37

แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ

(ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ของหน่วยงานต่าง ๆ)
๑. เจตนารมณ์
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพิ่มพูนประสิทธิภาพ มีคุณภาพ คุณธรรม เป็นหน้าที่ของส่วนราชการ
ซึ่งรัฐให้การส่งเสริม (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๒) แต่การจัดหลักสูตรควรระวังผลกระทบ
หรือปัญหาทีม่ กั มีการร้องเรียนหรือมีรายงานการศึกษาว่าบางหลักสูตรยังมีความไม่เหมาะสม (มติคณะรัฐมนตรีวนั ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๒. รูปแบบ
ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรจัดอยู่สองรูปแบบคือ
๒.๑ จัดเป็นหลักสูตรประจ�ำต่อเนื่องเป็นรุ่น ๆ ก�ำหนดจ�ำนวนและคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม มีเนื้อหารายวิชา 
และผู้บรรยายชัดเจน ก�ำหนดจ�ำนวนครั้งที่ต้องรับการฝึกอบรม อาจมีการวัดผล ดูงานหรือเสนอรายงาน มีการแจกวุฒิบัตร
๒.๒ จัดเป็นโครงการฝึกอบรมเฉพาะกิจแก่ผู้เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว เช่น ฝึกอบรมวิธีปฏิบัติ หรือฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
และซักซ้อมความเข้าใจ

๓. ประเภทของหลักสูตร
๓.๑ หลักสูตรพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ทางการบริหารและภาวะผู้น�ำ หรือเป็นเงื่อนไขในการ
ด�ำรงต�ำแหน่ง เช่น หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ของส�ำนักงาน ก.พ. และของกระทรวงมหาดไทย หลักสูตรนักบริหารการทูต
(นบท.) ของกระทรวงการต่างประเทศและหลักสูตรอื่นที่ได้รับการรับรองว่าเทียบเท่าหลักสูตรผู้ด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ ของส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
๓.๒ หลักสูตรพัฒนาความรูแ้ ละทักษะเฉพาะทางเพือ่ การปฏิบตั งิ านในต�ำแหน่งหรือหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย เช่น หลักสูตร
ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวงของส�ำนักนายกรัฐมนตรี หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๓.๓ หลักสูตรอื่น ๆ นอกจากข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ เช่น หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (ตลท.) หลักสูตรการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของภาครัฐและภาคเอกชนของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร
ของกระทรวงพลังงาน
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๔. ผลกระทบหรือปัญหาจากการเปิดหลักสูตรต่าง ๆ
๔.๑ บุคลากรภาครัฐบางคนเข้ารับการอบรมหลายหลักสูตรในเวลาเดียวกันหรือต่อเนื่องกันจนกระทบต่อการปฏิบัติ
ราชการ การอุทิศตนแก่ทางราชการ การไม่อ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เป็นภาระงบประมาณแก่หน่วยงานต้นสังกัดของ
ผู้เข้ารับการอบรม และเป็นการเพิ่มภาระแก่บุคลากรอื่นที่ต้องปฏิบัติงานทดแทน
๔.๒ บางครัง้ มีขอ้ ครหาว่ามีการวิง่ เต้นเข้ารับการอบรมจนเป็นการกีดกันผูอ้ นื่ ทีเ่ หมาะสมกว่า ท�ำให้ตกเป็นผูข้ าดคุณสมบัติ
ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนต�ำแหน่งเพราะยังไม่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรนั้น ๆ
๔.๓ แม้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ประโยชน์จากการสร้างความสัมพันธ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อประสานราชการ
แต่การรับภาคเอกชนเข้าอบรมร่วมกับบุคลากรระดับสูงของภาครัฐ โดยไม่มีการตรวจสอบความเหมาะสม เช่น มีผลประโยชน์ขัดแย้ง
กับหน่วยงานเจ้าของหลักสูตร หรือมีความประพฤติเสือ่ มเสียอาจท�ำให้เกิดการสร้างเครือข่ายเชิงอุปถัมภ์ (connection) ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
หรือข้อครหาว่าเป็นช่องทางให้แสวงหาประโยชน์อันมิชอบ นอกจากนั้น การรับบุคลากรต่างหน่วยงานหรือบุคลากรภาคเอกชน
จ�ำนวนมากเข้ารับการอบรมอาจขัดต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและเจตนารมณ์ที่มุ่งจะพัฒนาบุคลากรภาครัฐในหน่วยงานนั้น ๆ
หรือแม้แต่ในหน่วยงานอื่นท�ำให้บุคลากรภาครัฐบางส่วนเสียโอกาส ทั้งอาจเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของทางราชการอีกด้วย
๔.๔ บางครั้งผู้เข้ารับการอบรมจัดท�ำกิจกรรมนอกหลักสูตรร่วมกันในลักษณะที่ฟุ่มเฟือยไม่จ�ำเป็น ใช้ชื่อหน่วยงาน
ที่จัดหลักสูตรโดยตรงหรือโดยอ้อมในการร่วมลงทุน ประกอบธุรกิจ หรือเรี่ยไร ก่อให้เกิดความเข้าใจว่าหน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้จัด
ซึ่งอาจเข้าข่ายผิดวินัย ผิดกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไร ใช้อ�ำนาจหน้าที่โดยมิชอบ และอาจก่อความเดือดร้อนร�ำคาญแก่บุคคลภายนอก
หรือเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

