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กองบรรณาธิการ

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

บรรณาธิการ 	 สิบพัน		วนวิสุทธิ์	รองเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

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

ฝ่ายประสานงาน 	 ก�นต์พิชช�		ปิ่นแก้ว

ฝ่ายพิสูจน์อักษร 	 จิตต�		กิตติเสถียรนนท์,	ด�ร�รัตน์		อินทโสภ�,	ปริยนงคร�ญ		จงธรรมคุณ

ฝ่ายจัดงานศิลป์ เขมจิร�		ขันแก้ว,	ธัญมน		สินสำ�อ�ง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์		 วัลภ�		สุขผล

ฝ่ายจัดการทั่วไป 	 เขมจิร�		ขันแก้ว,	ดวงกมล		แสงสุวรรณ,	ธัญมน		สินสำ�อ�ง,	นภ		วรทัต,	วรวิก�ญจน์		วงศ์แวว,	วัชรี		สิงหร�ช,	สมภพ		กลิ่นหอม	

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

ขอคุยด ้วย

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

	เนื่องใน โอก�สมห�มงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ ๗๐ ปี ๙ มถินุายน ๒๕๕๙  

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ทรงเจรญิพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙	สลค.ส�ร	ได้เชิญตร�สัญลักษณ์ของทั้งสองโอก�ส 

ม�เผยแพร่	 รวมทั้งนำ�เสนอบทคว�มพระร�ชกรณียกิจด้�นก�รอนุรักษ์และ 

ส่งเสรมิศลิปหัตถกรรมเกีย่วกบั	“งานผ้าปัก”	ของสมเดจ็พระน�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชนินี�ถ	 

เพื่อเป็นก�รแสดงคว�มจงรักภักดีและสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ

นอกจ�กนี	้ ยงัมเีรือ่งทีน่่�สนใจ	 เช่น	บทคว�มเรือ่ง	 เครือ่งมอืทางการคลงั 

ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณในการด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  

ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ โครงการทนุการศกึษาสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร	และการดูแล พัฒนาศักยภาพนักเรียนภายใต้โครงการ 

ทุนการศึกษาฯ	และแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยการจัดหลักสูตร 

ฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ	ซึ่งผู้อ่�นส�ม�รถติดต�มได้ใน	สลค.ส�ร	ฉบับนี้
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ส�รบัญ
๕

สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชินีน�ถ

กับก�รอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	(ง�นผ้�ปัก)

๒๒

๑๔
โครงก�รทุนก�รศึกษ�สมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ

สย�มมกุฎร�ชกุม�ร	และก�รดูแล	พัฒน�ศักยภ�พนักเรียน

ภ�ยใต้โครงก�รทุนก�รศึกษ�ฯ

เครือ่งมอืทางการคลงัท่ีเกีย่วข้องกบั

งบประมาณในการด�าเนินการ 

ตามนโยบายของรัฐบาลในช่วง

ระหว่างปีงบประมาณ

๑๙
โอว�ทจ�ก	พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอช�	 น�ยกรัฐมนตรี 

ในโอก�สนกัเรยีนทนุพระร�ชท�น	 ในโครงก�รทุนก�รศกึษ� 

สมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ	สย�มมกุฎร�ชกุม�ร	เข้�พบ

รู้รักภ�ษ�ไทย	:	พระในบ้าน

ไปไหนไปกัน	:	อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

๔๔

๔๗



3ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม  ๒๕๕๙

	 อักษรพระปรม�ภิไธย	ภ.ป.ร.	สีเหลืองนวลทอง	 เป็นสีประจำ�วันพระบรมร�ชสมภพ	ขอบริมอักษรสีทองบนพื้น 

สขี�บเข้ม	(นำ�้เงนิแก่)	เป็นสีประจำ�สถ�บันพระมห�กษตัรย์ิ	ภ�ยในกรอบล�ยทองปนน�กมลี�ยเนือ่งสีทองม�กกว่�	๗๐	ดวง	 

เป็นก�รถว�ยพระพร	 ให้ทรงสถิตดำ�รงในสิริร�ชสมบัติม�กกว่�ปีท่ี	 ๗๐	 ให้สถ�พรโดยสวัสดีเป็นอเนกอนันต์	 ย่ิงกว่� 

พระมห�กษัตริย์พระองค์ใด

	 อักษรพระปรม�ภิไธย	 ภ.ป.ร.	 และกรอบล�ยทองปนน�กนี้สถิตอยู่ภ�ยใต้พระมห�พิชัยมงกุฎ	 ประกอบ 

พระอุณ�โลมสีทอง	แวดล้อมด้วยพระแสงขรรค์ชัยศรี	และพระแส้จ�มรีอยู่เบื้องซ้�ยแห่งพระมห�พิชัยมงกุฎ	มีธ�รพระกร 

และพัชนีฝักมะข�ม	 อยู่เบื้องขว�	 มีฉลองพระบ�ททอดอยู่ที่ปล�ยพระแสงและธ�รพระกรนั้นเบื้องล่�ง	 รวมเรียกว่� 

เครื่องเบญจสิริร�ชกกุธภัณฑ์	เป็นนิมิตหม�ยแห่งก�รฉลองสิริร�ชสมบัติ	ล่�งลงม�เป็นแพรแถบสีหงช�ด	(ชมพู)	ขลิบทอง	 

เขียนอักษรสีทอง	คว�มว่�	ฉลองสิริร�ชสมบัติครบ	๗๐	ปี	ปล�ยด้�นขว�ของแพรแถบระบุ	พ.ศ.	๒๔๘๙	อันเป็นปีที่เสด็จ 

เถลิงถวัลยร�ชสมบัติ	ปล�ยด้�นซ้�ยของแพรแถบระบุ	พ.ศ.	๒๕๕๙	แสดงก�ลเวล�ที่ล่วงม�	๗๐	ปีตร�บจนปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
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ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

	 อักษรพระน�ม�ภิไธย	ส.ก.	อักษร	ส.	ถมสีคร�มเข้ม	สีแห่งวันพระร�ชสมภพ	อักษร	ก.	ถมสีข�ว	เป็นสีเดช 

แห่งวันพระร�ชสมภพ	อักษรพระน�ม�ภิไธย	ส.ก.	มีพระมห�มงกุฎสีทองประดิษฐ�นอยู่เบื้องบน	ภ�ยใต้พระมห�มงกุฎ 

ประดิษฐ�นพระแสงจักรตรี	ว่�ทรงสถิตอยู่ในพระบรมร�ชจักรีวงศ์	พระน�ม�ภิไธย	ส.ก.	อยู่ภ�ยในกรอบวัชรรัตน์	๗	ดวง	 

ว่�ทรงเจริญพระชนม�ยไุด้	๗	รอบ	มพีืน้สมีอคร�ม	เป็นสีประจำ�วนัพระร�ชสมภพ	นอกกรอบวชัรรตัน์อลงกรณ์ประกอบหน้� 

ร�ชหงส์ทองอยูท่ัง้ซ้�ยขว�	 ว่�ทรงง�มสง่�ดงัร�ชหงส์ทอง	หน้�ร�ชหงส์มกีระหนกแนบ	 ห้อยพวงดอกไม้ทพิย์อนัมดีอกไม้ 

ในพระน�มเป็นอ�ทิ	 มีพรรณมอคร�มปนทอง	 ถัดออกไปเป็นขอบเขียนอักษรสีทอง	 คว�มว่�	พระร�ชพิธีมห�มงคล 

เฉลมิพระชนมพรรษ�	๒๕๕๙	ระบ�ยพืน้ด้วยสีหงช�ด	อนัเป็นสริแิห่งวนัพระร�ชสมภพ	เพือ่เฉลมิพระเกยีรตใินอภลิกัขติสมยั 

ที่ทรงเจริญพระชนม�ยุบรรจบครบ	๘๔	พรรษ�	ดังมีเลขมห�มงคลนั้นอยู่ใต้อักษรพระน�ม�ภิไธย	ประกอบเถ�ไม้ทิพย์ 

ชื่อ	จิตรลด�	ต�มตำ�ร�ว่�เป็นเครือเถ�ไม้ทิพย์มีอยู่ในจิตรลด�วัน	พระร�ชอุทย�น	๑	ใน	๔	แห่งของพระอินทร์	หม�ยว่� 

สมเด็จพระบรมร�ชินีน�ถทรงเน�นิเวศน์สถ�นชื่อพระตำ�หนักจิตรลด�รโหฐ�นอันเป็นที่ประทับ	เถ�ไม้นี้ว่�เป็นเถ�ไม ้

แห่งคว�มหวัง	ดุจดังสมเด็จพระบรมร�ชินีน�ถทรงเป็นคว�มหวังแห่งปวงชน	ร�ษฎรพ้นจ�กคว�มย�กไร ้ 

ด้วยพระมห�กรณุ�ธคิณุอนัมโีครงก�รศลิป�ชพีเป็นอ�ท	ิอ�ณ�ประช�ร�ษฎร์จงึน้อมใจถว�ยพระพรให้ทรงเจรญิพระชนม์ 

ยิ่งยืนน�น	
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สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีินาถ
กับการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปหัตถกรรม (งานผ้าปัก)

ผู้เรียบเรียง	น�งส�วพิมพ์พรรณ		ไพบูลย์หวังเจริญ	นักอักษรศ�สตร์เชี่ยวช�ญ	กรมศิลป�กร

แหล่งที่ม�ของข้อมูล	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
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 สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ	 มีพระร�ชอัธย�ศัยนิยมคว�มเป็นไทย	 ทรงภ�คภูมิพระร�ชหฤทัย 

ในศิลปวัฒนธรรมไทยและทรงเชือ่ว่�คนไทยมสี�ยเลอืดท�งศลิปะสบืทอดม�แต่บรรพบุรุษ	แม้จะไม่เคยเรียนรู้เร่ืองศลิปะใด	ๆ 	ม�ก่อน	

เพียงมีโอก�สฝึกฝนก็ส�ม�รถพัฒน�ฝีมือและสร้�งสรรค์ผลง�นท�งศิลปะชิ้นเยี่ยมได้เสมอ	 เช่น	 ง�นผ้�ปักนี้เป็น 

ศลิปะไทยแต่โบร�ณทีก่ำ�ลงัจะเลอืนห�ยไปเพร�ะชนรุน่ใหม่หันไปนิยมผ้�ที่ปักด้วยเครื่องจักรซึ่งทำ�ได้รวดเร็วและมีร�ค�ถูก

	 ก�รปักซอยแบบไทย	เป็นก�รปักผ้�แบบโบร�ณด้วยวธิกี�รปักเส้นด้�ยหรือไหมขึน้และลงถี	่ๆ 	บนผ้�ฝ้�ยหรอืผ้�ไหม 

ที่ขึงให้ตึงด้วยสะดึง	 สับหว่�ง	 แซม	 และโค้งไปต�มลวดล�ยของภ�พต้นแบบซึ่งต้องอ�ศัยคว�มละเอียดสูง	 จึงจะเกิดสีสัน 

และเหลอืบเง�ได้เหมอืนจริง	เช่น	ก�รปักใบไม้สีเขยีวหนึง่ใบ	อ�จต้องใช้สเีขยีวทีแ่ตกต่�งกันถงึห้�ส	ีเพร�ะมแีสงเง�เป็นองค์ประกอบ 

ที่ทำ�ให้ใบไม้แต่ละใบมีสีอ่อนสีแก่ที่แตกต่�งกันเป็นหล�ยระดับสี

	 ต่อม�ศิลปะก�รปักผ้�ของช�วไทยค่อย	ๆ	เลือนห�ยไป	เพร�ะคว�มเจริญท�งเทคโนโลยีและคว�มนิยมใช้เสื้อผ้� 

เครื่องนุ่งห่มแบบตะวันตก	จนกระทั่งสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชินีน�ถ	ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�โปรดกระหม่อมให้ 

รื้อฟื้นวิช�ก�รปักซอยแบบไทยข้ึนม�ใหม่	 เนื่องจ�กทรงพบผ้�ปักโบร�ณในพระบรมมห�ร�ชวัง	 เป็นภ�พเรือสุพรรณหงส ์

ปักด้วยไหมน้อย	ทรงสอบถ�มถึงคว�มเป็นม�ของง�นปักนี้จึงทรงทร�บว่�	ก�รปักซอยแบบไทยเป็นฝีมือของช่�งหลวงสมัย 

สมเด็จพระศรีสวรินทิร�บรมร�ชเทวี	พระพันวัสส�อัยยิก�เจ้�	และยังมีข้�ร�ชบริพ�รฝ่�ยในที่ส�ม�รถปักผ้�แบบโบร�ณได้	 

จึงมีพระร�ชเส�วนีย์ให้คัดเลือกคุณข้�หลวงบ�งท่�นไปเรียนวิช�ปักผ้�จ�กข้�ร�ชบริพ�รฝ่�ยใน	เพื่อรักษ�และสืบทอดวิช� 

ปักผ้�ฝีมือชั้นเยี่ยมนี้ไว้	 และทรงนำ�กลับม�สร้�งง�นและสร้�งอ�ชีพให้ร�ษฎรที่ย�กไร้ในชนบทห่�งไกลได้มีโอก�สแสดง 

ศักยภ�พท�งศิลปะและร่วมสร้�งสรรค์ง�นศิลปะชั้นสูงต�มแนวพระร�ชดำ�ริให้ปร�กฏ

	 สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	 พระบรมร�ชินีน�ถ	 ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�โปรดกระหม่อมให้เปิดสอนปักผ้�ด้วยวิธีก�ร 

ปักซอยแบบไทยขึน้เมือ่เสดจ็พระร�ชดำ�เนนิแปรพระร�ชฐ�นไปประทบั	ณ	พระตำ�หนกัทกัษณิร�ชนเิวศน์	 จงัหวดันร�ธวิ�ส	

เพ่ือทรงเยี่ยมร�ษฎรในภ�คใต้	 ทรงทร�บว่�ร�ษฎรส่วนใหญ่ย�กจนเพร�ะมีเพียงอ�ชีพรับจ้�งกรีดย�งพ�ร�เท่�นั้น	 

เม่ือกรีดย�งเสร็จแล้วก็มีเวล�ว่�งเหลืออีกม�ก	 จึงมีพระร�ชดำ�ริให้ร�ษฎรฝึกง�นหัตถกรรมในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มร�ยได้	 เช่น	 

ก�รจักส�นย่�นลิเภ�	 และกระจดู	 เป็นต้น	 ในขณะเดยีวกนักท็รงพระกรุณ�โปรดเกล้�โปรดกระหม่อมให้ฝึกหัดง�นฝีมอื 

ปักผ้�ด้วย	 เนือ่งจ�กทรงสงัเกตเห็นว่�	 สตรีไทยมุสลิมคลุมศีรษะด้วยผ้�ฮิญ�บ	ปักเป็นลวดล�ยต่�ง	 ๆ	 งดง�มดี	 น่�จะมี 

พื้นฐ�นท�งเย็บปักถักร้อยได้	คงจะเรียนรู้ขั้นตอนก�รปักผ้�ได้ไม่ย�กนัก

	 พทุธศกัร�ช	๒๕๑๙	สมเดจ็พระน�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชนินี�ถ	ทรงรเิริม่ตัง้กลุม่ปักผ้�และส่งครไูปสอนเป็นครัง้แรก 

ทีพ่ระตำ�หนกัทกัษณิร�ชนเิวศน์	โดยมพีระร�ชเส�วนย์ีให้ท่�นผูห้ญงิมณรีตัน์	บนุน�ค	น�งสนองพระโอษฐ์จดัห�ล�ยปักง่�ย	ๆ	

เช่น	ล�ยดอกไม้เล็ก	ๆ	ให้ช�วบ้�นจังหวัดนร�ธิว�สทดลองปักดู	ทรงส่งคุณข้�หลวงที่เคยเรียนวิช�ปักซอยแบบไทยโบร�ณ

ไปสอนก�รปัก	และพระร�ชท�นอปุกรณ์ก�รปักทุกอย่�ง	รวมทัง้ทรงรบัซือ้ผลง�นของทุกคนเพือ่เป็นกำ�ลงัใจและสร้�งร�ยได้

	 นอกจ�กนั้น	ระหว่�งที่ประทับทรงง�นในหมู่บ้�น	มีพระร�ชดำ�รัสชวนให้ร�ษฎรม�เป็นสม�ชิกปักผ้�	เมื่อร�ษฎร

เป็นสม�ชิกแล้ว	 จะทรงเลอืกก�รบ้�นง�นปักด้วยพระองค์เองพระร�ชท�นเป็นก�รบ้�น	ห�กเป็นสม�ชิกใหม่จะได้รบัก�รบ้�น 

ทีเ่ป็นล�ยง่�ย	ๆ 	ก่อน	เช่น	ล�ยดอกไม้ขน�ดเล็ก	หรือล�ยสัตว์ง่�ย	ๆ 	ส่วนสม�ชิกเก่�ที่ฝีมือดีแล้ว	จะได้ก�รบ้�นเป็นล�ยใหญ่

และซับซ้อนม�กขึ้นกว่�เดิม	นอกจ�กทอดพระเนตรระดับผลง�นแล้ว	ยังทรงพิจ�รณ�สภ�พจิตใจและครอบครัวเป็นหลัก	

มีเกร็ดเรื่องเล่�จ�กคุณหญิงกัติก�	 	 อ่วมสำ�อ�งค์	 เจ้�หน้�ที่ผู้ดูแลง�นศิลป�ชีพด้�นผ้�ปักเล่�ว่�	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินีนาถ มพีระราชหฤทยัอ่อนโยนลึกซึ้งมาก จะทรงศึกษาประวัติของราษฎรผู้ทุกข์ยาก เจ็บป่วย ที่สมควรได้รับ

โอกาสอย่างละเอียดก่อนทุกคน แล้วจึงจะพระราชทานงานผ้าปักให้ท�า หากเป็นราษฎรท่ีมีความทุกข์ทางใจมาก 

ก็จะพระราชทานภาพที่สวยงามเพื่อจะได้ผ่อนคลายและมคีวามสขุ เมือ่ปักผ้าทีม่ลีวดลายและสสีนัสวยงาม จากภาพธรรมชาติ

หรือวรรณคดตีอนทีบ่รรยายภาพได้งดงามประทับใจ รวมทั้งหลีกเลี่ยงภาพที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เพ่ือจะได้ไม่มีข้อขัดข้อง 

ตามหลักศาสนามาบั่นทอนความสุขและความศรัทธาของแต่ละบุคคลด้วย	สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชินีน�ถ	จึงทรง

มีสม�ชิกปักผ้�ที่มีฝีมือพัฒน�ข้ึนต�มลำ�ดับอย่�งต่อเน่ืองเป็นจำ�นวนม�ก	 ทำ�ให้ร�ษฎรส่วนใหญ่มีสภ�พคว�มเป็นอยู่ดีขึ้น

อย่�งเห็นได้ชัด	จ�กนั้นจึงทรงขย�ยก�รสอนปักผ้�ไปยังภูมิภ�คอื่น	ๆ	ต่อไป
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	 ในโอก�สเสด็จแปรพระร�ชฐ�นไปประทับ	ณ	พระตำ�หนักต่�ง	ๆ 	ทุกครั้ง	จะมีพระร�ชเส�วนีย์ให้เจ้�หน้�ที่เตรียม 

ก�รบ้�นล�ยปักต่�ง	ๆ 	ให้ม�กพอสำ�หรับพระร�ชท�นแก่ร�ษฎรในแต่ละภูมิภ�คเน่ืองจ�กจะเสด็จพระร�ชดำ�เนินไป 

ทรงง�นในภมูภิ�คต่�ง	ๆ	เพยีงปีละ	๑	ครัง้เท่�นัน้	ก�รบ้�นง�นผ้�ปักในเบือ้งต้นมกัเป็นภ�พเรือ่งร�วในวรรณคด	ีวถิชีีวติไทย	 

ภ�พทิวทัศน์ธรรมช�ติ	ภ�พจิตรกรรมฝ�ผนังประเพณีไทย	ภ�พสัตว์และดอกไม้ไทย	ๆ	น�น�ชนิดที่ได้ม�จ�กบัตรอวยพร	 

ภ�พถ่�ยธรรมช�ติ	และขอยืมภ�พเขียนต้นแบบของจิตรกรผู้มีชื่อเสียง	เช่น	น�ยจักรพันธุ์	 	โปษยกฤต	นำ�ม�คัดลอกแบบ 

ทำ�สำ�เน�ภ�พสีขน�ดเท่�เดิมหรือใหญ่กว่�เดิม	 จ�กนั้นนำ�ไปลอกล�ยเส้นลงบนกระด�ษไขสำ�หรับนำ�ไปติดผ้�ท่ีจะปัก	 

จัดสีสันด้�ยให้เหมือนต้นแบบผ้�ปัก	นำ�ม�จัดใส่ถุงพร้อมอุปกรณ์ก�รปัก	รวมเป็นก�รบ้�น	๑	ชุด	จัดเรียงใส่กล่องพร้อม 

จะนำ�ไปพระร�ชท�น

	 ก�รพระร�ชท�นก�รบ้�นผ้�ปักให้แก่สม�ชิกแต่ละร�ย	จะทรงอธิบ�ยให้ทร�บถึงที่ม�ร�ยละเอียดของภ�พ 

อันเป็นกุศโลบ�ยในก�รสร้�งแรงบันด�ลใจให้ร�ษฎรแต่ละคนซ�บซึ้งประทับใจ	 ในก�รสร้�งผลง�นผ้�ปักที่จะทูลเกล้� 

ทูลกระหม่อมถว�ยให้เสร็จสมบูรณ์ถูกต้องสวยง�มต�มพระร�ชเส�วนีย์ให้ม�กที่สุด	 ภ�พปักก�รบ้�นส่วนใหญ่จึงประณีต 

งดง�ม	แสดงพัฒน�ก�รของสม�ชกิปักผ้�ทีต้ั่งใจสร้�งสรรค์ผลง�นด้วยหวัใจ	จงึปร�กฏเป็นผลง�นศลิปะทีย่อดเยีย่มแทบทัง้สิน้

	 สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	 พระบรมร�ชินีน�ถ	 ใส่พระร�ชหฤทัยในก�รเลือกภ�พพระร�ชท�นสม�ชิกปักผ้� 

อย่�งละเอียดลึกซึ้งทุกครั้ง	น�ยวน�		คำ�เนตร	จิตรกรว�ดภ�พวรรณคดีจ�กแผนกจิตรกรรมต้นแบบภ�พปัก	ของมูลนิธิ 

ส่งเสริมศิลป�ชีพ	 ในสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์	 พระบรมร�ชินีน�ถ	 เล่�ว่�	 “...ตรัสถ�มประวัติทุกคนก่อนพระร�ชท�น 

ภ�พให้	 เช่น	 มีผู้นำ�ครอบครัวไหม	 มีลูกก่ีคน	 ทำ�ง�นอะไร	 ห�กภ�พที่ทรงเลือกไว้ในใจไม่เหม�ะสมกับคนคนนั้น	 หรือ 

อ�จทำ�ให้เข�สะเทือนใจจะทรงเลือกภ�พใหม่	 เปลี่ยนพระร�ชท�นให้ทันที	 จะสังเกตได้ว่�ไม่มีภ�พพุทธประวัติม�กนัก	 

เพร�ะเข้�พระทัยถึงคนท่ีทำ�ง�นปักผ้�ในภ�คใต้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมุสลิม	 พระองค์ประสงค์ให้เข�ทำ�ง�นด้วย 

คว�มสบ�ยใจ...”