๕. แนวทาง
เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สอดคล้องกับหลักการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และไม่สนิ้ เปลืองงบประมาณของทางราชการ จึงสมควร
จัดระเบียบหลักสูตรฝึกอบรมซึง่ ไม่ใช่โครงการตามข้อ ๒.๒ หรือการศึกษาเพิม่ เติมเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และการศึกษาอบรมในต่างประเทศซึง่ ต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบว่าด้วยการนัน้ ๆ อยูแ่ ล้ว ทัง้ นี้ หลักสูตรทีต่ อ้ งด�ำเนินการตามแนวทาง
ดังต่อไปนีเ้ ป็นหลักสูตรทีจ่ ดั โดยหน่วยงานของรัฐในสังกัดฝ่ายบริหาร ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงาน
ของรัฐในก�ำกับของฝ่ายบริหาร ซึง่ ใช้งบประมาณของรัฐบางส่วนหรือทัง้ หมดในการจัดการอบรม ส่วนกรณีเป็นหลักสูตรหรือการอบรม
ทีจ่ ดั โดยหน่วยงานอืน่ ทีไ่ ม่อยูใ่ นสังกัดของฝ่ายบริหาร เช่น รัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ส�ำนักงานศาลปกครอง ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด องค์กรอิสระ ให้ประสานความร่วมมือเพือ่ พิจารณา
ด�ำเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้ด้วย โดยอนุโลม
๕.๑ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และเงือ่ นไขเกีย่ วกับผูเ้ ข้ารับการอบรม บุคลากรภาครัฐทีเ่ ข้ารับการอบรมตามหลักสูตร
หนึ่งแล้ว จะลาไปรับการอบรมตามหลักสูตรอื่นได้ต่อเมื่อได้เว้นระยะเวลาอย่างน้อยสองปี เว้นแต่เป็นการเข้าอบรมตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมายเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ หรือเป็นการอบรมเพราะเป็นความจ�ำเป็นตามเงื่อนไขหรือคุณสมบัติในการ
เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง หรือผู้เข้ารับการอบรมเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดโดยไม่ต้องลาหรือไม่ใช้เวลาราชการในการอบรม หรือดูงาน
โดยปกติแล้ว ผู้จะต้องพ้นจากต�ำแหน่งหน้าที่หรือมีเวลาปฏิบัติราชการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งปี หน่วยงานของรัฐไม่ควร
อนุญาตให้ไปรับการอบรม
๕.๒ การพัฒนาบุคลากรต่างหน่วยงาน หลักสูตรหรือการอบรมที่มีวัตถุประสงค์จะพัฒนาบุคลากรภาครัฐภายใน
หน่วยงานนั้นให้มีความรับรู้ความเข้าใจในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งเป็นหลัก (in-house training) ย่อมมีความชัดเจนอยู่แล้วว่า
ต้องการพัฒนาบุคคลประเภทใด แต่ในกรณีจ�ำเป็นต้องรับบุคลากรภายนอก ให้ถือว่าการรับบุคคลภายนอกไม่ว่าจากหน่วยงานอื่น
ในภาครัฐหรือจากภาคเอกชนเป็นข้อยกเว้นหรือเป็นการเสริมเท่านัน้ ซึง่ ควรกระท�ำโดยเคร่งครัดและมิให้กระทบต่อวัตถุประสงค์เดิม
จ�ำนวนบุคลากรอื่นดังกล่าวจะต้องมีจ�ำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสิบห้าของจ�ำนวนผู้ศึกษาอบรมทั้งหมดในหลักสูตรครั้งนั้น
โดยให้ความส�ำคัญแก่บุคลากรภาครัฐจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมากกว่าจากภาคเอกชน
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หลักสูตรและการอบรมที่มีวัตถุประสงค์จะจัดแก่บุคลากรภาครัฐทั่วไปหรือเปิดรับบุคลากรนอกหน่วยงาน
เป็นหลัก เช่น หลักสูตรโรงเรียนสงครามจิตวิทยาของกระทรวงกลาโหม ให้รบั บุคลากรภาคเอกชนได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของจ�ำนวน
ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดในครั้งนั้น ยกเว้นหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ซึ่งจ�ำเป็นต้องรับ
นักศึกษาจากหลากหลายหน่วยงานและหลายสาขาอาชีพและต้องรับนักศึกษาจากต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์หรือเป็นการ
แลกเปลี่ยนกันอันถือว่าอยู่ในประเภทบุคลากรภาคเอกชน ดังนั้น หากจะรับบุคลากรภาคเอกชนเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าว
ให้มีจ�ำนวนไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของจ�ำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดในครั้งนั้น
หลักสูตรและการอบรมที่มีวัตถุประสงค์จะจัดในลักษณะภาครัฐร่วมกับเอกชน หรือมุ่งหมายจะให้การอบรมแก่
ภาคเอกชนเป็นหลักเพื่อสร้างความร่วมมือ ความรับรู้ความเข้าใจในลักษณะประชารัฐ เช่น หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน หลักสูตรของ
กระทรวงพลังงาน ให้จดั สรรสัดส่วนระหว่างจ�ำนวนบุคลากรภาครัฐกับภาคเอกชนตามความเหมาะสม แต่ตอ้ งประกาศจ�ำนวนของ
ผู้รับการอบรมแต่ละภาคส่วนให้ทราบล่วงหน้า
ค�ำว่า  “บุคลากรภาครัฐ” หมายความถึง ข้าราชการประจ�ำ ข้าราชการการเมือง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ และบุคลากรอื่นของหน่วยงานรัฐในก�ำกับของฝ่ายบริหาร บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ และให้หมายความรวมถึง สมาชิกรัฐสภา  ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรในองค์กรอิสระ
(เว้นแต่หลักสูตรนั้นจะมีวัตถุประสงค์เป็นอย่างอื่น)
		