	 เมือ่สม�ชกิปักผ้�ได้รบัก�รบ้�นไปแล้ว	ห�กเป็นสม�ชกิใหม่	สมเดจ็พระน�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชินนี�ถ	จะมพีระร�ชเส�วนย์ี 

ให้เข้�ม�เรียนปักผ้�ที่อ�ค�รโรงฝึกศิลป�ชีพต�มพระตำ�หนักต่�ง	 ๆ	 ในช่วงเวล�ที่เสด็จพระร�ชดำ�เนินแปรพระร�ชฐ�น 

โดยมคีรสูอนปักผ้�ถ่�ยทอดวิช�ต่อกันม�โดยลำ�ดับ	จ�กรุ่นแรก	คือ	คุณข้�หลวงที่สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชินีน�ถ	

โปรดเกล้�โปรดกระหม่อมให้ไปเรยีนวชิ�ปักผ้�ม�จ�กข้�ร�ชบริพ�รฝ่�ยใน	แล้วโปรดเกล้�โปรดกระหม่อมให้ม�สอนแม่บ้�น 

น�วกิโยธนิ	ค่�ยจุฬ�ภรณ์	จนส�ม�รถเป็นครูช่วยสอนปักผ้�ได้	นอกจ�กนั้น	สม�ชิกปักผ้�ที่ส�ม�รถพัฒน�ฝีมือดีขึ้นก็จะได้

รบัคดัเลอืกให้ม�เป็นครูประจำ�ต�มหมู่บ้�นต่�ง	ๆ 	เพื่อช่วยสอนปักผ้�ให้แก่สม�ชิกรุ่นต่อ	ๆ	ไป	โดยได้รับค่�ตอบแทน

ก�รสอนเป็นประจำ�ทุกเดือน

	 ส่วนสม�ชกิเก่�ทีไ่ด้รบัก�รบ้�นแล้ว	ส�ม�รถนำ�ก�รบ้�นกลบัไปทำ�ทีบ้่�นได้	ห�กมปัีญห�หรอืข้อขัดข้องในก�รทำ�ง�น 

ก็ส�ม�รถนำ�ไปให้ครูที่ประจำ�ในหมู่บ้�นช่วยสอนเพิ่มเติมได้

	 สม�ชิกปักผ้�ที่มีฝีมือพัฒน�ดีขึ้นเป็นลำ�ดับน้ัน	สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชินีน�ถ	จะมีพระร�ชเส�วนีย์ 

ให้ลองเปลี่ยนม�ฝึกหัดปักผ้�ด้วยไหมน้อย	ซึง่เป็นไหมเส้นเลก็ละเอียดที่ไดม้�จ�กก�รส�วใยไหมจ�กรังไหมเป็นครัง้สดุท�้ย	 

แทนก�รใช้เส้นด้�ย	และยังทรงจัดส่งสม�ชิกศิลป�ชีพทอผ้�ไหมที่มีคว�มชำ�น�ญชั้นครูจ�กภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	 

ม�สอนวธิกี�รย้อมสีไหมน้อยให้ได้สอ่ีอนสแีก่ต�มคว�มต้องก�ร	นบัเป็นพระวสิยัทศัน์อนักว้�งไกลทีน่อกจ�กจะทรงสอนให้ 

ร�ษฎรมอี�ชีพและมวีชิ�ตดิตวัแล้ว	ยงัทรงสอนให้มพีฒัน�ก�รในก�รสร้�งสรรค์ผลง�นต�มจนิตน�ก�รของแต่ละบคุคลด้วย 

ไหมน้อยที่นำ�ม�ปักบนผ้�นั้นจะทำ�ให้ได้ผลง�นผ้�ปักที่เรียบเนียนละเอียดงดง�ม	นุ่มนวล	มีคว�มสวยง�มกลมกลืนเหมือน 

ต้นแบบม�กกว่�ปักด้วยเส้นด้�ยทั่วไป

ข้ันตอนการพระราชทานงานผ้าปัก
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	 หลังจ�กที่ทรงส่งเสริมง�นปักผ้�ม�ได้ระยะหนึ่ง	ประกอบกับทรงตรวจผลง�นของสม�ชิกปักผ้�ด้วยพระองค์เอง 

เสมอม�	 ทรงชมเชยและพระร�ชท�นร�งวัลเป็นกำ�ลังใจให้แก่สม�ชิกปักผ้�ม�โดยตลอด	 จนทรงเห็นว่�มีสม�ชิกปักผ้� 

ทีม่ฝีีมอืดจีำ�นวนม�กขึน้	นอกจ�กนัน้สม�ชกิส่วนใหญ่ยงัมคีว�มตัง้ใจในก�รสร้�งสรรค์ผลง�นให้มคีณุภ�พ	สมเดจ็พระน�งเจ้�ฯ	 

พระบรมร�ชินีน�ถจึงมีพระร�ชประสงค์สร้�งขวัญและกำ�ลังใจให้แก่สม�ชิกปักผ้�ให้เกิดคว�มภ�คภูมิใจในฝีมือ	 ตลอดจน 

กระตุ้นเตือนสม�ชิกปักผ้�ให้เกิดก�รพัฒน�ฝีมือปักผ้�ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป	จึงมีพระร�ชเส�วนีย์ให้จัดก�รประกวดผลิตภัณฑ ์

ผ้�ปักขึน้เป็นครัง้แรกทีบ่รเิวณศ�ล�ก�ญจน�ภเิษก	ทกัษณิร�ชนเิวศน์	จงัหวดันร�ธวิ�ส	เมือ่เดอืนกนัย�ยน	พทุธศักร�ช	๒๕๔๐	 

ก�รประกวดรอบแรกมกี�รคดัเลอืกภ�พปักทีส่่งเข้�ม�ประกวดทัง้หมด	โดยคณะกรรมก�รคดัเลอืกภ�พก่อน	แล้วจงึนำ�ภ�พ 

ที่ได้รับก�รคัดเลือกส่งถว�ยทอดพระเนตร	เพื่อทรงคัดเลือกภ�พปักที่สวยที่สุด	และรองลงม�ต�มลำ�ดับด้วยพระองค์เอง

	 ก�รจัดประกวดคงจัดเป็นประจำ�ทุกปีที่เสด็จพระร�ชดำ�เนนิแปรพระร�ชฐ�น	 นับเป็นก�รพระร�ชท�นกำ�ลังใจ	 

ที่ดีที่สุด	เป็นก�รรวบรวมผลง�นและร�ยชื่อสม�ชิกปักผ้�ที่มีฝีมือดีเก็บไว้เป็นครูสอนให้แก่สม�ชิกปักผ้�รุ่นต่อไปด้วย

	 พุทธศักร�ช	๒๕๔๔	สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชินีน�ถ	มีพระร�ชดำ�ริว่�	ฝีมือปักผ้�ของสม�ชิกดีขึ้นม�ก 

และมีสม�ชิกปักผ้�ม�กขึ้น	 ก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนนิแปรพระร�ชฐ�นไปทรงเยี่ยมร�ษฎรและทรงง�นทั่วประเทศนั้น	

จำ�เป็นต้องใช้ภ�พต้นแบบจำ�นวนม�ก	ทำ�ให้ก�รห�ภ�พต้นแบบด้วยวิธเีดิมไม่ส�ม�รถรองรบัก�รใช้ง�นได้	 สมควรท่ีจะมี 

ผู้ออกแบบง�นปักผ้�ของมูลนิธิเองโดยเฉพ�ะ	 จึงทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�โปรดกระหม่อมให้ตั้งแผนกจิตรกรรมต้นแบบ 

ผ้�ปักของมูลนิธิส่งเสริมศิลป�ชีพฯ	ขึ้น	ภ�ยในสวนจิตรลด�	พระร�ชวังดุสิต	โดยรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ด้�นศิลปะม�ร่วมกัน

สร้�งสรรค์ภ�พต้นแบบสำ�หรับง�นปักผ้�ต�มพระร�ชดำ�ริ	ทำ�ให้มีภ�พต้นแบบม�กขึ้น	ซึ่งภ�พส่วนใหญ่เป็นภ�พธรรมช�ติ	

ภ�พป่�	ภ�พสัตว์ป่�	ภ�พดอกไม้	โดยเฉพ�ะภ�พดอกบัวและภ�พจ�กวรรณคดีไทยเรื่องต่�ง	ๆ

	 สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	 พระบรมร�ชินีน�ถ	 มีพระร�ชดำ�รัสแก่จิตรกรผู้ว�ดภ�พว่�	 นอกจ�กภ�พจะต้องสวยแล้ว	 

จะต้องมเีนือ้ห�ถูกต้อง	ดงันัน้จติรกรทกุคนจงึต้องอ่�นเพือ่ศกึษ�และทำ�คว�มเข้�ใจวรรณคดแีต่ละเรือ่ง	ศกึษ�ค้นคว้�ข้อมลู 

ร�ยละเอยีดให้ม�กทีส่ดุก่อน	จงึจะส�ม�รถจินตน�ก�รถ่�ยทอดบคุลิกลักษณะของตวัละครให้ออกม�เป็นภ�พทีง่ดง�มชวนฝัน	 

อันจะสร้�งคว�มสุขใจให้แก่ผู้ชมได้อย่�งสมบูรณ์

พัฒนาการของงานปักผ้า
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	 สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	 พระบรมร�ชินีน�ถ	 ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�โปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นง�นปักซอย 

แบบไทยขึ้นใหม่	 ตั้งแต่พุทธศักร�ช	๒๕๑๙	 เป็นต้นม�จวบจนปัจจุบัน	 นับรวมเวล�กว่�	๓๕	ปี	 ด้วยพระวิริยอุตส�หะ 

อย่�งยิง่ยวด	ทรงเริม่จ�กง�นง่�ย	ๆ 	เพือ่สร้�งร�ยได้และสร้�งคว�มสขุจ�กก�รใช้สม�ธใินก�รสร้�งสรรค์ผลง�นให้แก่สม�ชกิ 

ปักผ้�ผู้ทุกข์ย�กในชนบทห่�งไกลได้พัฒน�ตนเองให้พ้นจ�กคว�มทุกข์ย�ก	 และมีฝีมือเชี่ยวช�ญส�ม�รถถ่�ยทอดคว�มรู้ 

จ�กรุ่นสู่รุ่นได้โดยไม่ข�ดส�ย	นอกจ�กนั้น	 สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	 พระบรมร�ชินีน�ถ	 ทรงสอนคนไทยให้รู้จักผนึกกำ�ลัง 

สร้�งสรรค์ผลง�นเป็นกลุม่จนปร�กฏเป็นผลง�นปักผ้�ขน�ดใหญ่ถงึ	๒	x	๓	เมตร	ชือ่ชดุ “ป่าต้นน�า้ล�าธาร”	เป็นภ�พทีเ่กดิจ�ก 

พระร�ชปณิธ�นในสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชินีน�ถที่ว่� “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน�้า ฉันจะเป็นป่า...” ซึ่งมีคว�มงดง�ม 

ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่�ภ�พจิตรกรรมต้นแบบเลย	ภาพปักจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย	 ก็เป็นภ�พใหญ่	 

ขน�ด	๒.๔๐	x	๑.๙๒	 เมตร	ที่สม�ชิกปักผ้�ช่วยกันสร้�งสรรค์เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ต�มภ�พจิตรกรรมต้นแบบด้วยเช่นกัน	 

ภ�พขน�ดใหญ่แต่ละชุดมีฝีมือสมำ่�เสมอทั่วทั้งภ�พไม่อ�จห�คว�มแตกต่�งระหว่�งฝีมือได้เลย

	 พระร�ชดำ�ริในสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	 พระบรมร�ชินีน�ถ	 เกี่ยวกับง�นปักผ้�นั้นไม่เพียงต้องพระร�ชประสงค์ให้ 

เป็นอ�ชพีเสริมเพือ่สร้�งร�ยได้เพิม่ให้แก่ครอบครัวทีล่ำ�บ�กย�กจนเท่�นัน้	แต่ง�นปักทีเ่ป็นผลง�นของช�วไทยภูเข�เผ่�ต่�ง	ๆ	 

เช่น	ม้ง	ลซีอ	กะเหรีย่ง	อ�ข่�	เย้�	และมเูซอ	ซ่ึงแต่เดมิเคยปักผ้�ต�มแบบของตนอยูแ่ล้วกม็พีระร�ชดำ�รใิห้ทดลองหัดปักซอย 

แบบไทยบ้�ง	โดยต้องไม่ละทิ้งง�นปักผ้�แบบดั้งเดิมของตน	ทรงส่งเสริมง�นเย็บและปักผ้�ของช�วไทยภูเข�เผ่�ต่�ง	ๆ	 

เพร�ะประทับพระร�ชหฤทัยในคว�มคิดประดิษฐ์สร้�งสรรค์ง�นแต่ละชิ้นด้วยคว�มต้ังใจ	แม้เพียงเพื่อใช้ง�นเองก็ต�ม	 

ทรงรบัซือ้ไว้เพ่ือพระร�ชท�นกำ�ลงัใจให้ช�วเข�สร้�งผลง�นสวยง�มเหล่�น้ันเพ่ิมขึน้	แล้วทรงนำ�ม�ตดัเยบ็เป็นฉลองพระองค์ 

ให้เป็นแบบอย่�งก�รใช้ผ้�ช�วเข�ในสังคม	ช�วไทยภูเข�จะได้มีพลังในก�รสร้�งสรรค์ผลง�น	 เพื่อสืบส�นมรดกวัฒนธรรม

ของบรรพบุรุษต่อไป

	 นับได้ว่�ง�นปักผ้�ของมูลนิธิส่งเสริมศิลป�ชีพฯ	นอกจ�กก�รสร้�งร�ยได้แล้ว	ยังสร้�งโอก�สแก่ผู้ย�กไร้ด้วย	 

ดังที่	น�งเตือนใจ		ว�นิ	ให้สัมภ�ษณ์ว่�	“เป็นสมาชิกปักผ้าได้ ๓ ปี ก็ได้เป็นครู... พอมาท�างานปักผ้าได้เป็นนายตัวเอง  

ได้ปักผ้าคือได้ใกล้ชิดพระองค์ท่าน ตอนนี้เป็นครูสอนปักผ้าก็ยิ่งภูมิใจไปสอนปักผ้าก็พาลูกไปเล่นด้วยได้...” 

	 ก�รสร้�งสรรค์ปักผ้�แบบต่�ง	ๆ	ไม่เพียงแต่จะสร้�งขวัญและกำ�ลังใจให้สม�ชิกผ้�ปักศิลป�ชีพฯ	ทั่วประเทศ 

ภ�คภมูใิจในผลง�นของตนเองเท่�นั้น	ยังส่งผลสะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์และพระร�ชศรัทธ�ในสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	 

พระบรมร�ชนินี�ถทีม่ีต่อช�วไทยว่�	มสี�ยเลือดท�งศลิปะสบืม�แต่บรรพบุรษุ	ประกอบกบัพระวริยิอตุส�หะอย่�งไม่ย่อทอ้ 

ในสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	พระบรมร�ชินีน�ถ	อันย�วน�นกว่�	๓๐	ปี	ทำ�ให้ช�วไทยส�ม�รถฟื้นฟูง�นศิลปหัตถกรรมที่เกือบ 

สูญไปจ�กแผ่นดินให้กลบัฟ้ืนคืนม�เป็นมรดกภูมิปัญญ�อันทรงคุณค่�	 สร้�งเกียรติประวัติของช�ติ	 ด้วยส�ยพระเนตร 

ที่ทรงเล็งเห็นก�รณ์ไกลและพระวิริยอุตส�หะอย่�งยิ่งยวด	 ดังมีบทกลอนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ	

พระบรมร�ชนินี�ถ	ร้อยกรอง	โดย	คณุหญิงอไุรวรรณ		สวสัดิศ�นต์	ถ่�ยทอดส�ยใยแห่งคว�มรกั	คว�มศรทัธ�	คว�มภ�คภมูใิจ 

อันลึกซึ้งระหว่�งสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์	พระบรมร�ชินีน�ถ	กับร�ษฎรไทยไว้อย่�งเหนียวแน่น	คว�มว่�

   ธ ทรงจับมือไทยให้สนเข็ม   แต้มไหมเต็มละเอียดยิบหลายสิบสี

  เนรมิตภาพฝันวรรณคดี    ประเพณี วัฒนธรรม และต�านาน

   จิตที่จรดก�าหนดไหมจึงไร้ทุกข์  บอกความสุขด้วยเรื่องราวของชาวบ้าน

  เป็นภาพปักแห่งศิลปินโดยวิญญาณ   ซึ่งเล่าขานพระเมตตาตราบฟ้าดิน

ผลงานผ้าปักร่วมสมัย
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โครงการทุนการศึกษา สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และการดูแล พัฒนาศักยภาพนักเรียนภายใต้โครงการทุนการศึกษาฯ

โดย  กลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ
 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๑. ความเป็นมาของโครงการทุนการศึกษาฯ

	 สมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ	 สย�มมกุฎร�ชกุม�ร	 มีพระร�ชดำ�ริให้ดำ�เนินโครงการทุนการศึกษา  

สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	ขึ้นเมื่อปี	๒๕๕๒	ด้วยพระร�ชปณิธ�นที่มุ่งสร้�งคว�มรู้	สร้�งโอก�ส 

แก่เย�วชนไทยทีม่ฐี�นะย�กจนย�กลำ�บ�ก	แต่มคีว�มประพฤตดิ	ีมีคว�มส�ม�รถในก�รศกึษ�	ให้ได้รบัโอก�สท�งก�รศกึษ� 

ที่มั่นคงต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยจนสำ�เร็จก�รศึกษ�ในระดับปริญญ�ตรี	ต�มคว�มส�ม�รถของแต่ละคน	 

ต่อม�ในปี	 ๒๕๕๓	 มีพระร�ชดำ�ริให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)	 ข้ึน	 โดยพระองค์ทรงเป็นองค์ประธ�นกรรมก�ร	 และทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	 

ให้นำ�โครงก�รทนุก�รศกึษ�ฯ	ม�อยูภ่�ยใต้ก�รดำ�เนนิง�นของมลูนธิทินุก�รศกึษ�ฯ	เพือ่ให้เกดิคว�มต่อเนือ่งและยัง่ยนืต่อไป	

๒. วัตถุประสงค ์

	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กย�กจนที่เรียนดี	 ประพฤติดี	 มีคุณธรรม	ที่กำ�ลังศึกษ�ในช้ันมัธยมศึกษ�ปีที่	 ๓	 

ให้ได้มโีอก�สศกึษ�ต่อระดบัมธัยมศกึษ�ตอนปล�ยทัง้ส�ยส�มญัและส�ยอ�ชพี	และศกึษ�ต่อเนือ่งไปจนจบก�รศึกษ�ระดบั 

ปริญญ�ตรี	มีทักษะคว�มส�ม�รถพัฒน�ตนเอง	ตลอดจนยกระดับคว�มส�ม�รถในก�รประกอบอ�ชีพ	อันจะนำ�ไปสู ่

ก�รแก้ไขปัญห�คว�มย�กจนอย่�งยั่งยืน	โดยแบ่งเป็นจังหวัดละ	๒	คน	(ช�ย	๑	คน/หญิง	๑	คน)	ที่มีผลก�รเรียนในช่วง 

ชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้นคะแนนเฉลี่ยไม่ตำ่�กว่�	๓.๐๐	และม�จ�กครอบครัวที่มีร�ยได้ไม่เกิน	๒๐๐,๐๐๐	บ�ทต่อปี

๓. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการพระราชทานทุน

	 ก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนก�รศึกษ�ฯ	ไม่ใช้วิธีก�รประก�ศรับสมัคร	และไม่มีก�รสอบแข่งขัน	แต่จะดำ�เนินก�ร 

โดยก�รแสวงห�	คัดเลือก	คัดสรร	 และกลั่นกรองจนได้ผู้มีคุณสมบัติเหม�ะสมเข้�รับพระร�ชท�นทุนก�รศึกษ�	 โดยที ่

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�รทุนก�รศึกษ�ฯ	มีกลไกคณะกรรมก�รมูลนิธิฯ	กำ�กับดูแลระดับนโยบ�ย	และคณะกรรมก�รบริห�ร 

จดัก�รทนุพระร�ชท�น	กำ�กบัก�รบรหิ�รดำ�เนนิง�นโครงก�รทนุก�รศกึษ�ฯ	และมคีณะอนกุรรมก�รด้�นต่�ง	ๆ 	ช่วยขบัเคลือ่น 

และประส�นคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งคว�มร่วมมือจ�กกลไกคณะกรรมก�รระดับจังหวัดทุกจังหวัด	 

ที่มีผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเป็นประธ�น



15ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม  ๒๕๕๙

๔. ผลการด�าเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ปี ๒๕๕๙

	 นับแต่เริ่มโครงก�รทุนก�รศึกษ�ฯ	 จนถึงปัจจุบัน	 (ปีก�รศึกษ�	 ๒๕๕๒–๒๕๕๙)	 มีนักเรียนได้รับทุนก�รศึกษ� 

พระร�ชท�นจ�กทุกจังหวัดทั่วประเทศ	 จำ�นวน	๘	 รุ่น	 รวม	๑,๒๓๐	คน	คิดเป็นเงินทุนพระร�ชท�นรวมทั้งสิ้นประม�ณ	 

๒๕๒	ล้�นบ�ท	ทัง้น้ี	 โดยมนัีกเรยีนทีค่งสถ�นะอยู่ในโครงก�รทนุก�รศึกษ�ฯ	รวม	๑,๑๕๖	คน	จำ�แนกระดบัก�รศึกษ�และ 

ส�ข�ต่�ง	ๆ	ประกอบด้วย	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	(รุ่นที่	๖-๘)	รวม	๔๕๙	คน	ซึ่งกำ�ลังเรียนต่อในส�ยส�มัญสัดส่วน 

ร้อยละ	๘๓	และส�ยอ�ชพีสัดส่วนร้อยละ	๑๗	และระดับปรญิญาตร	ี(รุน่ที	่๑–๕)	รวม	๖๙๐	คน	ซ่ึงเรยีนในส�ข�ทีส่อดคล้อง 

กบัยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประเทศในด้�นต่�ง	ๆ 	ประกอบด้วย	ด้�นคว�มมั่นคงร้อยละ	๐.๒๙	ด้�นก�รสร้�งคว�มส�ม�รถ 

ในก�รแข่งขันร้อยละ	 ๕๒.๐๓	 ด้�นก�รพัฒน�และเสริมสร้�งศักยภ�พคนร้อยละ	 ๓๕.๒๒	 ด้�นก�รสร้�งโอก�สและ 

คว�มเสมอภ�คและเท่�เทียมกันท�งสังคมร้อยละ	๓.๑๙	ด้�นก�รสร้�งก�รเติบโตบนคุณภ�พชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ร้อยละ	๔.๖๔	และด้�นก�รปรับสมดุลและพัฒน�บริห�รจัดก�รภ�ครัฐร้อยละ	๔.๖๔	

	 เพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินโครงก�รทุนก�รศึกษ�	สมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ	สย�มมกุฎร�ชกุม�ร	อย่�งต่อเนื่อง	 

มีประสิทธิภ�พ	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	๑	พฤษภ�คม	๒๕๕๕	และวันที่	๑๒	พฤษภ�คม	๒๕๕๘	เห็นชอบให้สนับสนุน 

งบประม�ณแก่มูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ประเทศต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	ปีละ	๑๐	ล้�นบ�ท	โดยเริ่มตั้งแต่ 

ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๖–๒๕๖๕	ต�มข้อเสนอของสำ�นกัเลข�ธกิ�รคณะรฐัมนตร	ีโดยอดุหนุนผ่�นสำ�นกัเลข�ธกิ�รคณะรฐัมนตรี	 

ในก�รดแูลพัฒน�ศกัยภ�พนกัเรยีนทนุพระร�ชท�นในโครงก�รทนุก�รศกึษ�	สมเดจ็พระบรมโอรส�ธริ�ชฯ	สย�มมกฎุร�ชกมุ�ร 

ภ�ยใต้วตัถปุระสงค์เพือ่พฒัน�ทกัษะคว�มส�ม�รถด้�นก�รศกึษ�และก�รเรียนรู	้ก�รเสรมิสร้�งกระบวนก�รเรยีนรูทั้กษะชวิีต	 

สร้�งเครอืข่�ยกจิกรรมทีน่ำ�หลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีงม�ใช้	ก�รพฒัน�ระบบฐ�นข้อมลูนกัเรยีนทนุฯ	และก�รสนบัสนนุ 

ก�รดำ�เนินก�รคัดเลือก	 คัดสรร	 ตลอดจนก�รติดต�มนักเรียนในโครงก�รทุนก�รศึกษ�ฯ	พร้อมกันน้ี	 สำ�นักเลข�ธิก�ร 

คณะรัฐมนตรีได้จัดตั้งกลุ่มง�นดูแลและพัฒน�ศักยภ�พนักเรียนทุนฯ	 ขึ้น	 เพื่อร่วมปฏิบัติภ�รกิจดังกล่�ว	 ร่วมกับ 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 และมูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ประเทศ 

ต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	โดยในปี	๒๕๕๙	มีผลก�รดำ�เนินก�รที่สำ�คัญ	ดังนี้

 ๕.๑ การพัฒนาทักษะความสามารถด้านการศึกษาและการเรียนรู้

  ๕.๑.๑ กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานจิตอาสา ณ โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

สภากาชาดไทย ซึง่ดำ�เนนิก�รต่อเนือ่งเป็นปีที	่๓	โดยมูลนธิิสถ�บนัวจัิยและพฒัน�ประเทศต�มปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ได้คัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนฯ	 รุ่นท่ี	 ๕-๗	 ท่ีเรียนส�ยวิทย�ศ�สตร์และมผีลก�รเรยีนดมี�กถงึดเียีย่ม	มคีว�มประพฤตดิแีละ 

มคีว�มสนใจหรือมุง่มัน่อย�กศกึษ�ต่อท�งด้�นแพทยศ�สตร์	พย�บ�ลศ�สตร์	และส�ธ�รณสุขศ�สตร	์จำ�นวน	๒๖	คน	โดยแบ่งฝึก 

ปฏิบัติง�น	ณ	โรงพย�บ�ลศิริร�ช	จำ�นวน	๑๓	คน	และโรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์	สภ�ก�ช�ดไทย	จำ�นวน	๑๓	คน	ในระหว่�ง 

วันที่	๒๐	มีน�คม-๒	เมษ�ยน	๒๕๕๙

ส�ยอ�ชีพ

ร้อยละ	๑๗

ส�ยส�มัญ

ร้อยละ	๘๓

ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย/เทียบเท่� ระดับปริญญ�ตรี

ด้�นคว�มมั่นคง

ร้อยละ	๐.๒๙

ด้�นก�รพัฒน�และเสริมสร้�ง

ศักยภ�พคน

ร้อยละ	๓๕.๒๒

ยุทธศ�สตร์ด้�นก�รสร้�ง

โอก�สและคว�มเสมอภ�ค 

และเท่�เทียมกันท�งสังคม	

ร้อยละ	๓.๑๙

ด้�นก�รสร้�ง 

ก�รเติบโตบนคุณภ�พชีวิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ	๔.๖๔

ด้�นก�รปรับสมดุลและพัฒน�ก�ร

บริห�รจัดก�รภ�ครัฐ

ร้อยละ	๔.๖๔

ด้�นก�รสร้�ง 

คว�มส�ม�รถ 

ในก�รแข่งขัน 

ร้อยละ	๕๒.๐๓

๕. การดูแลและพฒันาศกัยภาพนกัเรยีน ภายใต้โครงการทนุการศกึษาฯ



สลค.สาร16

  ๕.๑.๒ กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานเพื่อหาประสบการณ์และหารายได้พิเศษในระหว่างปิดภาคเรียน  

ให้แก่นักเรียนทุนฯ	 รุ ่นที่	 ๑-๗	 ซึ่งดำ�เนินก�รต่อเนื่องเป็นปีที่	 ๒	 ในช่วงเดือนพฤษภ�คม–กรกฎ�คม	 ๒๕๕๙	 

โดยดำ�เนินก�รให้นักเรียนทุนฯ	ได้เข้�รับก�รฝึกปฏิบัติง�นในหน่วยง�นต่�ง	ๆ 	ประกอบด้วย	สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี	 

จำ�นวน	๔	คน	สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รพฒัน�เศรษฐกจิและสงัคมแห่งช�ต	ิมลูนธิสิถ�บนัวจิยัและพฒัน�ประเทศต�มปรชัญ� 

ของเศรษฐกจิพอเพยีง	และโครงก�รทนุก�รศกึษ�ฯ	จำ�นวน	๖	คน	อทุย�นหลวงร�ชพฤกษ์	จงัหวัดเชยีงใหม่	จำ�นวน	๘	คน	 

และบรษิทั	ทร	ูคอร์ปอเรชัน่	จำ�กัด	(มห�ชน)	จำ�นวน	๓๓	คน

  ๕.๑.๓ กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการผลิตการเกษตรในระบบปลอดภัยและมาตรฐานคุณภาพ  

ณ เครือรัฐออสเตรเลยี	โดยคดัเลอืกคดัสรรนกัเรยีนทนุ	รุน่ที	่๒-๕	จำ�นวน	๒๐	คน	ทีม่ผีลก�รเรยีนดมี�กถึงดเียีย่ม	มคีว�มประพฤต ิ

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่�งที่ดี	 เป็นแกนนำ�นักเรียนทุนฯ	 มีจิตอ�ส�ในก�รช่วยง�นโครงก�รทุนก�รศึกษ�ฯ	 

และเครือข่�ยนักเรียนทุนฯ	 อย่�งต่อเนื่อง	 เป็นตัวแทนของนักเรียนทุนฯ	 ร่วมเดินท�งไปกับตัวแทนเกษตรกรของมูลนิธิ 

โครงก�รหลวง	ศกึษ�ดงู�นด้�นก�รผลติก�รเกษตรในระบบปลอดภยัและม�ตรฐ�นคณุภ�พ	ณ	รฐัควนีส์แลนด์	เครอืรฐัออสเตรเลยี	 

ในระหว่�งวันที่	๓๑	พฤษภ�คม-๖	มิถุน�ยน	๒๕๕๙

 ๕.๒ การสร้างความตระหนกั รูส้�านกึ และแสดงถึงความจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ และการบ�าเพ็ญ 

ประโยชน์ด้วยจิตอาสา

  ๕.๒.๑ กิจกรรมร่วมเฝ้าฯ รับเสดจ็สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ในโอกาสเสดจ็ฯ  

แทนพระองค์ไปทรงเปลีย่นเคร่ืองทรงถว�ยพระพทุธมห�มณรีตันปฏมิ�กร	 โดยก�รนำ�ตวัแทนนกัเรยีนทนุเข้�ร่วมเฝ้�ฯ	 

รับเสดจ็สมเดจ็พระบรมโอรส�ธริ�ชฯ	สย�มมกุฎร�ชกมุ�ร	รวม	๓	ครัง้	ๆ	ละ	๒๕	คน	ครัง้ที	่๑	เมือ่วนัที	่๒๖	พฤศจกิ�ยน	๒๕๕๘	 

ครัง้ที	่๒	วันที่	๒๓	มีน�คม	๒๕๕๙	และครั้งที่	๓	วันที่	๒๐	กรกฎ�คม	๒๕๕๙

  ๕.๒.๒ กิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม  

ในพระบรมมหาราชวัง	 โดยก�รนำ�ตัวแทนนักเรียนทุนฯ	 เข้�ร่วมกิจกรรม	๒	ครั้ง	ๆ	ละ	๒๕	คน	 	ครัั้งที่	๑	 เมื่อวันที่	๖	

มีน�คม	๒๕๕๙	และครั้งที่	๒	วันที่	๒๘	มีน�คม	๒๕๕๙

  ๕.๒.๓ กจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์เพือ่สงัคม ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค ๒	โดยนำ�นกัเรยีนทนุฯ	 

เข้�ร่วมทำ�กจิกรรม	๒	ครัง้	ๆ	ละ	๒๕	คน	ครัง้ที	่๑	เมือ่วนัที	่๑๒	ธนัว�คม	๒๕๕๘	และคร้ังที	่๒	เมือ่วันที	่๓๐	เมษ�ยน	๒๕๕๙

 ๕.๓ การสนับสนุนกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับพระราชทาน 

ทุนการศึกษา รุ่นท่ี ๘ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙	 โดยก�รลงพื้นที่สำ�รวจข้อมูลเชิงประจักษ์นักเรียนที่มีคุณสมบัติ 

ซึง่ผ่�นก�รพจิ�รณ�ของคณะกรรมก�รฯ	ระดบัจงัหวัด	รวม	๑๔๔	คน	ในพืน้ที	่๒๔	จงัหวัด	สำ�หรบัอีก	๕๒	จงัหวัด	สำ�นกัง�น 

คณะกรรมก�รพฒัน�ก�รเศรษฐกจิและสงัคมแห่งช�ตแิละสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นรบัผดิชอบดำ�เนนิก�ร

 ๕.๔ การติดตามดูแลนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาฯ

  ๕.๔.๑ การประชุมติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุนระดับภูมิภาค เพื่อติดต�มผลก�รเรียน	 

คว�มประพฤติ	ก�รใช้จ่�ยเงนิทนุ	ตลอดจนรบัฟังปัญห�อปุสรรคด้�นก�รเรยีน	ก�รใช้ชวีติ	และก�รทำ�ง�นเครอืข่�ยนกัเรยีนทนุฯ	 

รวม	๕	ครั้ง	ดังนี้

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี พื้นที่ นักเรียนที่เข้าร่วม (คน)

๑ ๒๐	กุมภ�พันธ์	๒๕๕๙ ภ�คเหนือตอนล่�ง	:	จังหวัดพิษณุโลก ๒๘

๒ ๒๗	กุมภ�พันธ์	๒๕๕๙ ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	:	จังหวัดขอนแก่น ๓๓

๓ ๖	มีน�คม	๒๕๕๙ ภ�คกล�ง	:	กรุงเทพมห�นครและปริมณฑล ๕๑

๔ ๙	มีน�คม	๒๕๕๙ ภ�คเหนือ	:	จังหวัดเชียงใหม่ ๒๒

๕ ๑๙	มีน�คม	๒๕๕๙ ภ�คตะวันออก	:	จังหวัดชลบุรี ๒๔



17ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม  ๒๕๕๙
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  ๕.๔.๒ การประชุมปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนฯ รุ่นท่ี ๑ และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตาม 

ผลการเรียนนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๒–๔ และการจัดท�าแผนปฏิบัติการพี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพ่ือน	 ในระหว่�งวันท่ี	 

๒๓-๒๔	เมษ�ยน	๒๕๕๘	ณ	โรงแรมปรินซ์พ�เลซ	กรุงเทพมห�นคร	มีนักเรียนทุนฯ	รุ่นที่	๑–๔	เข้�ร่วมประชุมฯ	จำ�นวน	

๔๐๐	 คน	 นอกจ�กน้ี	 ยังได้นำ�นักเรียนทุนฯ	 เข้�พบและรับฟังโอว�ทจ�กน�ยกรัฐมนตรี	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอช�	 

พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศก�รโครงก�รทุนก�รศึกษ�ฯ	ณ	ตึกสันติไมตรี	ทำ�เนียบรัฐบ�ล	เมื่อวันที่	๒๓	เมษ�ยน	๒๕๕๙	

  ๕.๔.๓ การลงพื้นที่ติดตามอาการเจ็บป่วยและเยี่ยมไข้นักเรียนทุนฯ

   ๕.๔.๓.๑ กรณีนางสาววิไลลักษณ์  ปงผางสกุล	 นักเรียนทุนฯ	 รุ่นที่	 ๔	 จังหวัดลำ�พูน	 

ซึง่ป่วยด้วยโรคมะเรง็เม็ดเลอืดข�วเฉยีบพลนั	ซ่ึงได้รบัพระมห�กรณุ�ธิคณุจ�กสมเดจ็พระบรมโอรส�ธริ�ชฯ	สย�มมกฎุร�ชกมุ�ร	 

ทรงรับเป็นคนไข้ในพระร�ช�นุเคร�ะห์	ณ	 โรงพย�บ�ลมห�ร�ชนครเชยีงใหม่	อย่�งไรกด็	ีน�งส�ววไิลลกัษณ์ฯ	ได้เสยีชวีติลง 

เมือ่วันที	่๗	มนี�คม	๒๕๕๙

	 	 	 ๕.๔.๓.๒ กรณนีางสาวสวุภิา  ชาญศร	ีนกัเรยีนทนุฯ	รุ่นที่	๒	จังหวัดฉะเชิงเทร�	ซึ่งมีปัญห� 

ก�รเจ็บป่วย	ตวัซดี	และเคยมปีระวตักิ�รป่วยเป็นโรคมะเรง็เมด็เลอืดข�วในวยัเดก็ได้ประส�นนำ�ตวันกัเรยีนเข้�ตรวจวนิจิฉยัโรค 

อย่�งละเอียด	ณ	โรงพย�บ�ลศริริ�ช	เพือ่ว�งแผนก�รรกัษ�โรคอย่�งเป็นระบบ	ซึง่พบว่�นกัเรยีนป่วยเป็นวณัโรคและไทรอยด์ 

ร่วมด้วย

 ๕.๕ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนฯ และโครงการทุนการศึกษาฯ โดยก�รนำ�เข้�ข้อมูลร�ยง�น 

ผลก�รเรียน	คว�มประพฤติ	ก�รใช้จ่�ยเงินของนักเรียนทุนฯ	ทุกรุ่นประจำ�ภ�คเรียนและปีก�รศึกษ�ที่เป็นปัจจุบัน	ก�รดูแล 

บำ�รุงรักษ�ระบบให้ส�ม�รถใช้ง�นได้อย่�งเต็มประสิทธิภ�พ	 เป็นระบบ	 ตลอดจนเผยแพร่ประช�สัมพันธ์	 ข่�วส�ร	 

องค์คว�มรู้ต่�ง	ๆ	แก่นักเรียนทุนฯ



19ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม  ๒๕๕๙

	 เมื่อวันที่	๒๒	เมษ�ยน	๒๕๕๙		นักเรียนทุนฯ	รุ่นที่	๑-๔	ได้มีโอก�สเข้�พบและรับฟังโอว�ท 

จ�ก	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอช�	น�ยกรัฐมนตรี	ณ	ตึกสันติไมตรี	ทำ�เนียบรัฐบ�ล	โดยมีส�ระสำ�คัญ 

สรุปได้	ดังนี้

นักเรียนทุนฯ ทุกคนต้องเป็นคนจิตใจดี มีความรู้ คิดเป็น

	 นกัเรยีนทนุฯ	ทกุคน	เปรยีบเหมอืนลูกหล�นทีจ่ะพฒัน�ประเทศต่อไปในอน�คต	จ�กก�รเดินชม 

นิทรรศก�รมีก�รบรรย�ยเกี่ยวกับก�รไปศึกษ�ดูง�นในต่�งประเทศ	 จะเห็นได้ว่�ประเทศของเข�มี 

ก�รพัฒน�ในด้�นต่�ง	ๆ 	แต่สิ่งที่สำ�คัญที่สุด	คือ	การพัฒนาที่จิตใจ การพัฒนาความรู้ของเรา เราต้อง 

โอวาทจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ในโอกาสนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เข้าพบ

คดิให้เป็น	เอ�เยีย่งอย่�งทีด่จี�กเข�	เร�ต้องพงึพอใจในสิง่ทีต่นเองได้รับ	 

พึงพอใจในทุนพระร�ชท�น	เพร�ะยังมีอีกหล�ยคนที่ไม่ได้รับโอก�สนี้	

	 คว�มค�ดหวังในอน�คต	ค�ดว่�ในวันข้�งหน้�	ประเทศของเร� 

จะหลุดพ้นจ�กประเทศที่มีร�ยได้ระดับป�นกล�ง	 ไปสู่ประเทศที่มี 

ร�ยได้ระดบัสงู	อย่�งไรกต็�ม	ตอนนีค้นในประเทศยงัตดิกบัดกัอยูส่องอย่�ง	 

คอื	กบัดกัท�งคว�มคดิและกบัดกัคว�มขัดแย้ง	ซึง่เป็นสิง่ทีเ่ร�ต้องแก้ไข 

ให้ได้	อย�กฝ�กว่�	สิง่แรกทีเ่ร�ควรทำ�คือก�รเป็นคนทีม่คีณุค่�ของประเทศ	 

เร�ตอ้งสร�้งท�ย�ทของเร�ตอ่ไปในวนัข�้งหน�้ต�มยทุธศ�สตรช์�ต ิ

ทีว่�งไว้	๒๐	ปีข้�งหน้�	โดยม	ี๖	ยทุธศ�สตร์	เช่น	ด้�นก�รพฒัน�ท้องถิน่	 

“นักเรียนทุนฯ ทุกคนต้องเป็นคนที่มีจิตใจดี มีความรู้ คิดเป็น”

โดย	กลุ่มง�นดูแลและพัฒน�ศักยภ�พนักเรียนทุนฯ	
	 สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี



สลค.สาร20

ด้�นก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตและสิ่งแวดล้อม	ด้�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจ	 

ด้�นก�รบริห�รง�น	ด้�นก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น	ด้�นก�รบริห�ร 

จัดก�รองค์กร	 เร�จะมีเด็กรุ ่นใหม่ที่ยังไม ่เกิดม�แต่จะเกิดใน	 

พ.ศ.	๒๕๖๐	เป็นต้นไป	ซึ่งในช่วงดังกล่�วจะเข้�สู่ก�รปฏิรูปก�รศึกษ� 

อย่�งเต็มรูปแบบ	และนับต่อไปอีก	๒๐	ปี	จึงจะได้เด็กรุ่นใหม่ขึ้นม�	 

เร�จะมีรุ ่นน้อง	ดังนั้น	สิ่งที่เร�ต้องทำ�	คือ	ต้องเตรียมตัวเข้�ร่วม 

ก�รปฏิรูปก�รศึกษ�

	 จ�กพระร�ชปณธิ�นทีมุ่ง่มัน่ของสมเดจ็พระบรมโอรส�ธิร�ชฯ	 

สย�มมกุฎร�ชกุม�ร	คือ	ให้ทุกคนมีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถ	มีศักยภ�พ	 

โอก�สทุกคนมีไม่เท่�กันเร�ต้องคำ�นึงถึงโอก�ส	 คนที่มีโอก�สน้อยกว่� 

ต้องขวนขว�ยเรยีนรู	้พย�ย�ม	ต้องต้ังคว�มหวงัของชีวติให้ได้อย่�งน้อย	 

๔	ประก�ร	 คือ	 (๑)	 เร�ต้องเป็นคนดีของสังคม	 (๒)	 เร�จะช่วยเหลือ 

ประเทศช�ติได้อย่�งไร	 (๓)	 เร�จะดูแลพ่อแม่ได้อย่�งไร	 และ	 

(๔)	เร�จะสร้�งครอบครัวได้อย่�งไร	เร�ต้องทำ�คว�มดีในกระบวนก�ร 

ต�มนี้	 ถ้�เร�ส�ม�รถสร้�งเด็กดีที่ส�ม�รถเป็นแกนให้มีอยู่ในทุกภ�ค	 

ประเทศก็จะเกิดคว�มเข้มแข็ง

การพัฒนาที่ส�าคัญคือการสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถ 

ของประเทศ ตลอดจนการพัฒนาท่ีจะน�าไปสู่สะเตม็ศกึษา (STEM : Science  

Technology Engineering and Mathematics Education) 

	 แนวท�งก�รจดัก�รศกึษ�ให้ผูเ้รยีนเกิดก�รเรียนรูแ้ละส�ม�รถ 

บรูณ�ก�รคว�มรูท้�งวทิย�ศ�สตร์	เทคโนโลย	ีกระบวนก�รท�งวศิวกรรม	 

และคณิตศ�สตร	์ ไปใช้ในก�รเชื่อมโยงและแก้ปัญห�ในชีวิตจริง	 และ 

ประกอบอ�ชีพในอน�คต	โดยก�รพัฒน�กระบวนก�รหรือผลผลิตใหม่ 

ควบคู่ไปกับก�รพัฒน�ทักษะแห่งศตวรรษที่	๒๑

	 ประเทศไทยต้องมีแผนยุทธศ�สตร์ในก�รพัฒน�ประเทศ	 

ก�รสร้�งคว�มเข้มแขง็	ก�รเพิม่ขดีคว�มส�ม�รถ	เร�ต้องสร้�งแกนของ 

ทุกภ�คให้เจริญเติบโตให้ได้	โดยต้องเริ่มจ�กตัวเอง	และขย�ยไป 

ทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง	 ไม่ว่�จะเป็นภ�คเอกชน	 ธุรกิจ	 บริก�ร	 และ 