การรับบุคลากรภาคเอกชนเข้ารับการอบรมให้พิจารณาจากผู้ที่องค์กรเอกชนตามกฎหมายหรือองค์กรเอกชน
ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป ได้คัดสรรตามกฎเกณฑ์ที่องค์กรนั้นได้วางไว้แล้วเสนอชื่อมาเป็นหลักและอาจให้บุคลากรดังกล่าวเสียค่าใช้จ่าย
บางส่วนหรือทั้งหมดตามความเหมาะสม
๕.๓ การดูงาน ณ ต่างประเทศ หลักสูตรและการอบรมที่ก�ำหนดให้มีการดูงานให้ด�ำเนินการดังนี้
		
ก. ควรเน้นการดูงานภายในประเทศตามสถานที่และกิจกรรมเป้าหมายที่เหมาะสม เช่น โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ โครงการปิดทองหลังพระ การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การค้าชายแดน การพัฒนาตามแนวทางประชารัฐ เศรษฐกิจพอเพียง
การเรียนรู้จากปราชญ์ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘)
		
ข. หากเป็นการดูงานในประเทศเพื่อนบ้านบริเวณพื้นที่ชายแดน ควรพิจารณาการพักค้างในประเทศไทย
เพือ่ สนับสนุนให้ผมู้ รี ายได้นอ้ ยและผูป้ ระกอบธุรกิจตามแนวชายแดนได้ด�ำเนินธุรกิจชุมชนและได้ประโยชน์จากการดูงาน (มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
		
ค. ในกรณีจ�ำเป็นต้องดูงาน ณ ต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบหรือศึกษาจากต้นแบบ
ให้คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาการเรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน หรือบวกสาม ได้แก่
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็นล�ำดับแรก
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ง. ในกรณีมคี วามจ�ำเป็นต้องเดินทางไปดูงานในประเทศอืน่ ๆ นอกจาก ข้อ ค. ก็อาจท�ำได้หากอยูภ่ ายใน
กรอบวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อการดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามที่หน่วยงานเจ้าของหลักสูตรได้ท�ำความตกลงกับ
ส�ำนักงบประมาณ ซึ่งเห็นว่าใกล้เคียงกับวงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปดูงานตามข้อ ค. หรือเป็นการออกค่าใช้จ่ายของ
ผู้รับการอบรมเอง หรือผู้รับการอบรมยอมรับภาระส่วนที่เกินวงเงินงบประมาณการดูงานตามข้อ ค. โดยให้แสดงเหตุผล
ความจ�ำเป็น แผนการดูงาน ประโยชน์ที่จะได้รับ และขออนุญาตจากรัฐมนตรีหรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานเจ้าของ
หลักสูตรเป็นคราว ๆ ไป
		
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐที่เดินทางไปดูงาน ณ ต่างประเทศ ให้ค�ำนึงถึงกฎเกณฑ์
ที่หน่วยงานเจ้าของหลักสูตรก�ำหนดส�ำหรับผูเ้ ข้ารับการอบรมอืน่ ๆ เป็นการทั่วไปยิ่งกว่าการเบิกจ่ายตามสิทธิของบุคลากร
ภาครัฐ ซึ่งอาจมากกว่ากฎเกณฑ์ทั่วไปตามหลักสูตร
เมือ่ เสร็จสิน้ การดูงานแล้ว หากมีการจัดท�ำรายงานการดูงาน ให้หน่วยงานเจ้าของหลักสูตรเผยแพร่รายงานนัน้
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เว้นแต่จะเป็นเอกสารที่ระบุชั้นความลับ (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

๕.๔ หน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของหลักสูตร การจัดเนื้อหาของแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร แต่ควรพิจารณาสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ แนวทาง
ประชารัฐ การปฏิรูป การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วยตามสมควร และให้เจ้าของหลักสูตร
ก�ำกับดูแลการรักษาเวลาเรียน การท�ำกิจกรรมของผูเ้ ข้ารับการอบรมหรือการหารายได้ซงึ่ ควรเป็นไปเพือ่ สาธารณประโยชน์
มิให้ฟุ่มเฟือยเกินจ�ำเป็น ผิดวินัยข้าราชการ ผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น หรือใช้เวลาราชการไปท�ำกิจกรรม
ที่ไม่เหมาะสม
ในกรณีมกี ารจัดท�ำรายงานหรือเอกสารการวิจยั ส่วนบุคคลหรือเป็นหมูค่ ณะ หากหน่วยงานเจ้าของหลักสูตร
เห็นว่ารายงานหรือเอกสารการวิจัยนั้นมีคุณภาพดี และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทางราชการ ให้เสนอเอกสารดังกล่าว
ต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบด้วย
อนึ่ง หน่วยงานของรัฐควรมีการวางแผนพัฒนาก�ำลังคน โดยการก�ำหนดล่วงหน้าให้บุคลากรของ
หน่วยงานเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความจ�ำเป็น งบประมาณและความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชนโดยมิให้บุคลากรหลายคนจากหน่วยงานเดียวกันเข้ารับการอบรมพร้อมกัน จนกระทบต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ริ าชการและการให้บริการประชาชน นอกจากนัน้ หน่วยงานของรัฐควรพิจารณาใช้ประโยชน์จากผูท้ ผี่ า่ นการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ มาแล้วให้เหมาะสมด้วย
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙
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เรื่องสำ�คัญที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติให้อ�ำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙

เนื่องจากประเทศไทยตกลงจะเข้าเป็นภาคีสมาชิกข้อบทของความตกลงว่าด้วยธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย
เพือ่ ร่วมจัดตัง้ ธนาคารเพือ่ การลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานเอเชีย ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ เสริมสร้างความมัง่ คัง่ และพัฒนา
ความเชือ่ มโยงของโครงสร้างพืน้ ฐานภายในภูมภิ าคเอเชียให้เป็นไปตามข้อผูกพันซึง่ ภาคีสมาชิกจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อบทของความตกลงดังกล่าว
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๔ ก ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หน้า ๑

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ อันเป็นปัญหาที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและเป็นอันตรายต่อเสถียรภาพความมั่นคงทางสังคม
นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศอีกด้วย จึงตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นเพื่อให้การป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ด�ำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและคดีความทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หลายได้รบั การพิจารณาพิพากษาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๖ ก ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หน้า ๑

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

ปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มีความทันสมัยมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันมีการท�ำลายหรือเป็นเหตุให้เกิดการท�ำลายหรือท�ำให้
สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพิม่ มากขึน้ สมควรก�ำหนดมาตรการในการคุม้ ครอง ป้องกัน และบ�ำรุงรักษา
และก�ำหนดให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ โดยก�ำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ
ประจ�ำจังหวัดและคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึง
ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับบทก�ำหนดโทษ อัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๖ ก ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หน้า ๑๒

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙

ปรับปรุงกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ให้ครอบคลุมถึงธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งมีอยู่
เป็นจ�ำนวนมากในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันได้มีโอกาสได้รับการฟื้นฟูกิจการและไม่ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายหากมีช่องทางที่สามารถฟื้นฟู
กิจการได้

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๖ ก ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หน้า ๒๔
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พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่อเป็นการสมควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
เป็นบางรายการ ไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายส�ำหรับงบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น หน่วยงานของรัฐสภาและ
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ หน้า ๑

พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการยุบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) โดยให้มีการยุบเลิก
เมื่อพ้นก�ำหนดระยะเวลาแปดปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผล
ใช้บงั คับ เพือ่ ให้การด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวของสถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ (องค์การมหาชน) เป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง สามารถ
ด�ำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และอ�ำนาจหน้าที่ได้ต่อไป

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๑ ก ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ หน้า ๑

กฎกระทรวง
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำ� การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ในทีจ่ บั สัตว์นำ�้ ซึง่ เป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๕๙

ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การออกใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต เนื่องจาก
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำในที่จับสัตว์น�้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๑ ก ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หน้า ๘

กฎกระทรวงว่าด้วยการก�ำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

เพิ่มเติมให้คดีความผิดเกี่ยวกับการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติและที่ดินที่มีความซับซ้อนหรือ
คดีที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรง เป็นคดีที่ต้องด�ำเนินการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษเพื่อที่จะน�ำตัวผู้กระท�ำ
ความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย สมควรก�ำหนดให้เป็นคดีพิเศษ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๗ ก ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หน้า ๑

ระเบียบ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค�ำร้องเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙

ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการยื่นค�ำร้องเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมถึง
ขั้นตอนการพิจารณาค�ำร้องคัดค้านการออกเสียงและการไต่สวน การพิจารณาค�ำร้องคัดค้าน
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๙ ก ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หน้า ๑

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙
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รู้ รัก ภาษาไทย