ก�รบรหิ�รร�ชก�รต่�ง	ๆ 	ซึง่ในแต่ละภ�คจะมคีว�มแตกต่�ง	ถ้�นักเรียนทนุ	 

ม.ท.ศ.	 มีก�รอบรมไปในทิศท�งเดียวกันก็จะมีพัฒน�ก�รขับเคลื่อน 

ทุกภูมิภ�ค	คนที่เกิดในพื้นที่ต้องรักแผ่นดินเกิด	ต้องทำ�เมืองเล็กให้เป็น 

เมืองใหญ่	เร�จะต้องเข้�สู่ก�รพัฒน�ที่นำ�ไปสู่	STEM	ซึ่งเป็นร�กฐ�น 

ที่สำ�คัญที่สุดในก�รพัฒน�ประเทศ	 เพร�ะประเทศของเร�ยังข�ด 

ก�รวจิยัเชงิวทิย�ศ�สตร์	แต่จะหนกัไปท�งสงัคม	STEM	จงึมคีว�มสำ�คญั	 

นกัเรยีนทีเ่รยีนส�ยวทิย�ศ�สตร์และส�ยอ�ชวีะนัน้กส็�ม�รถเข้�ศกึษ� 

ต่อในมห�วิทย�ลัยได้	แต่ต้องรู้ก่อนว่�รัฐบ�ลมีคว�มต้องก�รอะไร	รฐับ�ล 

ต้องก�รคนท่ีจบจ�ก	 STEM	 เร�ต้องมีเป้�หม�ยในก�รเรียน	 ต้องด ู

คว�มต้องก�รของตล�ด	 ส่วนใหญ่จะทำ�ง�นไม่ตรงกับสิ่งท่ีเรียนม�	 

เดก็ว�งเป้�หม�ยในชวีติไม่เป็น	เรยีบเรยีงไม่เป็น	ถ้�เด็กเรยีบเรยีงไม่เป็น 

แสดงว่�ก�รสอนยังมีปัญห�อยู ่	 ทุกวันนี้เด็กจะเรียนไปเพื่อสอบ	 

แต่สิง่ทีจ่ะอยูก่บัเร�ไปตลอดชวีติคอื	 ก�รเรยีนรู	้ บ�งวชิ�เป็นก�รเรยีนรู	้ 

ถ้�อันไหนเป็นวิช�ก�รก็ให้นำ�ไปพัฒน�ตัวเอง	อย�กฝ�กว่�นอกจ�ก 

ก�รเพิม่คว�มส�ม�รถในตวัเองแล้ว	จะต้องเพิม่ในด้�นอืน่ด้วยไม่ว่�จะเป็น 

ด้�นจติส�ธ�รณะ	หรอืก�รพฒัน�ตนเองด้วยก�รไปศกึษ�ดงู�นต่�งประเทศ	 



21ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม  ๒๕๕๙

เร�ไปศึกษ�ดูง�นต่�งประเทศจะได้เห็นคว�มแตกต่�ง	 เมื่อเห็น 

คว�มแตกต่�งแล้วต้องคิดประยุกต์นำ�กลับม�พัฒน�ประเทศของเร� 

ให้ก้�วหน้�

นักเรียนทุนฯ ถือเป็นพลังที่ส�าคัญในการพัฒนาประเทศ ขอให้น�า 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต และการขับเคล่ือน 

ประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

	 เร�ต้องทำ�คว�มเข้�ใจในหลกัปรชัญ�ของเศรษฐกิจพอเพยีงให้ถกู	 

คอื	เร�รูอ้ะไรให้รูใ้ห้ลึก	รูใ้ห้จรงิ	ให้รูว่้�ไส้ของมนัคอือะไร	อย่�รูแ้ต่เพยีง 

ภ�ยนอก	หรือชัน้กระพ้ี	คอื	รูอ้ะไรให้รูจ้รงิ	ๆ 	รูใ้ห้ถึงแก่น	สิง่ไหนทีย่งัไม่รู้ 

กไ็ม่เป็นไร	เร�ส�ม�รถถ�ม	ส�ม�รถค้นคว้�จ�กแหล่งอืน่	ๆ 	ได้	คนเร�จะต้อง 

มกี�รเรยีนรูต้ลอดชวีติ	 ไม่ใช่เพยีงแต่เรยีนจบต�มหลกัสตูรแล้วกเ็สรจ็ไป	 

สิง่ทีพ่ระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยูห่วัทรงเป็นห่วง	ณ	เวล�นี	้คอื	คว�มม่ันคง 

ของประเทศ	ซึง่คว�มมัน่คงของประเทศเร�น้ีจะเป็นบ่อเกดิของเศรษฐกจิ	 

สังคม	และก�รต่�งประเทศ	นอกจ�กก�รศึกษ�เรียนรู้ต่�ง	ๆ	แล้ว	 

เร�ทุกคนต้องเป็นคนด	ีคนดคีอืคนทีม่คีณุธรรม	มีศลี	มธีรรมะ	อะไรทีคิ่ดว่�ดี 

เร�ก็ทำ�	อันไหนที่ไม่ดีก็ไม่ทำ�	ดีก็ทำ�	ไม่ดีไม่ทำ�	คว�มเป็นคนดีมีแค่น้ี	 

ในวนันีพ้วกเร�ทกุคนจะต้องเป็นส่วนสำ�คญัในก�รพฒัน�และขบัเคลือ่น 

ในส่วนของภูมิภ�คต่�ง	ๆ	โดยสิ่งที่เร�ทุกคนต้องพัฒน�	คือก�รพัฒน� 

ด้�นทักษะคว�มรู้	 คว�มส�ม�รถที่นอกเหนือจ�กในหนังสือ	 หรือจ�ก 

ตำ�ร�ที่ไม่ได้มีบอกไว้

	 ในก�รใช้ชีวิตทุกคนต้องมีเป้�หม�ยในชีวิต	 เป้�หม�ย	 คือ	 

สิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นเป็นแรงผลักดัน		เป้�หม�ยของชีวิตเป็นสิ่งที่สำ�คัญ	 

ที่เร�ต้องตั้งเป้�หม�ยในชีวิตไว้	 เร�ต้องว�งเป้�หม�ยไว้เป็นขั้น	 ๆ	 

เป็นตอน	ๆ 	ว่�ในแต่ละปีเร�จะพฒัน�ตัวเองอย่�งไรบ้�ง	สิง่ทีอ่ย�กฝ�กมี	 

๒	ประเด็น	คือ	(๑)	ก�รสร้�งกระบวนก�รคิดที่เป็นกระบวนก�รคิด 

อย่�งมีวิสัยทัศน์ที่กว้�งไกล	มองอะไรให้กว้�ง	ๆ	และ	(๒)		อ่�นหนังสือ 

ให้ม�ก	ๆ	ไม่ว่�จะเป็นหนังสืออะไรขอให้อ่�น	อ่�นเพื่อให้ได้ประโยชน์	 

ได้ส�ระจ�กก�รอ่�นนั้น	 ๆ	 ซึ่งก�รอ่�นหนังสือเป็นสิ่งที่คนไทยข�ดอยู่	 

ปัจจบุนัสิง่ทีท่กุคนต้องระลกึถงึเสมอคอืมคีว�มสำ�นกึในพระมห�กรณุ�ธคิณุ 

อย่�งห�ที่สุดมิได้	 ในเรื่องที่พระองค์พระร�ชท�นโอก�สท�งก�รศึกษ�	

พระร�ชท�นทุนก�รศึกษ�ให้	ดังนั้น	ทุกคนต้องสนองพระร�ชปณิธ�น

ของพระองค์

	 คว�มค�ดหวงัสงูสุด	คอื	ขอให้นกัเรยีนทุนฯ	ทกุคนทำ�คว�มดี	 

เป็นคนด	ีมคีว�มประพฤติด	ีจ�กส่ิงทีน่กัเรยีนทนุได้ทำ�ม�	ในส่วนกจิกรรมต่�ง	ๆ 	 

เร�ต้องขย�ยออกเป็นเครือข่�ย	จ�ก	๑	คน	สู่	๑,๐๐๐	คน	สู่	๑๐,๐๐๐	คน	 

เร�ต้องทำ�ให้พระองค์ท่�นมีคว�มสุข	 มีคว�มสบ�ยพระร�ชหฤทัย	 

โดยไม่ควรละทิง้คว�มเป็นไทย	แต่ควรปรบัส่ิงใหม่ม�ใช้กบัสิง่เดมิท่ีมอียู ่

ให้สอดคล้องกับยุคสมัย	สอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลงต่�ง	ๆ	พวกเร� 

ต้องเป็นคนที่พูดดี	ทำ�ดี	คิดดี	คิดได้	และคิดเป็น

	 สุดท้�ยนี้	ขอเป็นกำ�ลังใจให้กับทุกคน	ขอให้พวกเร�ช่วยดูแล 

ซึง่กันและกัน	เพ่ือนดูแลเพ่ือน	พ่ีดูแลน้อง	ขอให้ทกุคนต้ังใจศกึษ�เล่�เรยีน 

ในสิ่งที่พวกเร�มุ่งหวังตั้งใจไว้	 เพื่อให้เป็นกำ�ลังสำ�คัญในก�รขับเคลื่อน 

และพัฒน�ประเทศช�ติในอน�คตต่อไป
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เครื่องมือทางการคลังที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ

ในการด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 

ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ

โดย	 ณัฐฏ์จ�รี		อนันตศิลป์
	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักวิเคร�ะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
	 สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

	 ท่ีผ่�นม�ก�รใช้จ่�ยภ�ครัฐที่นำ�ม�ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศจะส�ม�รถดำ�เนินก�รโดยผ่�นเครื่องมือท�งก�รคลัง

ต่�ง	ๆ 	เช่น	งบประม�ณร�ยจ่�ยแผ่นดินประจำ�ปี	เงินกู้	เงินนอกงบประม�ณ	กิจกรรมกึ่งก�รคลัง	(Quasi-fiscal	Activity)	ก�รใช้จ่�ย

จ�กงบประม�ณแผ่นดนิเป็นเครือ่งมอืท�งก�รคลงัทีส่ำ�คญัอย่�งหนึง่ของรฐับ�ลทีจ่ะต้องดำ�เนนิก�รโดยก�รตร�เป็นกฎหม�ย	และเม่ือ

ประก�ศใช้แล้วรัฐบ�ลจะต้องดำ�เนินก�รใช้จ่�ยงบประม�ณต�มแผนง�น/ผลผลิต/โครงก�ร/ร�ยก�ร	 และวงเงินที่กำ�หนดไว้ใน 

พระร�ชบัญญัติงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี	ซึ่งเป็นไปต�มพระร�ชบัญญัติวิธีก�รงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๐๒	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 อย่�งไรก็ดี	 หลังจ�กที่กฎหม�ยงบประม�ณประก�ศใช้แล้ว	 ในช่วงระหว่�งปีงบประม�ณ	 กรณีที่สถ�นก�รณ์ของประเทศ 

มีก�รเปลี่ยนแปลงไป	วงเงินงบประม�ณที่จัดสรรให้แก่หน่วยง�นต่�ง	ๆ 	ต�มกฎหม�ยงบประม�ณที่ประก�ศใช้แล้วอ�จจะไม่เพียงพอ	

หรือไม่ส�ม�รถรองรับปัญห�ที่เกิดขึ้นอย่�งมีประสิทธิภ�พ	หรือไม่สอดคล้องกับนโยบ�ยของรัฐบ�ลในกรณีท่ีมีรัฐบ�ลใหม่เข้�ม� 

บริห�รประเทศหลังจ�กงบประม�ณถูกประก�ศใช้เป็นกฎหม�ย	พระร�ชบัญญัติวิธีก�รงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๐๒	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	

ได้กำ�หนดอำ�น�จและรูปแบบก�รบริห�รก�รใช้จ่�ยเงินแผ่นดินเอ�ไว้เพ่ือแก้ไขปัญห�ที่เกิดข้ึนดังกล่�ว	นอกจ�กนี้	 พระร�ชบัญญัต ิ

เงินคงคลัง	 พ.ศ.	 ๒๔๙๑	 เป็นเครื่องมือท�งก�รคลังอีกอันหนึ่งซ่ึงมีคว�มใกล้ชิดกับกฎหม�ยวิธีก�รงบประม�ณ	ที่จะช่วยให้รัฐบ�ล

ส�ม�รถนำ�เงินคงคลังม�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินได้อีกท�งหนึ่ง	ภ�ยใต้เงื่อนไขบ�งประก�รได้เช่นกัน

	 รัฐบ�ลที่บริห�รประเทศในแต่ละช่วงเวล�จึงส�ม�รถเลือกใช้เครื่องมือท�งก�รงบประม�ณภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติวิธีก�ร 

งบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๐๒	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	หรือพระร�ชบัญญัติเงินคงคลัง	พ.ศ.	๒๔๙๑	ในรูปแบบต่�ง	ๆ 	เช่น	ก�รใช้จ่�ยงบกล�ง	

ร�ยก�รเงนิสำ�รองจ่�ยเพือ่กรณฉีกุเฉนิหรอืจำ�เป็น	ก�รโอนเปลีย่นแปลงงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี	พระร�ชบญัญตัโิอนงบประม�ณ	

พระร�ชบัญญัติงบประม�ณร�ยจ่�ยเพิ่มเติม	 ก�รก่อหนี้ผูกพันข้�มปีงบประม�ณ	 (ร�ยก�รใหม่)	 ระหว่�งปีงบประม�ณ	ก�รใช้จ่�ย 

เงินคงคลัง	 ก�รใช้ม�ตรก�ร/กิจกรรมก่ึงก�รคลัง	 อย่�งไรก็ดี	 เคร่ืองมือต่�ง	 ๆ	 เหล่�นี้	 มีจุดเด่นและข้อจำ�กัดที่แตกต่�งกัน	 รวมทั้ง 

ในก�รนำ�เครือ่งมอืม�ใช้ต้องพจิ�รณ�ให้เหม�ะสมกบัสถ�นก�รณ์	ระยะเวล�	ภ�ระท�งก�รคลัง	รวมถึงหลักก�รของกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้อง

	 เนื่องจ�กเรื่องที่เข้�สู่ก�รพิจ�รณ�ของคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับก�รใช้งบประม�ณของประเทศ	ซึ่งมีบริบท 

รูปแบบที่หล�กหล�ยดังที่กล่�วม�ข้�งต้น	ดังนั้น	ในบทบ�ทก�รปฏิบัติง�นของสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีที่จะต้องกลั่นกรองเรื่อง

ที่นำ�เสนอเข้�สู่ก�รพิจ�รณ�ของคณะรัฐมนตรีจึงต้องมีคว�มเข้�ใจเครื่องมือต่�ง	 ๆ	 ดังกล่�ว	 ซ่ึงจะช่วยให้ก�รปฏิบัติง�นของสำ�นัก

เลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีในส่วนก�รพิจ�รณ�เสนอเรื่องเข้�สู่ก�รพิจ�รณ�ของคณะรัฐมนตรีเป็นไปอย่�งถูกต้องและมีประสิทธิภ�พ

ม�กข้ึน	รวมถงึเป็นก�รรวบรวมเครือ่งมอืทีเ่กีย่วข้องกบัด้�นก�รงบประม�ณทัง้หมดให้แก่รฐับ�ลซ่ึงเป็นผูก้ ำ�หนดนโยบ�ยในก�รบริห�ร

ประเทศด้วย



23ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม  ๒๕๕๙

	 เครือ่งมือท�งก�รคลัง	๘	ประเภททีใ่ช้ในก�รดำ�เนนิก�รต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ล	ในช่วงระหว่�งปีงบประม�ณ	เฉพ�ะในส่วน

ที่มีคว�มเกี่ยวข้องกับกฎหม�ยงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีส�ม�รถจำ�แนกออกเป็น	๓	กลุ่ม	ดังนี้

 กลุ่มท่ี ๑	เครื่องมือท�งก�รคลังที่ดำ�เนินก�รภ�ยใต้กรอบวงเงินงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี	 (ไม่ทำ�ให้วงเงินงบประม�ณ

ร�ยจ่�ยประจำ�ปีในปีนั้นเพิ่มขึ้นในภ�พรวม)

	 	 (๑)	 งบกล�ง	ร�ยก�รเงินสำ�รองจ่�ยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำ�เป็น

	 	 (๒)	 ก�รโอนเปลี่ยนแปลงงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี

	 	 (๓)	 พระร�ชบัญญัติโอนงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี

 กลุ่มที่ ๒	เครื่องมือท�งก�รคลังที่ทำ�ให้วงเงินงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีเพิ่มขึ้น

	 	 (๔)	 พระร�ชบัญญัติงบประม�ณร�ยจ่�ยเพิ่มเติมประจำ�ปี

 กลุ่มที่ ๓	เครื่องมือท�งก�รคลังที่มีผลให้เกิดภ�ระงบประม�ณในปีงบประม�ณต่อไปในอน�คต

	 	 (๕)	 ก�รโอนเปลี่ยนแปลงงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี

	 	 (๖)	 ก�รดำ�เนนิก�รต�มม�ตร�	๒๓	วรรคส่ี	แห่งพระร�ชบญัญตัวิธิกี�รงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๐๒	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ

	 	 (๗)	 ก�รใช้จ่�ยจ�กเงินคงคลัง

	 	 (๘)	 ก�รใช้ม�ตรก�ร/กิจกรรมกึ่งก�รคลัง	(Quasi-fiscal	Activity)

	 ในบทคว�มฉบับนี้จะขอกล่�วถึงก�รวิเคร�ะห์เครื่องมือท�งก�รคลังที่ดำ�เนินก�รภ�ยใต้กลุ่มที่	๑	ดังนี้

 ๑. งบกลาง รายการเงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น 

	 	 วตัถปุระสงค์	เพือ่สำ�รองไว้จดัสรรเป็นค่�ใช้จ่�ยในกรณฉีกุเฉนิหรอืจำ�เป็นให้แก่ส่วนร�ชก�ร	รฐัวสิ�หกจิ	และหน่วยง�น

ของรัฐ	ต�มเหตุก�รณ์ที่อ�จจะเกิดขึ้นโดยมิได้ค�ดหม�ยและไม่ส�ม�รถปรับแผนก�รใช้จ่�ยงบประม�ณที่ได้รับอยู่แล้วม�ดำ�เนินก�ร	

เช่น

	 	 ๑.๑	 กรณีเกิดภัยพิบตัต่ิ�ง	ๆ 	เช่น	อทุกภยั	ว�ตภยั	อคัคีภยั	ภยัแล้ง	ซึง่ก่อให้เกดิคว�มเสียห�ยเดอืดร้อนต่อประช�ชน	

หรือส่วนร�ชก�ร	จำ�เป็นต้องรีบดำ�เนินก�รให้คว�มช่วยเหลือแก้ไขอย่�งรีบด่วน

	 	 ๑.๒	 กรณต้ีองปฏบิตัติ�มข้อผกูพนัต่�งประเทศทีเ่กดิระหว่�งปีงบประม�ณ	เช่น	ค่�สม�ชกิ	เงนิอดุหนนุองค์กรต่�ง	ๆ

	 	 ๑.๓	 กรณีจำ�เป็นเร่งด่วนอื่นๆ	 เช่น	 ค่�ใช้จ่�ยที่ต้องปฏิบัติต�มกฎหม�ยหรือกฎระเบียบต่�ง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นระหว่�ง

ปีงบประม�ณ	ค่�ใช้จ่�ยต�มนโยบ�ยเร่งด่วนของรัฐบ�ล	ซึ่งไม่ส�ม�รถรอเสนอตั้งงบประม�ณในปีต่อ	ๆ 	ไปได้	เนื่องจ�กอ�จทำ�ให้เกิด

คว�มเสียห�ยได้ห�กไม่รีบดำ�เนินก�ร

  จุดเด่น
	 	 (๑)	 รฐับ�ลมีวงเงนิงบประม�ณจำ�นวนหนึง่ทีจ่ะส�ม�รถนำ�ไปใช้ดำ�เนนิก�รในนโยบ�ย/โครงก�รสำ�คัญ/นโยบ�ยใหม่

ที่มีคว�มจำ�เป็นเร่งด่วนได้โดยไม่ต้องรอดำ�เนินก�รในขั้นตอนของก�รขอตั้งงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี	 ทำ�ให้ก�รพัฒน�ประเทศ 

ไม่สะดุดหรือข�ดตอน	เนื่องจ�กฝ่�ยบริห�รมีเครื่องมือที่เป็นช่องท�งใช้ขับเคลื่อนประเทศต�มสถ�นก�รณ์ที่เหม�ะสมได้

	 	 (๒)	 เมื่อเกิดปัญห�หรือสถ�นก�รณ์ฉุกเฉินขึ้นในประเทศ	 รัฐบ�ลส�ม�รถตัดสินใจใช้งบกล�ง	 ร�ยก�รเงินสำ�รอง

จ่�ยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำ�เป็น	ดำ�เนินก�รให้คว�มช่วยเหลือได้ทันท่วงที	รวดเร็ว	และส่งผลให้ปัญห�ได้รับก�รแก้ไขต�มสถ�นก�รณ์	

และประช�ชนผู้เดือดร้อนได้รับก�รดูแลอย่�งทันต่อเหตุก�รณ์
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	 	 (๓)	 ก�รใช้งบกล�ง	 ร�ยก�รเงินสำ�รองจ่�ยเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำ�เป็นเพื่อดำ�เนินนโยบ�ยของรัฐบ�ล	 ส�ม�รถ 

ดำ�เนินก�รได้เร็ว	 โดยผ่�นก�รอนุมัติงบประม�ณจ�กสำ�นักงบประม�ณ	น�ยกรัฐมนตรี	 หรือคณะรัฐมนตรี	 แล้วแต่กรณี	 ในปัจจุบัน 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๑๖	กันย�ยน	๒๕๕๗	และ	๑๒	พฤษภ�คม	๒๕๕๘	กำ�หนดให้หน่วยง�นที่จะขอจัดสรรงบกล�ง	ร�ยก�ร

เงนิสำ�รองจ่�ยเพือ่กรณฉีกุเฉนิหรอืจำ�เป็น	จะต้องขออนมุตัจิ�กน�ยกรัฐมนตร	ีโดยเสนอเรือ่งไปทีส่ำ�นกังบประม�ณก่อน	ห�กวงเงนิเกนิ	

๑๐๐	ล้�นบ�ท	อำ�น�จก�รอนุมัติจะเป็นของคณะรัฐมนตรี

	 	 (๔)	 ในกรณีที่งบกล�ง	ร�ยก�รเงินสำ�รองจ่�ยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำ�เป็นมีไม่เพียงพอ	ส�ม�รถโอนวงเงินงบกล�ง

ร�ยก�รอื่นม�สมทบได้	 ส่งผลให้เกิดคว�มยืดหยุ่นของก�รใช้จ่�ยงบประม�ณภ�ยใต้วงเงินงบกล�ง	 ร�ยก�รดังกล่�ว	 เช่น	 ห�กมี 

นโยบ�ยใหม่ที่สำ�คญัและจำ�เป็นเรง่ด่วน	ห�กวงเงนิงบกล�ง	ร�ยก�รเงนิสำ�รองจ่�ยเพือ่กรณีฉกุเฉนิหรอืจำ�เป็นมไีม่เพยีงพอ	กส็�ม�รถ

โอนเงินงบกล�งร�ยก�รอื่นท่ีค�ดว่�จะใช้จ่�ยน้อยกว่�งบประม�ณที่ได้รับม�สมทบได้	 เช่น	 งบกล�ง	 ร�ยก�รเงินชดเชยค่�ง�น 

สิ่งก่อสร้�ง	 (ค่�	 k)	 หรือส�ม�รถใช้เงินคงคลังม�สมทบเพิ่มเติมได้	 ต�มนัยพระร�ชบัญญัติเงินคงคลัง	 พ.ศ.	 ๒๔๙๑	 (กรณีดังกล่�ว 

จะก่อให้เกิดภ�ระงบประม�ณที่ต้องตั้งชดใช้ในปีงบประม�ณถัดไป)

  ข้อจ�ากัด
	 	 (๑)	 งบกล�ง	 ร�ยก�รเงินสำ�รองจ่�ยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำ�เป็นของประเทศในแต่ละปีมีจำ�นวนจำ�กัด	 รัฐบ�ล 

ตั้งงบประม�ณไว้ประม�ณปีละ	 ๗๐,๐๐๐-๘๐,๐๐๐	 ล้�นบ�ทต่อปี	 คิดเป็นร้อยละ	 ๒.๗-๒.๙	 ของงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี	 

ในระยะหลงัทีผ่่�นม�	ประเทศไทยประสบปัญห�ภยัธรรมช�ตมิ�กขึน้และเกิดคว�มเสยีห�ยเป็นวงกว้�ง	ดงันัน้	รฐับ�ลจงึมคีว�มจำ�เป็น

ทีจ่ะต้องกนัเงนิในส่วนนีไ้ว้รองรบักรณเีกดิเหตกุ�รณ์ดงักล่�วไว้ค่อนข้�งม�ก	จงึไม่ส�ม�รถจดัสรรให้กบัโครงก�รทีเ่ป็นนโยบ�ยสำ�คญั

ของรัฐบ�ลได้ม�กนัก	แต่จะเน้นก�รจัดสรรให้กับง�น/โครงก�รที่มีคว�มฉุกเฉินหรือจำ�เป็นเร่งด่วนม�กกว่�

	 	 (๒)	 ถึงแม้ว่�จะส�ม�รถเพิ่มวงเงินงบกล�ง	 ร�ยก�รเงินสำ�รองจ่�ยเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำ�เป็นในระหว่�งปีได ้

ต�มที่กล่�วม�ในข้�งต้น	 ห�กเพ่ิมเป็นจำ�นวนม�ก	 อ�จก่อให้เกิดคำ�ถ�มในภ�คส�ธ�รณะถึงหลักก�รคว�มโปร่งใสท�งก�รคลัง 

ในก�รบรหิ�รจดัก�รร�ยจ่�ยส�ธ�รณะของฝ่�ยบรหิ�ร	หรอืในกรณทีีน่ำ�เงนิคงคลงัม�สมทบเพิม่เตมิ	ต�มนยัพระร�ชบญัญตัเิงนิคงคลงั	

พ.ศ.	๒๔๙๑	กจ็ะก่อให้เกดิภ�ระท�งงบประม�ณเพิม่เตมิท่ีจะต้องตัง้ชดใช้ในปีงบประม�ณถัดไป	ซ่ึงห�กมจีำ�นวนม�ก	ก็จะเป็นประเด็น

ที่จะต้องชี้แจงฝ่�ยนิติบัญญัติถึงคว�มเหม�ะสมในก�รดำ�เนินก�รดังกล่�ว

  การวิเคราะห์ตัวอย่างการน�าเครื่องมือไปใช้ในสถานการณ์จริง
	 	 (๑)	 มติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๓	กุมภ�พันธ์	๒๕๕๘	อนุมัติงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	

งบกล�ง	ร�ยก�รเงินสำ�รองจ่�ยเพือ่กรณฉีกุเฉนิหรอืจำ�เป็น	จำ�นวน	๑๓๒,๒๒๓,๙๐๐	บ�ท	เพ่ือเป็นค่�ใช้จ่�ยให้กรมควบคมุโรคดำ�เนนิ

ก�รป้องกนัและแก้ไขปัญห�โรคไวรสัอโีบล�	เนือ่งจ�กในช่วงระยะเวล�ดงักล่�วมกี�รแพร่ระบ�ดของโรคดงักล่�วในวงกว้�ง	จงึมคีว�ม

จำ�เป็นต้องรีบดำ�เนินก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ดังกล่�ว	 ประกอบกับกรมควบคุมโรคไม่ส�ม�รถปรับแผนงบประม�ณท่ีมีอยู่ม�ใช้

ดำ�เนินง�นได้	 ดังนั้น	 ก�รที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกล�ง	 ร�ยก�รเงินสำ�รองจ่�ยเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำ�เป็นจึงเป็นก�รใช้เครื่องมือ 

ที่เหม�ะสมในสถ�นก�รณ์ดังกล่�ว

	 	 (๒)	 มตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่๒๔	พฤษภ�คม	๒๕๕๙	อนุมตัหิลกัก�รให้กระทรวงก�รคลงั	โดยสำ�นกัง�นเศรษฐกจิ

ก�รคลัง	ใช้จ่�ยเงินจ�กงบกล�ง	ร�ยก�รเงินสำ�รองจ่�ยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำ�เป็น	จำ�นวน	๒,๐๒๗,๐๕๐,๐๐๐	บ�ท	เพื่อนำ�ไปชำ�ระ

เงินทุนงวดแรกในก�รจัดต้ังธน�ค�รเพื่อก�รลงทุนในโครงสร้�งพื้นฐ�นเอเชีย	 (Asian	 Infrastructure	 Investment	 Bank	 :	 AIIB)	

เนื่องจ�กประเทศไทยเข้�ร่วมเป็นสม�ชิกในธน�ค�รดังกล่�ว	 จึงมีพันธกรณีที่จะต้องจ่�ยเงินเพื่อชำ�ระเงินทุนงวดแรก	 ประกอบกับ

สำ�นกัง�นเศรษฐกิจก�รคลงัไม่ได้ตัง้งบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	เพ่ือเป็นค่�ใช้จ่�ยดงักล่�ว	และงบประม�ณ

ร�ยจ่�ยประจำ�ปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	ของสำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง	มีไม่เพียงพอและไม่ส�ม�รถปรับแผนก�รใช้จ่�ยเงินเพื่อม�ชำ�ระเงิน

ทุนดังกล่�วได้	ดังนั้น	ก�รที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกล�ง	ร�ยก�รเงินสำ�รองจ่�ยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำ�เป็นเพื่อเป็นค่�ใช้จ่�ยดังกล่�ว	

จึงเป็นก�รใช้เครื่องมือที่เหม�ะสมในสถ�นก�รณ์ดังกล่�ว

	 	 (๓)	 ในปี	 ๒๕๕๕/๒๕๕๖	 เกิดก�รระบ�ดของหนอนหัวดำ�แมลงศัตรูมะพร้�วทั่วประเทศ	 รวมพื้นที่	 ๘๘,๐๐๐	 ไร่	

ทำ�ให้เกษตรกรช�วสวนมะพร้�วได้รับคว�มเดือดร้อน	 ดังนั้น	 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่	 ๕	 มีน�คม	๒๕๕๖	 อนุมัติให้กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ดำ�เนินโครงก�รควบคุมและกำ�จัดศัตรูมะพร้�ว	 (หนอนหัวดำ�)	 แบบครอบคลุมพื้นที่	 โดยใช้จ่�ยเงินจ�กงบกล�ง	

ร�ยก�รเงินสำ�รองจ่�ยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำ�เป็น	จำ�นวน	๓๘๗,๐๐๐,๐๐๐	บ�ท	เพื่อแก้ไขปัญห�ดังกล่�ว	
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 ๒. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

	 	 ก�รที่รัฐสภ�ได้อนุมัติให้ส่วนร�ชก�ร	 รัฐวิส�หกิจ	 หรือหน่วยง�นของรัฐใช้จ่�ยเงินต�มพระร�ชบัญญัติงบประม�ณ 

ร�ยจ่�ยประจำ�ปีแล้ว	ส่วนร�ชก�ร	รัฐวิส�หกจิ	หรือหน่วยง�นของรฐักต้็องใช้งบประม�ณต�มทีก่ำ�หนดไว้ในพระร�ชบญัญติังบประม�ณ

ร�ยจ่�ยประจำ�ปีดังกล่�ว	อย่�งไรก็ดี	พระร�ชบัญญัติวิธีก�รงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๐๒	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ได้กำ�หนดให้ก�รใช้จ่�ย 

งบประม�ณดังกล่�วมีคว�มยดืหยุน่ได้ระดับหนึง่	โดยส่วนร�ชก�ร	รฐัวสิ�หกจิ	หรอืหน่วยง�นของรฐัเม่ือมคีว�มจำ�เป็นต้องโอนเปลีย่นแปลง

งบประม�ณร�ยจ่�ยที่ได้รับให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติง�นหรือสภ�พก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจ�กที่กำ�หนดไว้ในพระร�ชบัญญัติ 

งบประม�ณงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี	ส่วนร�ชก�ร	รัฐวิส�หกิจ	หรือหน่วยง�นของรัฐจะต้องปฏิบัติต�มกฎหม�ยสำ�คัญ	๓	ฉบับ	

ได้แก่	 พระร�ชบัญญัติวิธีก�รงบประม�ณ	พ.ศ.	 ๒๕๐๒	 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	 ระเบียบว่�ด้วยก�รบริห�รงบประม�ณ	พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	และระเบียบก�รก่อหนี้ผูกพันข้�มปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๓๔	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 	 ก�รโอนเปลีย่นแปลงงบประม�ณร�ยจ่�ยอ�จจะดำ�เนนิก�รได้หล�ยกรณ	ีเช่น	ก�รโอนงบประม�ณระหว่�งงบร�ยจ่�ย	

ระหว่�งผลผลิต/โครงก�ร	ระหว่�งแผนง�น	ระหว่�งร�ยก�รในงบกล�ง	ระหว่�งส่วนกล�งและจังหวัด	หรือโอนงบประม�ณไปตั้งเป็น

ผลผลิต/โครงก�รใหม่	หรือไปเพิ่มร�ยจ่�ยประเภทเงินร�ชก�รลับ

	 	 ผูม้อีำ�น�จก�รโอนเปลีย่นแปลงงบประม�ณจะแตกต่�งกนัไปแล้วแต่กรณ	ีตัง้แต่หวัหน้�ส่วนร�ชก�ร	ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกั

งบประม�ณ	น�ยกรัฐมนตรี	คณะรัฐมนตรี	เช่น	ก�รโอนงบประม�ณร�ยจ่�ยระหว่�งร�ยก�รในงบกล�ง	สำ�นักงบประม�ณจะอนุมัติ

ให้โอนเมือ่ได้รบัอนมุตัจิ�กน�ยกรฐัมนตรแีล้ว	ก�รโอนงบประม�ณร�ยจ่�ยไปตัง้เป็นผลผลติ/โครงก�รใหม่	หรอืไปเพิม่ร�ยจ่�ยประเภท

เงินร�ชก�รลับ	ต้องได้รับก�รอนุมัติจ�กคณะรัฐมนตรี	ก�รโอนงบประม�ณร�ยจ่�ยระหว่�งส่วนร�ชก�ร	รัฐวิส�หกิจ	หรือหน่วยง�น

ของรัฐ	หรือก�รโอนงบประม�ณไปตั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนจะต้องออกเป็นพระร�ชบัญญัติ
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  จุดเด่น
	 	 (๑)	 เป็นก�รเปิดโอก�สให้ส่วนร�ชก�รโอนเปลี่ยนแปลงงบประม�ณร�ยจ่�ยที่ได้รับให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์

หรือสภ�พก�รณ์ที่เปล่ียนแปลงไปจ�กที่กำ�หนดไว้ในพระร�ชบัญญัติงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี	 เนื่องจ�กก�รโอนเปล่ียนแปลง 

ดงักล่�วเป็นเครือ่งมอืในก�รบรหิ�รจดัก�รงบประม�ณของรฐับ�ลทีก่ระทำ�ภ�ยใต้หน่วยง�นเดมิ	จงึไม่เป็นก�รสร้�งภ�ระงบประม�ณ

เพ่ิมขึน้ทัง้ในภ�พรวมของวงเงนิงบประม�ณประเทศและวงเงนิงบประม�ณของแต่ละหน่วยง�น	เพร�ะใช้วงเงินเดมิทีไ่ด้รบัจดัสรรไว้แล้ว

ม�ดำ�เนินง�น/ภ�รกิจใหม่ภ�ยใต้หน่วยง�นนั้น	ๆ

	 	 (๒)	 เป็นก�รเปิดโอก�สให้แก่ฝ่�ยบรหิ�รของประเทศ	ในกรณทีีม่รีฐับ�ลใหม่เข้�ม�บรหิ�รประเทศระหว่�งปีงบประม�ณ	

ห�กจะมีก�รปรับเปลี่ยนนโยบ�ยเพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นสอดคล้องกับนโยบ�ยและแนวท�งดำ�เนินง�นก็ส�ม�รถดำ�เนินก�รโดยโอน

เปลี่ยนแปลงงบประม�ณได้	 ในกรณีที่เป็นรัฐบ�ลปัจจุบันก็ส�ม�รถโอนเปลี่ยนแปลงงบประม�ณเพ่ือปรับเปลี่ยนก�รดำ�เนินง�นให้

สอดคล้องกบัสถ�นก�รณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	เพร�ะก�รตัง้งบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี	ต้องเร่ิมดำ�เนนิก�รล่วงหน้�ก่อนพระร�ชบัญญตัิ

งบประม�ณประก�ศใช้ไม่น้อยกว่�	๑๐	เดือน

	 	 (๓)	 ก�รโอนเปลีย่นแปลงงบประม�ณร�ยจ่�ยเป็นก�รใช้เครือ่งมือทีมี่คว�มโปร่งใส	แม้จะมีก�รเปล่ียนแปลงร�ยก�ร

จ�กที่รัฐสภ�เคยอนุมัติ/เห็นชอบไว้เดิม	แต่สำ�นักงบประม�ณได้มีก�รจัดทำ�ร�ยง�นผลก�รโอนงบประม�ณเสนอต่อรัฐสภ�	โดยผ่�น

คณะรัฐมนตรีเป็นประจำ�ทุกปี

	 	 (๔)	 ก�รโอนเปลีย่นแปลงงบประม�ณในกรณต่ี�ง	ๆ 	มกี�รกำ�หนดระเบียบขัน้ตอนก�รปฏิบัตทิีช่ดัเจนไว้แล้วในแต่ละ

กรณี	ทำ�ให้ก�รดำ�เนินง�นไม่ล่�ช้�

	 	 (๕)	 ระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัก�รโอนเปลีย่นแปลงงบประม�ณเป็นระเบียบของหน่วยง�นท่ีออกภ�ยใต้กฎหม�ยหลกั	

จึงส�ม�รถเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ได้ง่�ย

  ข้อจ�ากัด
	 	 (๑)	 ก�รโอนเปลี่ยนแปลงงบประม�ณในกรณีปกติจะต้องดำ�เนินก�รภ�ยใต้ส่วนร�ชก�รแต่ละแห่ง	ซึ่งเป็นก�รโอน

ภ�ยใต้ภ�รกิจของหน่วยง�นน้ัน	ๆ	 ไม่ส�ม�รถโอนงบประม�ณไปดำ�เนินก�รข้�มหน่วยง�นซึ่งมีภ�รกิจท่ีแตกต่�งได้	 ทำ�ให้บ่อยครั้ง

รฐับ�ลจะพบปัญห�ว่�ไม่ส�ม�รถโอนงบประม�ณจ�กส่วนร�ชก�รหนึง่ทีห่มดคว�มจำ�เป็นแล้ว	ม�ให้กบัง�นของส่วนร�ชก�รอกีแห่งหนึง่

ที่มีคว�มจำ�เป็นม�กกว่�ในระยะเวล�ที่เหม�ะสมได้	อย่�งไรก็ดี	ห�กรัฐบ�ลมีคว�มจำ�เป็นจะดำ�เนินก�รโอนเปลี่ยนแปลงงบประม�ณ

ข้�มหน่วยง�นจะต้องตร�เป็นพระร�ชบญัญตั	ิซึง่ใช้ขัน้ตอนและระยะเวล�	นอกจ�กนี	้ในกรณีท่ีรัฐบ�ลมีพรรคร่วมรัฐบ�ลเป็นจำ�นวนม�ก	

ก�รโอนเปลี่ยนแปลงงบประม�ณข้�มหน่วยง�นจะเป็นเรื่องที่กระทำ�ได้ค่อนข้�งย�ก

	 	 (๒)	 เนื่องจ�กก�รโอนเปลี่ยนแปลงงบประม�ณ	ไม่เป็นก�รสร้�งภ�ระงบประม�ณเพิ่มขึ้นทั้งในภ�พรวมของวงเงิน

งบประม�ณประเทศและวงเงินงบประม�ณของแต่ละหน่วยง�น	 เนื่องจ�กเป็นก�รใช้วงเงินเดิมที่ได้รับจัดสรรไว้แล้วม�ดำ�เนินง�น/

ภ�รกจิใหม่	ดงันัน้	ห�กส่วนร�ชก�รมกี�รดำ�เนนิง�นในภ�รกจิใหม่ทีต้่องใช้วงงบประม�ณค่อนข้�งสงูกอ็�จจะประสบปัญห�ไม่ส�ม�รถ

ปรับแผนก�รใช้จ่�ยเงินงบประม�ณม�ดำ�เนินก�รในภ�รกิจใหม่ได้เพียงพอ

  การวิเคราะห์ตัวอย่างการน�าเครื่องมือไปใช้ในสถานการณ์จริง
	 	 (๑)	 กระทรวงมห�ดไทย	 กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง	 ได้รับงบประม�ณร�ยก�รผูกพันงบประม�ณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๗-

๒๕๖๐	 โครงก�รก่อสร้�งเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นำ้�และริมทะเลทั่วประเทศ	 ร�ยก�รเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นำ้�ท่�จีน	 ตำ�บลส�มชุก	

อำ�เภอส�มชุก	จังหวัดสุพรรณบุรี	วงเงิน	๔๙.๕	ล้�นบ�ท	เมื่อจะดำ�เนินก�รก่อสร้�งพบว่�	ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้	เนื่องจ�กมีปัญห�

ประช�ชนบุกรุกพื้นที่และไม่ยอมย้�ยออก	 ดังนั้น	 กรมโยธ�ธิก�รและผังเมืองจึงไม่ส�ม�รถเข้�ใช้พื้นที่ดังกล่�วเพื่อทำ�ก�รก่อสร้�งได้	

อย่�งไรก็ดี	 วัดชีธ�ร�มซึ่งอยู่ในพื้นที่ริมแม่นำ้�ท่�ว้�	 อำ�เภอดอนเจดีย์	 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับงบประม�ณ	 ได้ประสบปัญห�นำ้�ท่วม	

นำ�้หล�กกดัเซ�ะทำ�ให้ตลิง่พังเสยีห�ย	จึงมีคว�มจำ�เป็นต้องทำ�ก�รก่อสร้�งเข่ือนเพือ่ป้องกันก�รพงัทล�ยของตล่ิง	ดงัน้ัน	กรมโยธ�ธกิ�รฯ	

จงึได้ขอโอนเปลีย่นแปลงสถ�นทีก่่อสร้�ง	จ�กร�ยก�รเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นำ�้ท่�จนีฯ	เป็นร�ยก�รเขือ่นป้องกนัตลิง่รมิแม่นำ�้ท่�ว้�ฯ	

โดยใช้งบประม�ณที่ได้รับอยู่จำ�นวน	 ๔๙.๕	 ล้�นบ�ท	 เน่ืองจ�กร�ยก�รดังกล่�วเป็นร�ยก�รก่อหนี้ผูกพันข้�มปีงบประม�ณ 

ทีค่ณะรฐัมนตรอีนมัุตเิม่ือวนัที	่๒๑	ตลุ�คม	๒๕๕๗	ดงันัน้	ก�รเปลีย่นแปลงร�ยก�รดงักล่�ว	จึงต้องเสนอคณะรฐัมนตรพีจิ�รณ�อนมุตัิ



27ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม  ๒๕๕๙

	 	 (๒)	 มตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่๑๔	ตุล�คม	๒๕๕๗	อนมุติัหลักก�รให้กระทรวงอุตส�หกรรมยกเลิกร�ยก�รก่อสร้�ง

อ�ค�รศูนย์บริก�รร่วมกระทรวงอุตส�หกรรม	 อำ�เภอสูงเนิน	 จังหวัดนครร�ชสีม�	 (ผูกพันงบประม�ณปี	 ๒๕๕๗-๒๕๕๙)	 วงเงิน	

๑๙๕,๖๓๔,๘๐๐	บ�ท	 เน่ืองจ�กมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของสถ�นที่ต้ังอ�ค�ร	ประกอบกับกระทรวงอุตส�หกรรม 

ยงัไม่ได้ดำ�เนนิก�รก่อสร้�ง	คณะรฐัมนตรจึีงอนมุตัใิห้กระทรวงอตุส�หกรรมยกเลกิก�รดำ�เนนิโครงก�รดงักล่�ว	โดยให้กระทรวงอตุส�หกรรม

นำ�งบประม�ณไปดำ�เนินโครงก�รอื่นที่มีคว�มพร้อมและสอดคล้องกับนโยบ�ยรัฐบ�ล	 จำ�นวน	 ๗	 โครงก�ร	 เช่น	 โครงก�รเร่งรัด 

ก�รนำ�ก�กอุตส�หกรรมเข้�สู่ระบบ	 โครงก�รส่งเสริมก�รจัดก�รซ�กผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	 โครงก�รจัดสร้�งระบบฐ�นข้อมูล 

และก�รติดต�มก�รขนส่งก�กอุตส�หกรรม	โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พ	SME	วิส�หกิจชุมชน	ในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้