พระในบ้ า น

พระในบ้าน เป็นส�ำนวน หมายถึง ผู้ที่ควรเคารพยกย่อง

เสมือนเป็นพระภิกษุผู้ประเสริฐ คือ บิดามารดาที่อยู่ในบ้านนั่นเอง ทั้งนี้
เพราะบิดามารดาเป็นผู้ให้ก�ำเนิดเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่แรกเกิดให้มีชีวิตรอด
เลี้ยงดูให้เจริญเติบโต อบรมให้เป็นคนดี มีความประพฤติดี ซึ่งจะท�ำให้เป็น
คนดีของสังคมต่อไปในอนาคต ทั้งยังบ�ำรุงด้วยการให้ศึกษาเล่าเรียนและ
ให้มีความรู้เพื่อเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคต
บุตรที่ดีจึงต้องกตัญญู เคารพ นอบน้อม เชื่อฟัง ไม่กล่าวร้ายต่อ
บิดามารดา  และประพฤติตนเป็นคนดี การเลี้ยงดูบิดามารดาท�ำให้ได้บุญ
เสมือนท�ำบุญกับพระ

คัดลอกจากหนังสือ “รู้ รัก ภาษาไทย”
เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
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ท้องถิ่นควรรู้

กรณีมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมฯ เพื่อยกเลิกกระทรวงหนึ่ง และจัดตั้งกระทรวงใหม่ โดยให้
โอนบรรดาอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเดิมไปเป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงใหม่ จะต้องด�ำเนินการเพือ่ ให้มพี ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเดิมพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใหม่หรือไม่ หรือเพียงน�ำความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ท้องถิ่นควรรู้ใน สลค.สาร ฉบับนี้มีค�ำตอบ

เรื่องเสร็จที่ ๘๒๕/๒๕๕๙
บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การแต่งตั้งและการพ้นจากต�ำแหน่งของรัฐมนตรีภายหลังร่างพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) มีผลใช้บังคับ*
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๒๒๑๗๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้วา 
่ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้เห็นชอบให้ประกาศใช้รา่ งพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นกฎหมายต่อไป ซึง่ ร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวมีสาระส�ำคัญเป็นการแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตปิ รับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพือ่ ยกเลิกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และจัดตัง้ กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการน�ำร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย เพือ่ พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธยและ
ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

* ส่งพร้อมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๔/๑๘๓ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙
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ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า  โดยที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการยกเลิกกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นใหม่ โดยให้โอนบรรดาอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ และมติคณะรัฐมนตรี ของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไปเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงขอหารือว่าจะต้องด�ำเนินการเพื่อ
ให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเดิม และแต่งตัง้ เป็นรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมใหม่หรือไม่ หรือเพียงน�ำความกราบบังคม
ทูลกระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ได้พิจารณาข้อหารือของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว เห็นว่า  มาตรา ๓๑ และ
มาตรา ๔๒ แห่งร่างพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้บญ
ั ญัตใิ ห้ยบุ เลิกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารและจัดตัง้ กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมขึน้ ใหม่ โดยมิได้มบี ทบัญญัตมิ าตราใดในร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว
ก�ำหนดให้โอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ถูกยุบเลิกไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่จัดตั้งขึ้นใหม่เนื่องจากเป็นพระราชอ�ำนาจ
ของพระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งและการให้รัฐมนตรีพ้นจากต�ำแหน่งตามมาตรา  ๑๙๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ ดังนัน้ เมือ่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารถูกยุบเลิกแล้ว ย่อมมีผลให้ต�ำแหน่ง
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารไม่มอี กี ต่อไป จึงต้องน�ำความกราบบังคมทูลเพือ่ ให้มพี ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้ง
เป็นรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมใหม่ตามมาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)ฯ
ต่อไป
ดิสทัต  โหตระกิตย์
(นายดิสทัต  โหตระกิตย์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มิถุนายน ๒๕๕๙
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๘/๑) ของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
“(๘/๑) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”
๒
มาตรา ๔ ให้ยกเลิก (๑๐) ของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
๓
มาตรา  ๑๙ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรัฐมนตรีอื่นอีกจ�ำนวนไม่เกินสามสิบห้าคน
ตามที่นายกรัฐมนตรีถวายค�ำแนะน�ำ  ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ด�ำเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ และส่งเสริม
ความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ
ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีตอ้ งถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริยด์ ว้ ยถ้อยค�ำดังต่อไปนี้ “ข้าพระพุทธเจ้า  (ชือ่ ผูป้ ฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า 
ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้
และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�ำนาจในการให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากต�ำแหน่งตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติถวายค�ำแนะน�ำตามมติของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เสนอโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และให้รัฐมนตรีพ้นจากต�ำแหน่งตามที่นายกรัฐมนตรีถวายค�ำแนะน�ำ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสภาปฏิรูปแห่งชาติ แต่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน และให้น�ำเอกสิทธิ์ตามมาตรา  ๑๘ มาใช้บังคับแก่การชี้แจงแสดงความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตามมาตรานี้ด้วย
โดยอนุโลม
การถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระท�ำต่อพระรัชทายาท
ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือต่อผู้แทนพระองค์ก็ได้
๑
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สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.krisdika.go.th