 ๓. พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

	 	 ก�รโอนเปลี่ยนแปลงงบประม�ณต�มข้อ	 ๒	 เป็นก�รโอนเปลี่ยนแปลงงบประม�ณภ�ยใต้หน่วยง�นเดิม	 ซึ่งกฎหม�ย

เกี่ยวกับก�รงบประม�ณได้ให้คว�มคล่องตัวกับส่วนร�ชก�ร	รัฐวิส�หกิจ	หรือหน่วยง�นของรัฐดำ�เนินก�ร	อย่�งไรก็ดี	พระร�ชบัญญัติ

วิธีก�รงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๐๒	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ก็ไม่ได้ห้�มมิให้มีก�รโอนเปลี่ยนแปลงงบประม�ณระหว่�งหน่วยง�น	เพียงแต่

ห�กจะดำ�เนินก�รดังกล่�ว	 ต้องดำ�เนินก�รโดยก�รตร�เป็นพระร�ชบัญญัติหรือพระร�ชกฤษฎีก�	 ซึ่งในปัจจุบันสถ�นก�รณ์ด้�น

เศรษฐกิจ	สังคม	และก�รเมืองมีก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว	บ�งครั้งหน่วยง�นได้รับงบประม�ณเพื่อดำ�เนินภ�รกิจหนึ่ง	อ�จหมด

คว�มจำ�เป็นและไม่ได้ใช้งบประม�ณ	หรือก�รท่ีส่วนร�ชก�ร	 รัฐวิส�หกิจ	 และหน่วยง�นอ่ืนของรัฐได้รับก�รจัดสรรงบประม�ณ 

ร�ยจ่�ยประจำ�ปีแล้วแต่ไม่ส�ม�รถเบิกจ่�ยงบประม�ณให้ได้เป็นไปต�มแผนหรือเป้�หม�ยที่กำ�หนด	 ในกรณีที่รัฐบ�ลมีคว�มจำ�เป็น

ต้องปรับเปลี่ยนงบประม�ณระหว่�งหน่วยง�นในก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์	นโยบ�ยต่�ง	ๆ	เพื่อแก้ไขปัญห�	และสร้�งคว�มเข้มแข็ง

ของประเทศ	 รัฐบ�ลส�ม�รถใช้เครื่องมืออื่นนอกเหนือจ�กกลไกในข้อ	๒	 โดยก�รออกพระร�ชบัญญัติโอนงบประม�ณร�ยจ่�ย	 

เพื่อดึงงบประม�ณของหน่วยง�นที่ไม่ส�ม�รถใช้จ่�ยให้เป็นไปต�มแผนอย่�งมีประสิทธิภ�พหรือหมดคว�มจำ�เป็นในก�รใช้จ่�ย	 

และโอนให้หน่วยง�นอืน่เพือ่ดำ�เนนิก�รต�มนโยบ�ยสำ�คญัเร่งด่วนของรฐับ�ล	โดยผ่�นกระบวนก�รฝ่�ยนติบัิญญตั	ิซึง่จะเป็นก�รปฏบิตัิ

ต�มนัยม�ตร�	๑๘	แห่งพระร�ชบัญญัติวิธีก�รงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๐๒	และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม



สลค.สาร28

  จุดเด่น
	 	 (๑)	 เป็นเครื่องมือที่ทำ�ให้รัฐบ�ลส�ม�รถบริห�รจัดก�รงบประม�ณระหว่�งหน่วยง�น	 โดยดึงเงินงบประม�ณ 

ทีจ่ัดสรรใหแ้ต่ละหนว่ยง�นไปแล้วกลบัคนื	ห�กพบว�่หน่วยง�นไม่ส�ม�รถใชจ้�่ยงบประม�ณดังกล่�วได้อย�่งมีประสิทธิภ�พ	กจ็ะนำ�

งบประม�ณดงักล่�วม�โอนให้กบัหน่วยง�นอืน่ทีม่คีว�มพร้อมเพือ่ดำ�เนนิก�รต�มนโยบ�ยรฐับ�ลหรอืสถ�นก�รณ์ท�งเศรษฐกจิ	สังคม	

และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

	 	 (๒)	 มีคว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินง�นม�กขึ้น	เพร�ะผ่�นกระบวนก�รท�งฝ่�ยนิติบัญญัติ

	 	 (๓)	 ส่งเสรมิให้เกิดก�รเร่งรดัเบกิจ่�ยงบประม�ณของหน่วยง�นต่�ง	ๆ 	เพิม่ม�กขึน้	ทำ�ให้ม�ตรก�รเพิม่ประสทิธภิ�พ

ก�รใช้จ่�ยงบประม�ณที่กำ�หนดไว้ทุกปีมีสัมฤทธิผลดีข้ึน	 ส่งผลให้ก�รใช้จ่�ยเงินงบประม�ณแผ่นดินอย่�งมีประสิทธิภ�พ	 คุ้มค่� 

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศช�ติและประช�ชน	และเป็นไปต�มกฎหม�ยว่�ด้วยวิธีก�รงบประม�ณ

  ข้อจ�ากัด
	 	 (๑)	 เป็นเครื่องมือที่ใช้ขั้นตอนและระยะเวล�	เนื่องจ�กก�รดำ�เนินก�รโอนเปลี่ยนแปลงงบประม�ณข้�มหน่วยง�น

จะต้องตร�เป็นพระร�ชบัญญัติ	นอกจ�กนี้	ในกรณีที่รัฐบ�ลมีพรรคร่วมรัฐบ�ลเป็นจำ�นวนม�ก	ก�รโอนเปลี่ยนแปลงงบประม�ณข้�ม

หน่วยง�นโดยก�รตร�เป็นพระร�ชบัญญัติจะเป็นเรื่องที่กระทำ�ได้ค่อนข้�งย�ก

	 	 (๒)	 ไม่เหม�ะสมกับก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้สภ�วก�รณ์ที่มีคว�มจำ�เป็นเร่งด่วนหรือแก้ไขปัญห�ในกรณีฉุกเฉิน

  การวิเคราะห์ตัวอย่างการน�าเครื่องมือไปใช้ในสถานการณ์จริง
  การจัดท�าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

	 	 น�ยกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งก�รเมื่อวนัที่	๒	กรกฎ�คม	๒๕๕๘	และวันที่	๗	กรกฎ�คม	๒๕๕๘	ใหก้รมบัญชีกล�งและสำ�นัก

งบประม�ณติดต�ม	 เร่งรัดก�รเบิกจ่�ยงบประม�ณในกรณีที่ส่วนร�ชก�รดำ�เนินก�รผูกพันงบประม�ณไม่ทันภ�ยในเดือนกรกฎ�คม	

๒๕๕๘	ให้ยกเลิกร�ยก�ร	และนำ�งบประม�ณในส่วนนี้ไปใช้ร�ยก�รอื่น	เพื่อให้เป็นไปต�มนโยบ�ยสำ�คัญเร่งด่วนของรัฐบ�ล

	 	 สำ�นักงบประม�ณจึงเสนอแนวท�งโอนงบประม�ณร�ยจ่�ย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ให้คณะรัฐมนตรีพิจ�รณ�ร�ยก�ร 

ที่ส่วนร�ชก�ร	 รัฐวิส�หกิจ	 และหน่วยง�นอื่นไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รก่อหนี้ผูกพันงบประม�ณได้ทันภ�ยในเดือนกรกฎ�คม	 ๒๕๕๘	 

ไปต้ังจ่�ยเป็นงบกล�ง	ร�ยก�รเงนิสำ�รองจ่�ยเพือ่กรณฉีกุเฉินหรอืจำ�เป็น	โดยจดัทำ�พระร�ชบญัญตัโิอนงบประม�ณร�ยจ่�ย	พ.ศ.	๒๕๕๘	

ซึ่งเป็นไปต�มนัยม�ตร�	๑๘	แห่งพระร�ชบัญญัติวิธีก�รงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๐๒	และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม	ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ

เมื่อวันที่	๑๔	กรกฎ�คม	๒๕๕๘	เห็นชอบร่�งพระร�ชบัญญัติโอนงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 	 ทัง้นี	้ พระร�ชบญัญตัโิอนงบประม�ณร�ยจ่�ย	พ.ศ.	๒๕๕๘	ซึง่ประกอบด้วย	๕	ม�ตร�	 โดยสรุปส�ระสำ�คญั	คอื	 

ให้โอนงบประม�ณร�ยจ่�ยต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	จำ�นวน	๗,๙๑๗,๐๗๗,๗๐๐	บ�ท	

ของส่วนร�ชก�ร	รฐัวสิ�หกจิ	และหน่วยง�นของรฐัไปตัง้ไว้เป็นงบประม�ณร�ยจ่�ย	สำ�หรบังบกล�ง	ร�ยก�รเงนิสำ�รองจ่�ยเพือ่กรณฉีกุเฉิน

หรือจำ�เป็นก่อน	 เพื่อที่จะได้นำ�ไปจัดสรรให้กับส่วนร�ชก�ร	 รัฐวิส�หกิจ	 หรือหน่วยง�นของรัฐที่มีคว�มจำ�เป็นต้องดำ�เนินก�ร 

ต�มนโยบ�ยสำ�คัญเร่งด่วนของรัฐบ�ลต่อไป

 โดยสรุป	 เคร่ืองมือท�งก�รคลังในกลุ่มท่ี	 ๑	 ได้แก	่

(๑)	 งบกล�ง	 ร�ยก�รเงินสำ�รองจ่�ยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ 

จำ�เป็น	(๒)	ก�รโอนเปลี่ยนแปลงงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี	

และ	 (๓)	 พระร�ชบัญญัติโอนงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ป	ี 

เป็นเคร่ืองมือท่ีรัฐบ�ลใช้ดำ�เนินก�รภ�ยใต้กรอบวงเงิน 

งบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีที่ได้รับและไม่กระทบต่อภ�ระ

ท�งก�รคลงัของประเทศในภ�พรวมอย่�งมนียัสำ�คญั	อย่�งไรกด็	ี

ในแต่ละเครือ่งมือมจีดุเด่นและข้อจำ�กดัในเรื่องคว�มเหม�ะสม

และระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�ร	 ซ่ึงจ�กข้อจำ�กัดดังกล่�ว	 

รัฐบ�ลส�ม�รถใช้เครื่องมืออื่น	 ๆ	 ในกลุ่มที่	 ๒	 และกลุ่มท่ี	 ๓	 

ม�เสรมิก�รบรหิ�รร�ชก�รแผ่นดนิได้	ซึง่จะได้นำ�เสนอในโอก�ส

ต่อไป
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ข้อเสนอการจัดท�าค�าช้ีแจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ 
ความจ�าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ : ส�าหรับกฎหมายล�าดับรอง  
กรณีศึกษาร่างพระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้พนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้สิทธิการรับบริการสาธารณสุขตามมาตรา ๙  
แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ....

บทน�า

	 ก�รเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหม�ยนั้น	 ต�มระเบียบว่�ด้วยหลักเกณฑ์วิธีก�รเสนอเรื่อง 

ต่อคณะรัฐมนตรี	พ.ศ.	๒๕๔๘	กำ�หนดให้หน่วยง�นของรฐัต้องสรปุเรือ่งให้ชดัเจนและครบถ้วน	โดยอย่�งน้อยต้องมสี�ระสำ�คญั

เกีย่วกบัเรือ่งเดมิ	เหตผุลคว�มจำ�เป็น	จดัทำ�คำ�ชีแ้จงต�มหลกัเกณฑ์ในก�รตรวจสอบคว�มจำ�เป็นในก�รตร�พระร�ชบัญญตั	ิ

สรุปส�ระสำ�คัญของกฎหม�ย	และจัดทำ�ต�ร�งเปรียบเทียบในกรณีเป็นก�รแก้ไขเพิ่มเติม	นอกจ�กนี้	คณะรัฐมนตรีได้มีมติ

เมื่อวันที่	 ๒๙	 สิงห�คม	 ๒๕๔๙	 เรื่อง	 ก�รปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวท�งปฏิบัติในก�รเสนอร่�งกฎหม�ย	 

แต่อย่�งไรก็ดี	 ระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่�วส่วนใหญ่มุ่งเน้นเกี่ยวกับก�รตร�กฎหม�ยในระดับพระร�ชบัญญัติ	 แต่จ�กร่�ง

กฎหม�ยลำ�ดบัรองทีห่น่วยง�นของรฐัเสนอต่อคณะรฐัมนตรทีีผู่เ้ขยีนรบัผดิชอบพบว่�ร่�งกฎหม�ยลำ�ดบัรองของหน่วยง�น

ของรัฐดังกล่�ว	 เหตุผลคว�มจำ�เป็นก็ยังไม่ชัดเจน	คลุมเครือ	 ไม่เป็นไปต�มขั้นตอนของกฎหม�ยแม่บท	และบ�งฉบับยังมี

ข้อพิจ�รณ�ว่�เป็นก�รออกที่เกินขอบเขตของกฎหม�ยแม่บทหรือไม่อีกด้วย

โดย	 สมโภช		ประเสริฐดี
	 สำ�นักนิติธรรม
	 สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี	
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ความหมายของกฎหมายล�าดับรอง๑

	 ก�รปกครองในระบอบประช�ธิปไตยนั้นถือว่�กฎหม�ยเป็นกลไกที่สำ�คัญในก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน	 

ก�รดำ�เนินก�รต่�ง	 ๆ	 ของหน่วยง�นของรัฐน้ันต้องเป็นไปต�มที่กฎหม�ยบัญญัติ	 และแม้ว่�กฎหม�ยจะให้อำ�น�จแก ่

หน่วยง�นของรฐัทีจ่ะกระทำ�ก�รใด	ๆ 	ได้	แต่ก�รกระทำ�ของหน่วยง�นของรัฐน้ันต้องมีเหตผุลและต้องก่อให้เกิดคว�มเสยีห�ย

แก่ประช�ชนน้อยที่สุด	ซึ่งห�กเป็นก�รกระทำ�ที่มิชอบด้วยเหตุผลหรือก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่ประช�ชนม�กเกินสมควร	

ผู้ได้รับคว�มเสียห�ยอ�จดำ�เนินก�รเพื่อให้มีก�รยกเลิกหรือเพิกถอนก�รกระทำ�ของหน่วยง�นของรัฐนั้นได้	

	 ในก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินนั้น	 รัฐธรรมนูญบัญญัติให้พระมห�กษัตริย์เป็นผู้ใช้อำ�น�จผ่�นท�งฝ่�ยบริห�ร	 

ดังนั้น	 ฝ่�ยบริห�รจึงเป็นผู้บังคับใช้กฎหม�ยท่ีฝ่�ยนิติบัญญัติตร�ข้ึน	 รวมทั้งได้รับมอบอำ�น�จจ�กฝ่�ยนิติบัญญัติในก�ร

กำ�หนดวิธีก�รดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยในร�ยละเอียดเพื่อให้ก�รบังคับใช้กฎหม�ยมีประสิทธิภ�พ	ซึ่งร�ยละเอียดวิธีก�ร

ดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยดังกล่�วนั้น	ได้แก่	พระร�ชกฤษฎีก�	กฎกระทรวง	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และประก�ศ	หรือที่เรียก

โดยว่�กฎหม�ยลำ�ดับรอง	

ลักษณะของกฎหมายล�าดับรอง

	 กฎหม�ยลำ�ดับรองมีสถ�นะเป็นกฎหม�ยแต่ตำ่�ว่�พระร�ชบัญญัติ	 โดยก�รออกกฎหม�ยลำ�ดับรองต้องอ�ศัย

อำ�น�จต�มบทบัญญัติแห่งกฎหม�ยระดับพระร�ชบัญญัติเท่�นั้น	 และบทบัญญัติของกฎหม�ยลำ�ดับรองจะขัดหรือแย้ง 

ต่อกฎหม�ยระดับพระร�ชบัญญัติไม่ได้	 ซึ่งห�กตร�ออกใช้เกินที่กฎหม�ยแม่บทให้ไว้	 ถือว่�กฎหม�ยลำ�ดับรองน้ัน	 ๆ	 

ไม่มีผลใช้บังคับ

๑	ปฏิรูปกฎหม�ยลำ�ดับรอง	:	ก�รปฏิรูปที่จับต้องได้จริง	น�ยปกรณ์		นิลประพันธ์
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ประเภทของกฎหมายล�าดับรองอาจแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้๒

	 ๑.	 กฎหม�ยลำ�ดับรองที่หน่วยง�นของรัฐออกม�เพื่อให้ประช�ชนต้องปฏิบัติต�ม	 เช่น	 กฎกระทรวงท่ีกำ�หนด

หลักเกณฑ์	วิธีก�ร	และเงื่อนไขในก�รขอรับใบอนุญ�ตต่�ง	ๆ

	 ๒.	 กฎหม�ยลำ�ดับรองท่ีหน่วยง�นของรัฐออกเพ่ือกำ�หนดวิธีปฏิบัติของหน่วยง�นของรัฐนั้นเอง	 เช่น	 ระเบียบ

ของหน่วยง�นของรัฐต่�ง	ๆ

	 ๓.	 กฎหม�ยลำ�ดบัรองทีห่น่วยง�นของรฐัแห่งหนึง่ออกม�เพือ่ให้หน่วยง�นของรฐัอืน่ถอืปฏบิตัเิพือ่ให้ก�รปฏบิตัิ

หน้�ที่ของหน่วยง�นของรัฐเป็นไปในแนวท�งเดียวกัน	เช่น	กฎ	ก.พ.	

ผลกระทบของกฎหมายล�าดับรอง

	 สืบเนื่องจ�กประเภทของกฎหม�ยลำ�ดับรองดังกล่�ว	 ดังนั้น	 ห�กกฎหม�ย

ลำ�ดับรองมีบทบัญญัติไม่เหม�ะสม	 จึงอ�จทำ�ให้เป็นอุปสรรคต่อก�รปฏิบัติร�ชก�ร	 

ทำ�ให้ก�รทำ�ง�นล่�ช้�	ต้นทุนก�รดำ�เนนิง�นและก�รให้บรกิ�รส�ธ�รณะของหน่วยง�น

ของรัฐเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่จำ�เป็น	 และอ�จเป็นช่องท�งให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐใช้แสวงห� 

ผลประโยชน์โดยไม่สจุรติหรอืใช้ดลุยพนิจิเบีย่งเบนไปจ�กเจตน�รมณ์ของกฎหม�ย	รวมทัง้

ยังมีผลกระทบต่อประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติร�ชก�รของหน่วยง�นของรัฐอีกด้วย๓ 

 

การเสนอร่างกฎหมายล�าดับรองต่อคณะรัฐมนตรี

	 ก�รเสนอร่�งกฎหม�ยลำ�ดับรองต่อคณะรัฐมนตรีนั้น	 พระร�ชกฤษฎีก�ว่�ด้วยก�รเสนอเรื่องและก�รประชุม 

คณะรัฐมนตรี	พ.ศ.	๒๕๔๘	ม�ตร�	๔	(๔)	(๕)	และ	(๖)	บัญญัติให้ร่�งพระร�ชกฤษฎีก�	ร่�งกฎกระทรวงเกี่ยวกับนโยบ�ย

สำ�คัญที่คณะรัฐมนตรีกำ�หนด	 และร่�งระเบียบ	 ร่�งข้อบังคับ	 หรือร่�งประก�ศที่มีผลบังคับแก่ส่วนร�ชก�รโดยทั่วไป	 

เป็นเรื่องท่ีต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	 ดังนั้น	 ก�รออกกฎหม�ยลำ�ดับรองดังกล่�วจึงเป็นเรื่องที่ต้องนำ�เสนอคณะรัฐมนตรี	

โดยร่�งกฎกระทรวงนั้นถือว่�ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีทุกกรณี	 ซึ่งก�รเสนอร่�งกฎหม�ยลำ�ดับรองต่อคณะรัฐมนตรีนั้น	

นอกจ�กต้องปฏบิตัติ�มพระร�ชกฤษฎกี�ว่�ด้วยก�รเสนอและก�รประชมุคณะรฐัมนตร	ีพ.ศ.	๒๕๔๘	แล้ว	หน่วยง�นของรฐั

ยงัต้องปฏิบัติต�มระเบยีบว่�ด้วยหลักเกณฑ์และวธิกี�รเสนอเรือ่งต่อคณะรฐัมนตร	ีพ.ศ.	๒๕๔๘	ด้วย	โดยขัน้ตอนก�รเสนอเรือ่ง

ต่อคณะรัฐมนตรี	สรุปได้ดังนี้

๒	ปฏิรูปกฎหม�ยลำ�ดับรอง	:	ก�รปฏิรูปที่จับต้องได้จริง		น�ยปกรณ์		นิลประพันธ์
๓	เรื่องเดียวกัน

หากกฎหมายล�าดับรอง

มีบทบัญญัติไม่เหมาะสม  

จึงอาจท�าให้เป็นอุปสรรคต่อการ

ปฏิบัติราชการ
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	 ๑.	 หน่วยง�นของรัฐที่ประสงค์จะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี	 ให้ส่งเรื่องม�ยังสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี	 

โดยเรือ่งทีเ่สนอจะต้องดำ�เนนิก�รให้เป็นไปต�มหลกัเกณฑ์และแนวท�งทีก่ำ�หนดไว้ในพระร�ชกฤษฎกี�ว่�ด้วยก�รเสนอเรือ่ง

และก�รประชุมคณะรัฐมนตรี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 และระเบียบว่�ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก�รเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี	 

พ.ศ.	๒๕๔๘	รวมทัง้มติคณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วข้อง	เช่น	เป็นเรือ่งทีต้่องเสนอคณะรฐัมนตรตี�มม�ตร�	๔	แห่งพระร�ชกฤษฎกี�

ว่�ด้วยก�รเสนอเรื่องและก�รประชุมคณะรัฐมนตรี	พ.ศ.	๒๕๔๘	ผู้มีอำ�น�จลงน�มเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีถูกต้องต�ม

ม�ตร�	๖	แห่งพระร�ชกฤษฎีก�ว่�ด้วยก�รเสนอเรื่องและก�รประชุมคณะรัฐมนตรี	พ.ศ.	๒๕๔๘

	 ๒.	 ก�รเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีนั้นต�มระเบียบดังกล่�วกำ�หนดให้ในหนังสือนำ�ส่งเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

หน่วยง�นของรัฐเจ้�ของเรื่องต้องสรุปเรื่องให้ชัดเจนและครบถ้วน	โดยอย่�งน้อยต้องมีส�ระสำ�คัญเกี่ยวกับเรื่องเดิม	(ถ้�มี)	

เหตุผลคว�มจำ�เป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรี	 คว�มเร่งด่วนของเรื่อง	 ส�ระสำ�คัญของเรื่องหรือข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหม�ย	

ประเด็นปัญห�ท่ีต้องก�รให้คณะรัฐมนตรีพิจ�รณ�	 คว�มเห็นชอบหรือก�รอนุมัติของหน่วยง�นของรัฐที่เกี่ยวข้อง	 (ถ้�มี)	

ร�ยง�นก�รวิเคร�ะห์หรือก�รศึกษ�ถ้�เป็นเรื่องที่มีกฎหม�ย	มติคณะรัฐมนตรี	หรือคำ�สั่งใด	ๆ	กำ�หนด	ค่�ใช้จ่�ยที่ต้องใช้ 

ในก�รดำ�เนินก�ร	และที่ม�แห่งเงินค่�ใช้จ่�ย	ร�ยละเอียดที่ประสงค์จะให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติ	ให้คว�มเห็นชอบ	หรือมีมติ	

โดยต้องระบใุห้ชดัเจนและแยกเป็นข้อ	ๆ 	ให้ชดัเจน	นอกจ�กนี	้ในกรณทีีเ่รือ่งเกีย่วกบักฎหม�ย	ระเบยีบดงักล่�วยงัได้กำ�หนด

ให้หน่วยง�นของรัฐเจ้�ของเรื่องต้องจัดทำ�คำ�ชี้แจงต�มหลักเกณฑ์ในก�รตรวจสอบคว�มจำ�เป็นในก�รตร�พระร�ชบัญญัติ	

สรุปส�ระสำ�คัญของหลักก�รในเรื่องพระร�ชบัญญัติ	 ต�ร�งเปรียบเทียบในกรณีเป็นก�รแก้ไขเพิ่มเติมพระร�ชบัญญัติ	 

แต่ในก�รจัดทำ�คำ�ชี้แจงต�มหลักเกณฑ์ในก�รตรวจสอบคว�มจำ�เป็นในก�รตร�พระร�ชบัญญัตินั้น	 จะไม่รวมถึงก�รเสนอ

ร่�งกฎหม�ยอื่นที่มิใช่ร่�งพระร�ชบัญญัติ	ดังนั้น	ก�รเสนอกฎหม�ยอื่น	เช่น	ร่�งพระร�ชกฤษฎีก�	ร่�งกฎกระทรวง	หรือ

ร่�งระเบียบ	จึงไม่ต้องจัดทำ�คำ�ชี้แจงต�มหลักเกณฑ์ในก�รตรวจสอบคว�มจำ�เป็นในก�รตร�พระร�ชบัญญัติ

	 ๓.	 สำ�นกัเลข�ธกิ�รคณะรฐัมนตรจีะศกึษ�วเิคร�ะห์เรือ่งนัน้ว่�	จำ�เป็นต้องขอคว�มเหน็จ�กหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้อง

เพื่อนำ�ม�เป็นข้อมูลประกอบก�รพิจ�รณ�ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีหรือไม่	ห�กจำ�เป็นก็จะส่งเรื่องไปขอคว�มเห็น

	 ๔.	 สำ�นกัเลข�ธกิ�รคณะรฐัมนตรจีดัทำ�บนัทกึสรปุเรือ่งเสนอน�ยกรฐัมนตรหีรอืรองน�ยกรฐัมนตรีทีไ่ด้รบัมอบหม�ย

และมอบอำ�น�จให้กำ�กับก�รบริห�รร�ชก�รแทนน�ยกรัฐมนตรีสั่งก�รว่�	จะสมควรดำ�เนินก�รต่อเรื่องนั้นอย่�งไร	เช่น

	 	 ๔.๑	 เร่ืองที่เป็นเชิงนโยบ�ยท่ีสมควรได้รับก�รพิจ�รณ�อย่�งรอบคอบเป็นพิเศษ	 อ�จได้รับก�รสั่งก�ร 

ให้นำ�เสนอคณะกรรมก�รชุดใดชุดหนึ่งเพื่อพิจ�รณ�กลั่นกรองเรื่องก่อนที่จะนำ�เสนอคณะรัฐมนตรี

	 	 ๔.๒	 เรื่องปกติทั่วไปอ�จจะได้รับก�รสั่งก�รให้นำ�เสนอคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง

ทั้งนี้	ในก�รจัดทำ�บันทึกสรุปเรื่องดังกล่�ว	สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีอ�จมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี

นั้นด้วยก็ได้	 โดยในเรื่องท่ีเก่ียวกับกฎหม�ย	ห�กคณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี 

ดังกล่�ว	 ก็จะมีมติมอบให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�หรือคณะกรรมก�รตรวจสอบร่�งกฎหม�ยและร่�งอนุบัญญัติ 

ที่เสนอคณะรัฐมนตรีรับข้อสังเกตของสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีไปประกอบก�รตรวจพิจ�รณ�ร่�งกฎหม�ยนั้น	ๆ 	ด้วย
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	 ๕.	 เมือ่น�ยกรฐัมนตรหีรอืรองน�ยกรฐัมนตรสีัง่ก�รให้นำ�เรือ่งเสนอคณะรัฐมนตรแีล้ว	กจ็ะจดัเรือ่งเข้�ระเบยีบว�ระ

ก�รประชุมของคณะรัฐมนตรีต่อไป

	 ๖.	 เรื่องที่เข้�สู่ก�รประชุมคณะรัฐมนตรี	 เมื่อเสร็จสิ้นก�รประชุมแล้ว	 สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีจะจัดทำ�

มติคณะรัฐมนตรี	 และแจ้งมติคณะรัฐมนตรีไปยังหน่วยง�นเจ้�ของเรื่อง	 หน่วยง�นที่เสนอคว�มเห็นม�เพื่อประกอบก�ร

พิจ�รณ�ของคณะรัฐมนตรี	และหน่วยง�นอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

	 ๗.	 ก�รแจ้งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่�วนั้น	 ในกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหม�ยและคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส่ง

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�หรือคณะกรรมก�รตรวจสอบร่�งกฎหม�ยและร่�งอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตร ี

ตรวจพจิ�รณ�	สำ�นกัเลข�ธกิ�รคณะรฐัมนตรจีะส่งร่�งกฎหม�ยนัน้ให้สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกฤษฎกี�หรอืคณะกรรมก�ร

ตรวจสอบร่�งกฎหม�ยและร่�งอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมตรีตรวจพิจ�รณ�ต่อไป	โดยถ้�เป็นร่�งพระร�ชบัญญัติ	 

ร่�งพระร�ชกฤษฎีก�	และร่�งกฎกระทรวง	จะส่งให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�ตรวจพิจ�รณ�	สำ�หรับร่�งระเบียบ	

ร่�งข้อบังคับ	 หรือร่�งประก�ศ	 จะส่งให้คณะกรรมก�รตรวจสอบร่�งกฎหม�ยและร่�งอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมตรี 

ตรวจพิจ�รณ�

ความเป็นมาของเรื่อง

	 ๑.	 ผูเ้ขยีนได้รบัมอบหม�ยให้รับผดิชอบในก�รจดัทำ�บนัทึกเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับร่�งพระร�ชกฤษฎกี�

กำ�หนดให้พนักง�นและลูกจ้�งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้สิทธิก�รรับบริก�รส�ธ�รณสุขต�มม�ตร�	 ๙	 

แห่งพระร�ชบญัญัตหิลกัประกนัสขุภ�พแห่งช�ติ	พ.ศ.	....	ซึง่เสนอโดยสำ�นกัง�นหลกัประกนัสขุภ�พแห่งช�ติ	โดยมเีหตผุลว่�	

ปัจจุบันก�รได้รับสวัสดิก�รก�รรักษ�พย�บ�ลของพนักง�นและลูกจ้�งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปต�มระเบียบ

กระทรวงมห�ดไทยว่�ด้วยเงินสวัสดิก�รเก่ียวกับก�รรักษ�พย�บ�ลของพนักง�นส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 และประก�ศ

กระทรวงมห�ดไทย	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์และวิธีก�รเบิกจ่�ยเงินเกี่ยวกับก�รรักษ�พย�บ�ลของพนักง�นส่วนท้องถ่ิน	 

พ.ศ.	๒๕๔๒	ภ�ระค่�ใช้จ่�ยในก�รรักษ�พย�บ�ลจึงตกอยู่ในคว�มรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ซึ่งเมื่อเกิด

กรณีก�รเจ็บป่วย	 พนักง�นและลูกจ้�งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสำ�รองจ่�ยค่�รักษ�พย�บ�ล	 และห�กกรณี 

ก�รเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีมีค่�ใช้จ่�ยสูงจะมีผลกระทบต่อค่�ใช้จ่�ยของพนักง�นและลูกจ้�งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

และกระทบต่องบประม�ณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยเฉพ�ะห�กเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขน�ดเล็ก 

อ�จมีงบประม�ณไม่เพียงพอ	 ดังนั้น	 เพื่อคุ้มครองคว�มมั่นคงด้�นสิทธิก�รรักษ�พย�บ�ลสำ�หรับพนักง�นและลูกจ้�งของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครอบครัว	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จึงยินยอมให้นำ�ทรัพย�กรที่จะพึงได้รับก�รจัดสรร

เป็นค่�ใช้จ่�ยในก�รรักษ�พย�บ�ลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 แต่ละแห่งม�รวมกันจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิก�ร 

รกัษ�พย�บ�ลสำ�หรับพนักง�นและลกูจ้�งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 และครอบครวัในกองทนุหลกัประกนัสขุภ�พแห่งช�ติ 

เพื่อเป็นค่�ใช้จ่�ยในก�รรักษ�พย�บ�ลสำ�หรับพนักง�นและลูกจ้�งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครอบครัว
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	 ๒.	 ส�ระสำ�คัญของร่�งพระร�ชกฤษฎีก�

	 	 ๒.๑	 กำ�หนดให้ผูท่ี้มีสทิธไิด้รบัสวัสดิก�รรกัษ�พย�บ�ลต�มระเบยีบกระทรวงมห�ดไทยว่�ด้วยเงนิสวสัดกิ�ร

เกี่ยวกับก�รรักษ�พย�บ�ลของพนักง�นส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑	หรือบุคคลอื่นที่กระทรวงมห�ดไทยประก�ศเพิ่มเติม	 

และบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิดังกล่�ว	 ใช้สิทธิรับบริก�รส�ธ�รณสุขต�มกฎหม�ยหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ	 

โดยมีขอบเขตของก�รบริก�รส�ธ�รณสุขจ�กหน่วยบริก�รของรัฐหรือสถ�นบริก�รของเอกชนต�มที่กำ�หนด

	 	 ๒.๒	 กำ�หนดให้กรมส่งเสริมก�รปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้องตั้งงบประม�ณร�ยจ่�ย

ประจำ�ปี	 ตั้งแต่ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	 เป็นต้นไป	 เพื่อส่งเข้�กองทุนหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติต�มอัตร�ที่กำ�หนด	 

และให้จัดสรรเงินในอัตร�ที่กำ�หนดเพื่อเป็นค่�บริห�รจัดก�รของสำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ

	 	 ๒.๓	 กำ�หนดให้มคีณะกรรมก�รบรหิ�รระบบสวสัดกิ�ร	ประกอบด้วย	รฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสขุ	

เป็นประธ�นกรรมก�ร	ผู้แทนผู้บริห�ร	ข้�ร�ชก�ร	พนักง�นหรือลูกจ้�งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และผู้ทรงคุณวุฒิ

ต�มที่กำ�หนด	 รวมทั้งกำ�หนดว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งและก�รพ้นจ�กตำ�แหน่งของกรรมก�รผู้แทน	 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ	

และให้คณะกรรมก�รฯ	มีอำ�น�จหน้�ที่ต�มที่กำ�หนด

	 ๓.	 เนื่องจ�กร่�งพระร�ชกฤษฎีก�ดังกล่�วเกี่ยวข้องกับหน่วยง�นของรัฐแห่งอื่น	สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

จึงได้ขอให้หน่วยง�นของรัฐที่เกี่ยวข้องเสนอแนะหรือให้คว�มเห็นเกี่ยวกับร่�งพระร�ชกฤษฎีก�ดังกล่�ว	เพื่อประกอบก�ร

พจิ�รณ�ของคณะรฐัมนตร	ีซึง่หน่วยง�นของรฐัทีเ่กีย่วข้องได้มข้ีอเสนอแนะและข้อสงัเกตหล�ยประก�ร	โดยกระทรวงก�รคลัง

มีข้อเสนอแนะว่�	 ควรกำ�หนดให้แบ่งร�ยได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรในแต่ละปี	 โดยคว�มเห็นชอบของ 

คณะกรรมก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเข้�กองทุนหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติเพื่อเป็น 

ค่�ใช้จ่�ยในก�รรักษ�พย�บ�ลสำ�หรับผู้มีสิทธิต�มพระร�ชกฤษฎีก�นี้	ก�รกำ�หนดให้กรมส่งเสริมก�รปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัง้งบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีเพือ่ส่งเข้�กองทนุน้ัน	อ�จมคีว�มขดัแย้งในประเด็นข้อกฎหม�ยกบัพระร�ชบัญญตัริะเบยีบ 

บริห�รง�นบุคคลส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ก�รขออนุมัติหลักก�รให้กรมส่งเสริมก�รปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประม�ณ

สนับสนุนต�มจำ�นวนเงินงบประม�ณที่เสนอนั้น	 มีข้อเสนอแนะว่�	 ควรนำ�เสนอพร้อมกับก�รจัดทำ�คำ�ของบประม�ณ 

กรณทีัว่ไป	และขอให้แสดงร�ยละเอยีดและทีม่�ค่�ใช้จ่�ยให้ชดัเจน	เพือ่ประกอบก�รพจิ�รณ�ของคณะรัฐมนตรีและหน่วยง�น

ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง	 กระทรวงมห�ดไทยเห็นว่�	 ก�รตั้งงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีที่ใช้จ่�ยจ�กเงินอุดหนุนที่รัฐบ�ล

จดัสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ควรได้รบัคว�มเหน็ชอบจ�กคณะกรรมก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกจิและสงัคมแห่งช�ตเิหน็ว่�	เหน็ควรพจิ�รณ�ทบทวนก�รขออนมุตัิ 

งบบริห�รจัดก�รที่เสนอในอัตร�ร้อยละ	๑.๕	ต่อเงินอุดหนุนที่จะส่งเข้�กองทุนหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ	โดยพิจ�รณ�

สนบัสนนุต�มคว�มจำ�เป็น	เหม�ะสม	ประหยัด	และสอดคล้องกบัภ�รกจิท่ีได้รับมอบหม�ย	และสำ�นกัเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี

มีข้อสงัเกตว่�	ร่�งพระร�ชกฤษฎกี�ดงักล่�วอ�จออกเกนิขอบเขตของพระร�ชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภ�พแห่งช�ต	ิพ.ศ.	๒๕๔๕	 

ซึ่งเป็นกฎหม�ยแม่บทที่ให้อำ�น�จในก�รออกพระร�ชกฤษฎีก�นี้
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	 ๔.	 ในก�รนำ�เร่ืองเสนอคณะรฐัมนตรนีัน้	ต�มพระร�ชกฤษฎกี�ว่�ด้วยก�รเสนอเรือ่งและก�รประชมุคณะรัฐมนตรี	

พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ม�ตร�	 ๕	 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีจะแต่งตั้งคณะบุคคลประกอบด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและบุคคลอื่น 

ที่มีคว�มรู้คว�มชำ�น�ญในเรื่องที่จะพิจ�รณ�	 เพื่อพิจ�รณ�กล่ันกรองเรื่องก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีก็ได้	 ซึ่งในขณะนั้น	 

ได้มีคำ�สั่งสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	ที่	๑๕/๒๕๕๖	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมก�รกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี	รวม	๓	คณะ	

ลงวันที่	 ๙	 กรกฎ�คม	๒๕๕๖	 สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีจึงได้นำ�ร่�งพระร�ชกฤษฎีก�ในเรื่องนี้เสนอคณะกรรมก�ร 

กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี	คณะที่	๓	(ฝ่�ยสังคมและกฎหม�ย)	ซึ่งมีรองน�ยกรัฐมนตรี	(น�ยพงศ์เทพ	เทพก�ญจน�)	

ในขณะนั้น	เป็นประธ�นกรรมก�ร	มีรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงแรงง�น	รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย	รัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงยตุธิรรม	เลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รกฤษฎกี�	ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ	และเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รพฒัน�ก�ร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 เป็นต้น	 เป็นกรรมก�ร	 โดยคณะกรรมก�รกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี	 คณะที่	 ๓	 

(ฝ่�ยสังคมและกฎหม�ย)	 มีอำ�น�จหน้�ที่พิจ�รณ�กลั่นกรองเร่ืองสำ�คัญในปัญห�ที่เก่ียวพันหรือมีผลกระทบต่อด้�นสังคม	

ด้�นแรงง�น	 ด้�นวัฒนธรรม	 ด้�นก�รศึกษ�	 ด้�นส�ธ�รณสุข	 ด้�นกฎหม�ย	 ก�รพัฒน�สังคม	 ก�รพัฒน�องค์กรชุมชน	 

ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต	รวมทั้งก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลภ�ครัฐ	และก�รคุ้มครองผู้บริโภค

	 ๕.	 ในคร�วประชุมคณะกรรมก�รกลั่นกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี	คณะที่	๓	(ฝ่�ยสังคมและกฎหม�ย)	 

คร้ังที	่๑/๒๕๕๖	วนัพฤหสับดทีี	่๑	สงิห�คม	๒๕๕๖	คณะกรรมก�รฯ	มปีระเดน็อภปิร�ยว่�	ก�รกำ�หนดร�ยละเอียดอืน่	ๆ 	เช่น	 

ค่�รกัษ�พย�บ�ล	ขอบเขตของก�รบรกิ�รส�ธ�รณสขุ	ก�รตัง้งบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีโดยมกี�รกำ�หนดค่�ใช้จ่�ยคำ�นวณ

เป็นอัตร�ต่อหวัของผูม้สิีทธ	ิและก�รกำ�หนดให้มีคณะกรรมก�รบรหิ�รระบบสวสัดกิ�ร	อ�จเป็นก�รกำ�หนดทีเ่กนิจ�กขอบเขต

อำ�น�จของกฎหม�ยแม่บท	ตดัคว�มในร่�งม�ตร�	๗	เกีย่วกบัเรือ่งงบประม�ณต�มคว�มเหน็ของสำ�นกังบประม�ณ	กำ�หนดให้

แบ่งร�ยได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรในแต่ละปี	 โดยคว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ส่งเข้�กองทุนหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ	 เพื่อเป็นค่�ใช้จ่�ยในก�รรักษ�พย�บ�ล	 

ค่�บรหิ�รจดัก�รระบบควรพิจ�รณ�สนับสนนุต�มคว�มจำ�เป็น	เหม�ะสม	ประหยดั	ซึง่คณะกรรมก�รฯ	ได้มีมตอินมุตัหิลักก�ร

ร่�งพระร�ชกฤษฎีก�ดังกล่�ว	 และให้ส่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�ตรวจพิจ�รณ�	 รวมทั้งให้รับประเด็นอภิปร�ย

และคว�มเห็นของส่วนร�ชก�รไปประกอบก�รพิจ�รณ�ด้วย	 สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติได้นำ�ร่�ง 

พระร�ชกฤษฎกี�ดังกล่�วไปปรบัปรุงแก้ไขต�มประเดน็อภปิร�ยของคณะกรรมก�รฯ	แล้วเสนอต่อคณะกรรมก�รฯ	อกีครัง้หนึง่	

แต่อย่�งไรก็ด	ีร่�งพระร�ชกฤษฎกี�ทีป่รบัปรงุแก้ไขแล้ว	สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�ยงัมคีว�มเหน็ว่�	อ�จมีบทบญัญตัิ

ทีเ่กินขอบเขตของกฎหม�ยแม่บท	ต่อม�คณะรฐัมนตรไีด้มมีติอนมุตัหิลักก�รร่�งพระร�ชกฤษฎกี�ดังกล่�ว	และออกใช้บงัคับ

เป็นกฎหม�ยต่อไปแล้ว
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บทสรุป

	 ก�รเสนอร่�งกฎหม�ยลำ�ดบัรองของหน่วยง�นของรฐัต่อคณะรฐัมนตรนีัน้	หน่วยง�นของรฐัเจ้�ของเรือ่งส่วนใหญ่

จะจัดทำ�เป็นเอกส�รส้ัน	 ๆ	 ไม่มีก�รอธิบ�ยคว�มที่ชัดเจน	 อ้�งเหตุผลคว�มจำ�เป็นต�มที่กฎหม�ยแม่บทบัญญัติไว้	 

ซึ่งต�มร่�งพระร�ชกฤษฎีก�ในเรื่องนี้ก็เช่นกัน	 จึงทำ�ให้เกิดประเด็นปัญห�ในก�รตร�ร่�งพระร�ชกฤษฎีก�ดังกล่�ว 

หล�ยประก�รดังกล่�วข้�งต้น	 แต่อย่�งไรก็ดี	 ต�มระเบียบว่�ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก�รเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี	 

พ.ศ.	๒๕๔๘	มไิด้กำ�หนดให้ต้องนำ�เรือ่งจดัทำ�คำ�ช้ีแจงต�มหลกัเกณฑ์ในก�รตรวจสอบคว�มจำ�เป็นในก�รตร�พระร�ชบัญญตั	ิ

ม�ใช้กบัก�รเสนอเรือ่งก�รออกกฎหม�ยลำ�ดบัรองด้วย	ก�รเสนอร่�งกฎหม�ยลำ�ดบัรองจงึอ�จข�ดก�รวิเคร�ะห์ในด้�นต่�ง	ๆ 	

ซึ่งต่�งจ�กเสนอร่�งพระร�ชบัญญัติ	 โดยที่กฎหม�ยลำ�ดับรองนั้น	 ห�กมีบทบัญญัติไม่เหม�ะสม	 จะทำ�ให้เป็นอุปสรรค 

ต่อก�รปฏิบัติร�ชก�ร	 ทำ�ให้ก�รทำ�ง�นล่�ช้�	 ต้นทุนก�รดำ�เนินง�นและก�รให้บริก�รส�ธ�รณะของหน่วยง�นของรัฐ 

เพิ่มสูงขึ้นโดยไม่จำ�เป็น	 และอ�จเป็นช่องท�งให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐใช้แสวงห�ผลประโยชน์โดยไม่สุจริตหรือใช้ดุลยพินิจ 

เบ่ียงเบนไปจ�กเจตน�รมณ์ของกฎหม�ย	รวมทัง้ยงัมผีลกระทบต่อประสทิธภิ�พในก�รปฏบิตัริ�ชก�รของหน่วยง�นของรัฐ