ไปไหนไปกัน

อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ขุ น สถาน

กันย์นี

จังหวัดน่าน

สวัสดีผอ้ ู า่ นทุกท่าน “ไปไหนไปกัน” ฉบับนี้ ขอเชิญชวน
ไปสัมผัสธรรมชาติทะเลหมอกทีม่ อี ากาศเย็นสบาย และจุดชมวิว
ทิวทัศน์ระหว่างทางที่สวยงาม ณ อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
อ�ำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา
สลับซับซ้อนมีความสูงชันทอดตัวจากทิศเหนือสูท่ ศิ ใต้ มีแนวสัน
ของดอยแปรเมืองเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดแพร่กบั จังหวัดน่าน
อุทยานแห่งชาติขุนสถานห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ
๖๙๘ กิโลเมตร สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ รถโดยสารประจ�ำทาง
และเครื่องบิน สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ ดอยกู่สถาน
ดอยแม่จอก ถ�้ำละโอ่ง น�้ำตกขุนลี น�้ำตกตาดหมอก น�้ำน่าน
ตอนบนเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งมีพันธุ์ไม้นานาชนิด เช่น สารภีดอย
พะวา ก่อ จ�ำปีปา่ ก�ำยาน ปรงป่า เขืองแข้งม้า และสัตว์ปา่
นานาชนิด เช่น นกแซงแซวหางบ่วง นกตะขาบทุ่ง กวางป่า
เลียงผา หมูป่า ตุ่น อ้น นกหัวขวาน ปลาตะโกก เป็นต้น
ซึ่งในช่วงฤดูฝนทะเลหมอกจะที่สวยงามมากเหมาะอย่างยิ่ง
แก่การเข้ามาเยี่ยมเยือน
ที่มา :  www.dnp.go.th

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙
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เก็บไว้ในหทัย

การที่กายวาจาประพฤติในทางทุจริต ย่อมน�ำโทษมาให้
แม้แต่เพียงค�ำพูด ซึ่งถ้าไม่ส�ำรวมก็อาจจะไม่รู้เลยว่า 
น�ำโทษมาให้แล้วแก่ผู้พูด และกับบุคคลอื่นด้วย
การรักษาศีล คือ การเห็นโทษของกิเลสหยาบ แล้วก็วิรัติ
คือ ละเว้นทุจริตกรรม นั่นคือการรักษาศีล พอที่จะเข้าใจ
ได้ว่ารักษาศีลเพราะอะไร? เพราะเห็นโทษของอกุศล
อย่างหยาบ ที่จะท�ำให้คนอื่นและตนเองเดือดร้อน
ถ้าขณะใดประสบพบผู้ที่ก�ำลังทุกข์ยากเดือดร้อน และมี
จิตใจอ่อนโยน มีความเป็นมิตรต้องการที่จะเกื้อกูล
ขณะนั้นจิตที่ปราศจากโลภะ ไม่ตระหนี่ แล้วก็สละวัตถุ
เพื่อประโยชน์สุขของคนอื่น ขณะนั้นเป็นบุญ

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

ท่านสามารถเปิดอ่าน

สลค.สาร

ผ่านทาง website ของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

www.soc.go.th