อกีด้วย	ประกอบกบัประเทศในกลุม่องค์ก�รเพือ่คว�มร่วมมอืท�งเศรษฐกจิและก�รพฒัน�	 (Organization	 for	 Economic	

Co-operation	and	Development:	OECD)	ได้จดัให้มหีลักเกณฑ์ทีเ่รียกว่�	OECD	Reference	Checklist	for	Regulatory	

Decision	Making	ซึง่เป็นร�ยก�รคำ�ถ�มทีก่ำ�หนดให้หน่วยง�นหรือผูท้ีเ่กีย่วข้องต้องตอบให้ครบถ้วนก่อนทีจ่ะมกี�รร่�งกฎหม�ย	

เพื่อประเมินหรือตรวจสอบผลกระทบในก�รออกกฎหม�ย	 โดยรวมทั้งก�รออกกฎหม�ยลำ�ดับรองด้วย	 ทั้งนี้	 หลักเกณฑ ์

ดงักล่�วเป็นทำ�นองเดียวกนักบัทีป่ระเทศไทยได้กำ�หนดหลกัเกณฑ์ในก�รตรวจสอบคว�มจำ�เป็นในก�รตร�พระร�ชบญัญตัิ

ต�มระเบียบดังกล่�ว๔	 ดังน้ัน	 เพ่ือให้กฎหม�ยมีคว�มครบถ้วนสมบูรณ์	 ผู้เขียนจึงมีคว�มเห็นว่�ก�รเสนอร่�งกฎหม�ย 

ลำ�ดับรองต่อคณะรฐัมนตร	ีควรกำ�หนดให้หน่วยง�นของรัฐเจ้�ของเร่ืองต้องจดัทำ�คำ�ชีแ้จงต�มหลกัเกณฑ์ในก�รตรวจสอบคว�ม

จำ�เป็นในก�รตร�กฎหม�ยเช่นเดียวกันกับก�รจัดทำ�คำ�ชี้แจงในก�รตร�พระร�ชบัญญัติด้วย	 แม้ว่�สำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รกฤษฎีก�จะได้ดำ�เนินก�รตรวจพิจ�รณ�ก่อนมีก�รใช้บังคับก็ต�ม

๔		ก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบในก�รออกฎหม�ย	(Regulatory	Impact	Analysis:	RIA)	ว�รส�รจุลนิติ	ฉบับเดือนกรกฎ�คม-สิงห�คม	๒๕๕๗
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เรื่อง การถวายพระราชสมญัญาและการเรยีกขานในฐานะท่ีทรงพระปรีชาสามารถในด้านหรอืการนัน้ ๆ 

	 คณะรัฐมนตรีได้ประชมุปรึกษ�เมือ่วนัที	่๒๘	มถินุ�ยน	๒๕๕๙	มมีตติ�มทีส่ำ�นกัเลข�ธกิ�รคณะรฐัมนตรเีสนอ	 

ดังนี้

	 ๑.	 รับทร�บข้อเสนอแนะของสำ�นักร�ชเลข�ธิก�รเกี่ยวกับก�รถว�ยพระร�ชสมัญญ�แด  ่

พระมห�กษัตริย์	คว�มสรุปว่�	ก�รถว�ยพระร�ชสมัญญ�เป็นก�รผูกคำ�เพื่อถว�ยแด่พระมห�กษัตริย์	ต�มอย่�ง 

ก�รสร้�งคำ�ในภ�ษ�บ�ลี	คือ	นำ�คำ�ศัพท์ที่มีคว�มดี	รูปคำ�งดง�ม	เสียงไพเร�ะ	ม�ประกอบเข้�เป็นชื่อด้วย 

ก�รสม�สคำ�	 แต่ปัจจุบนัก�รถว�ยพระร�ชสมญัญ�หรอืพระสมญัญ�โดยผูกคำ�ด้วยก�รใช้ภ�ษ�ธรรมด�อย่�งดืน่	 ๆ	 

เช่น	พระบดิ�แห่ง	...	จงึไม่ใช่พระร�ชสมญัญ�หรอืพระสมญัญ�	แต่เป็นก�รเรยีกข�นในฐ�นะทีท่รงพระปรีช�ส�ม�รถ 

ในด้�นหรือก�รนั้น	ๆ

	 ๒.	 เห็นชอบให้ปรับขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับก�รถว�ยพระร�ชสมัญญ�และก�รเรียกข�น 

ในฐ�นะทีท่รงพระปรีช�ส�ม�รถในด้�นหรือก�รนัน้	ๆ 	แด่พระมห�กษัตรย์ิ	โดยให้หน่วยง�นเจ้�ของเรือ่งขอคว�มเหน็ 

จ�กสำ�นักร�ชเลข�ธิก�รเพ่ือประกอบก�รพิจ�รณ�ร่วมกับคว�มเห็นของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอ 

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจ�รณ�

ที่มา : หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๒๑๓ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

มติคณะรัฐมนตรีที่ส�าคัญ
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(ตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรม

ของหน่วยงานต่าง ๆ)

๑. เจตนารมณ์

	 ก�รพัฒน�บุคล�กรให้มีคว�มรู้	 คว�มส�ม�รถ	 เพ่ิมพูนประสิทธิภ�พ	 มีคุณภ�พ	 คุณธรรม	 เป็นหน้�ที่ของส่วนร�ชก�ร	 

ซึ่งรัฐให้ก�รส่งเสริม	(พระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ม�ตร�	๗๒)	แต่ก�รจัดหลักสูตรควรระวังผลกระทบ

หรือปัญห�ทีม่กัมกี�รร้องเรยีนหรือมรี�ยง�นก�รศกึษ�ว่�บ�งหลักสูตรยงัมคีว�มไม่เหม�ะสม	(มตคิณะรฐัมนตรวีนัที	่๒๓	กมุภ�พนัธ์	๒๕๕๙)

๒. รูปแบบ

	 ปัจจุบันก�รพัฒน�บุคล�กรจัดอยู่สองรูปแบบคือ

	 ๒.๑	 จัดเป็นหลักสูตรประจำ�ต่อเนื่องเป็นรุ่น	 ๆ	 กำ�หนดจำ�นวนและคุณสมบัติผู้เข้�รับก�รอบรม	 มีเนื้อห�ร�ยวิช�	 

และผู้บรรย�ยชัดเจน	กำ�หนดจำ�นวนครั้งที่ต้องรับก�รฝึกอบรม	อ�จมีก�รวัดผล	ดูง�นหรือเสนอร�ยง�น	มีก�รแจกวุฒิบัตร

	 ๒.๒	 จัดเป็นโครงก�รฝึกอบรมเฉพ�ะกิจแก่ผู้เกี่ยวข้องเป็นครั้งคร�ว	เช่น	ฝึกอบรมวิธีปฏิบัติ	หรือฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ

และซักซ้อมคว�มเข้�ใจ

๓. ประเภทของหลักสูตร

	 ๓.๑	 หลักสูตรพัฒน�คว�มรู้	คว�มส�ม�รถ	ทักษะและสมรรถนะ	ท�งก�รบริห�รและภ�วะผู้นำ�	หรือเป็นเงื่อนไขในก�ร

ดำ�รงตำ�แหน่ง	เช่น	หลักสูตรนักบริห�รระดับสูง	(นบส.)	ของสำ�นักง�น	ก.พ.	และของกระทรวงมห�ดไทย	หลักสูตรนักบริห�รก�รทูต	

(นบท.)	ของกระทรวงก�รต่�งประเทศและหลักสูตรอื่นที่ได้รับก�รรับรองว่�เทียบเท่�หลักสูตรผู้ดำ�รงตำ�แหน่งต่�ง	ๆ	ของสำ�นักง�น

ตำ�รวจแห่งช�ติ	และหลักสูตรก�รป้องกันร�ชอ�ณ�จักร	(วปอ.)	ของวิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร

	 ๓.๒	 หลกัสูตรพัฒน�คว�มรูแ้ละทักษะเฉพ�ะท�งเพือ่ก�รปฏบิตังิ�นในตำ�แหน่งหรอืหน้�ทีท่ีไ่ด้รบัมอบหม�ย	เช่น	หลกัสตูร

ผู้ตรวจร�ชก�รระดับกระทรวงของสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	 หลักสูตรผู้บริห�รเทคโนโลยีส�รสนเทศระดับสูงของกระทรวงเทคโนโลยี

ส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร

	 ๓.๓	 หลักสูตรอื่น	ๆ 	นอกจ�กข้อ	๓.๑	และข้อ	๓.๒	เช่น	หลักสูตรวิทย�ลัยตล�ดทุน	(ตลท.)	หลักสูตรก�รรักษ�คว�มสงบ

เรียบร้อยของภ�ครัฐและภ�คเอกชนของสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินของจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	 หลักสูตร

ของกระทรวงพลังง�น

แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ



39ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม  ๒๕๕๙

๔. ผลกระทบหรือปัญหาจากการเปิดหลักสูตรต่าง ๆ

	 ๔.๑	 บุคล�กรภ�ครัฐบ�งคนเข้�รับก�รอบรมหล�ยหลักสูตรในเวล�เดียวกันหรือต่อเนื่องกันจนกระทบต่อก�รปฏิบัติ

ร�ชก�ร	 ก�รอุทิศตนแก่ท�งร�ชก�ร	 ก�รไม่อำ�นวยคว�มสะดวกแก่ประช�ชน	 เป็นภ�ระงบประม�ณแก่หน่วยง�นต้นสังกัดของ 

ผู้เข้�รับก�รอบรม	และเป็นก�รเพิ่มภ�ระแก่บุคล�กรอื่นที่ต้องปฏิบัติง�นทดแทน

	 ๔.๒	 บ�งคร้ังมข้ีอครห�ว่�มกี�รวิง่เต้นเข้�รับก�รอบรมจนเป็นก�รกดีกันผูอ่ื้นท่ีเหม�ะสมกว่�	ทำ�ให้ตกเป็นผูข้�ดคณุสมบัติ

ไม่ได้รับก�รพิจ�รณ�เลื่อนตำ�แหน่งเพร�ะยังไม่ผ่�นก�รอบรมต�มหลักสูตรนั้น	ๆ

	 ๔.๓	 แม้ผู้เข้�รับก�รอบรมจะได้ประโยชน์จ�กก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อก�รติดต่อประส�นร�ชก�ร	

แต่ก�รรับภ�คเอกชนเข้�อบรมร่วมกับบุคล�กรระดับสูงของภ�ครัฐ	โดยไม่มีก�รตรวจสอบคว�มเหม�ะสม	เช่น	มีผลประโยชน์ขัดแย้ง

กับหน่วยง�นเจ้�ของหลกัสตูร	หรือมีคว�มประพฤติเสือ่มเสยีอ�จทำ�ให้เกดิก�รสร้�งเครือข่�ยเชงิอปุถมัภ์	(connection)	ทีไ่ม่พงึประสงค์

หรือข้อครห�ว่�เป็นช่องท�งให้แสวงห�ประโยชน์อันมิชอบ	 นอกจ�กนั้น	 ก�รรับบุคล�กรต่�งหน่วยง�นหรือบุคล�กรภ�คเอกชน 

จำ�นวนม�กเข้�รับก�รอบรมอ�จขัดต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและเจตน�รมณ์ที่มุ่งจะพัฒน�บุคล�กรภ�ครัฐในหน่วยง�นนั้น	 ๆ	

หรือแม้แต่ในหน่วยง�นอื่นทำ�ให้บุคล�กรภ�ครัฐบ�งส่วนเสียโอก�ส	ทั้งอ�จเป็นก�รสิ้นเปลืองงบประม�ณของท�งร�ชก�รอีกด้วย

	 ๔.๔	 บ�งครั้งผู้เข้�รับก�รอบรมจัดทำ�กิจกรรมนอกหลักสูตรร่วมกันในลักษณะท่ีฟุ่มเฟือยไม่จำ�เป็น	 ใช้ชื่อหน่วยง�น 

ที่จัดหลักสูตรโดยตรงหรือโดยอ้อมในก�รร่วมลงทุน	 ประกอบธุรกิจ	 หรือเรี่ยไร	 ก่อให้เกิดคว�มเข้�ใจว่�หน่วยง�นนั้น	 ๆ	 เป็นผู้จัด 

ซึ่งอ�จเข้�ข่�ยผิดวินัย	ผิดกฎหม�ยว่�ด้วยก�รเรี่ยไร	ใช้อำ�น�จหน้�ที่โดยมิชอบ	และอ�จก่อคว�มเดือดร้อนรำ�ค�ญแก่บุคคลภ�ยนอก

หรือเกิดคว�มเสียห�ยแก่ท�งร�ชก�ร

๕. แนวทาง

	 เพื่อให้ก�รพัฒน�บุคล�กรภ�ครัฐโดยก�รจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยง�นต่�ง	ๆ	 ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท�งร�ชก�ร 

ต�มวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร	สอดคล้องกบัหลกัก�รพฒัน�บคุล�กรภ�ครฐั	และไม่สิน้เปลอืงงบประม�ณของท�งร�ชก�ร	จงึสมควร 

จดัระเบยีบหลกัสตูรฝึกอบรมซึง่ไม่ใช่โครงการตามข้อ ๒.๒ หรอืการศกึษาเพิม่เตมิเพือ่ให้ได้มาซึง่ปรญิญาประกาศนยีบตัรวชิาชพี 

และการศกึษาอบรมในต่างประเทศซึง่ต้องปฏบัิตติ�มระเบยีบว่�ด้วยก�รนัน้	ๆ 	อยูแ่ล้ว	ทัง้นี	้หลกัสตูรท่ีต้องด�าเนนิการตามแนวทาง

ดงัต่อไปนีเ้ป็นหลกัสูตรทีจั่ดโดยหน่วยงานของรฐัในสงักดัฝ่ายบรหิาร	ได้แก่	ส่วนร�ชก�ร	รฐัวสิ�หกจิ	องค์ก�รมห�ชน	และหน่วยง�น

ของรฐัในกำ�กบัของฝ่�ยบรหิ�ร	ซึง่ใช้งบประม�ณของรฐับ�งส่วนหรอืทัง้หมดในก�รจดัก�รอบรม	ส่วนกรณเีป็นหลักสูตรหรอืก�รอบรม

ทีจ่ดัโดยหน่วยงานอืน่ทีไ่ม่อยูใ่นสงักดัของฝ่ายบรหิาร	เช่น	รฐัสภ�	สถ�บนัพระปกเกล้�	สำ�นักง�นศ�ลยตุธิรรม	สำ�นกัง�นศ�ลรฐัธรรมนญู	

สำ�นกัง�นศ�ลปกครอง	สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รเลอืกตัง้	สำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด	องค์กรอิสระ	ให้ประสานความร่วมมอืเพ่ือพิจารณา

ด�าเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้ด้วย โดยอนุโลม

	 ๕.๑	 คณุสมบตั ิลกัษณะต้องห้าม และเงือ่นไขเกีย่วกบัผู้เข้ารบัการอบรม	บคุล�กรภ�ครฐัท่ีเข้�รบัก�รอบรมต�มหลกัสตูร

หนึ่งแล้ว	จะลาไปรับการอบรมตามหลักสูตรอื่นได้ต่อเมื่อได้เว้นระยะเวลาอย่างน้อยสองปี	 เว้นแต่เป็นก�รเข้�อบรมต�มที ่

ผู้บังคับบัญช�มอบหม�ยเพื่อประโยชน์แก่ท�งร�ชก�ร	 หรือเป็นก�รอบรมเพร�ะเป็นคว�มจำ�เป็นต�มเงื่อนไขหรือคุณสมบัติในก�ร 

เข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง	หรือผู้เข้�รับก�รอบรมเสียค่�ใช้จ่�ยเองทั้งหมดโดยไม่ต้องล�หรือไม่ใช้เวล�ร�ชก�รในก�รอบรม	หรือดูง�น

	 	 โดยปกติแล้ว	ผู้จะต้องพ้นจ�กตำ�แหน่งหน้�ที่หรือมีเวล�ปฏิบัติร�ชก�รเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งปี	หน่วยง�นของรัฐไม่ควร

อนุญ�ตให้ไปรับก�รอบรม

	 ๕.๒	 การพัฒนาบุคลากรต่างหน่วยงาน	 หลักสูตรหรือก�รอบรมที่มีวัตถุประสงค์จะพัฒนาบุคลากรภาครัฐภายใน 

หน่วยงานน้ันให้มีคว�มรับรู้คว�มเข้�ใจในกลุ่มวิช�ใดกลุ่มวิช�หนึ่งเป็นหลัก	 (in-house training)	 ย่อมมีคว�มชัดเจนอยู่แล้วว่�

ต้องก�รพัฒน�บุคคลประเภทใด	แต่ในกรณีจำ�เป็นต้องรับบุคล�กรภ�ยนอก	ให้ถือว่�การรับบุคคลภายนอกไม่ว่าจากหน่วยงานอื่น

ในภาครฐัหรอืจากภาคเอกชนเป็นข้อยกเว้นหรอืเป็นการเสรมิเท่าน้ัน	ซึง่ควรกระทำ�โดยเคร่งครดัและมใิห้กระทบต่อวตัถปุระสงค์เดมิ	

จำ�นวนบุคล�กรอื่นดังกล่�วจะต้องมีจ�านวนรวมกันไม่เกินร้อยละสิบห้าของจำ�นวนผู้ศึกษ�อบรมทั้งหมดในหลักสูตรครั้งนั้น	 

โดยให้คว�มสำ�คัญแก่บุคล�กรภ�ครัฐจ�กหน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้องม�กกว่�จ�กภ�คเอกชน



สลค.สาร40

	 	 หลักสูตรและก�รอบรมที่มีวัตถุประสงค์จะจัดแก่บุคลากรภาครัฐทั่วไปหรือเปิดรับบุคลากรนอกหน่วยงาน 

เป็นหลกั เช่น	หลักสูตรโรงเรียนสงคร�มจิตวิทย�ของกระทรวงกล�โหม	ให้รบับคุลากรภาคเอกชนได้ไม่เกนิร้อยละสบิห้าของจำ�นวน

ผู้เข้�รับก�รอบรมทั้งหมดในครั้งนั้น	 ยกเว้นหลักสูตรก�รป้องกันร�ชอ�ณ�จักรของวิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร	 ซึ่งจำ�เป็นต้องรับ

นักศึกษ�จ�กหล�กหล�ยหน่วยง�นและหล�ยส�ข�อ�ชีพและต้องรับนักศึกษ�จ�กต่�งประเทศที่มีคว�มสัมพันธ์หรือเป็นก�ร 

แลกเปลี่ยนกันอันถือว่�อยู่ในประเภทบุคล�กรภ�คเอกชน	ดังนั้น	ห�กจะรับบุคล�กรภ�คเอกชนเข้�ศึกษ�อบรมในหลักสูตรดังกล่�ว	

ให้มีจำ�นวนไม่เกินร้อยละยี่สิบห้�ของจำ�นวนผู้เข้�รับก�รอบรมทั้งหมดในครั้งนั้น

	 	 หลักสูตรและก�รอบรมที่มีวัตถุประสงค์จะจัดในลักษณะภาครัฐร่วมกับเอกชน หรือมุ่งหมายจะให้การอบรมแก่

ภาคเอกชนเป็นหลักเพื่อสร้�งคว�มร่วมมือ	คว�มรับรู้คว�มเข้�ใจในลักษณะประช�รัฐ	เช่น	หลักสูตรวิทย�ลัยตล�ดทุน	หลักสูตรของ

กระทรวงพลงัง�น	ให้จดัสรรสดัส่วนระหว่างจ�านวนบคุลากรภาครฐักบัภาคเอกชนตามความเหมาะสม	แต่ต้องประก�ศจำ�นวนของ

ผู้รับก�รอบรมแต่ละภ�คส่วนให้ทร�บล่วงหน้�

	 	 คำ�ว่�	“บุคล�กรภ�ครัฐ”	หม�ยคว�มถึง	ข้�ร�ชก�รประจำ�	ข้�ร�ชก�รก�รเมือง	ข้�ร�ชก�รส่วนท้องถิ่น	ผู้บริห�ร

และพนักง�นรัฐวิส�หกิจ	พนักง�นร�ชก�ร	และบุคล�กรอื่นของหน่วยง�นรัฐในกำ�กับของฝ่�ยบริห�ร	บุคล�กรในสถ�บันอุดมศึกษ�

ของรัฐ	 และให้หม�ยคว�มรวมถึง	 สม�ชิกรัฐสภ�	 ผู้บริห�รและสม�ชิกสภ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคล�กรในองค์กรอิสระ	

(เว้นแต่หลักสูตรนั้นจะมีวัตถุประสงค์เป็นอย่�งอื่น)

  การรับบุคลากรภาคเอกชนเข้ารับการอบรมให้พิจ�รณ�จ�กผู้ที่องค์กรเอกชนต�มกฎหม�ยหรือองค์กรเอกชน 

ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป	ได้คัดสรรต�มกฎเกณฑ์ที่องค์กรนั้นได้ว�งไว้แล้วเสนอชื่อม�เป็นหลักและอ�จให้บุคล�กรดังกล่�วเสียค่�ใช้จ่�ย

บ�งส่วนหรือทั้งหมดต�มคว�มเหม�ะสม

	 ๕.๓	 การดูงาน ณ ต่างประเทศ	หลักสูตรและก�รอบรมที่กำ�หนดให้มีก�รดูง�นให้ดำ�เนินก�รดังนี้	

  ก. ควรเน้นการดูงานภายในประเทศต�มสถ�นที่และกิจกรรมเป้�หม�ยที่เหม�ะสม	เช่น	โครงก�รอันเนื่องม�จ�ก

พระร�ชดำ�ริ	โครงก�รปิดทองหลงัพระ	ก�รอนรุกัษ์ทรพัย�กรธรรมช�ต	ิก�รค้�ช�ยแดน	ก�รพฒัน�ต�มแนวท�งประช�รฐั	เศรษฐกจิพอเพยีง	

ก�รเรียนรู้จ�กปร�ชญ์ชุมชน	ปร�ชญ์ช�วบ้�น	(มติคณะรัฐมนตรีวันที่	๓	มีน�คม	๒๕๕๘)	

  ข. หากเป็นการดูงานในประเทศเพื่อนบ้านบริเวณพื้นที่ช�ยแดน	ควรพิจารณาการพักค้างในประเทศไทย 

เพ่ือสนับสนุนให้ผูม้รี�ยได้น้อยและผูป้ระกอบธรุกจิต�มแนวช�ยแดนได้ดำ�เนนิธรุกจิชุมชนและได้ประโยชน์จ�กก�รดูง�น	(มติคณะรฐัมนตรี

วันที่	๒๑	กรกฎ�คม	๒๕๕๘)

  ค. ในกรณีจ�าเป็นต้องดูงาน ณ ต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบหรือศึกษ�จ�กต้นแบบ	 

ให้คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาการเรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน หรือบวกสาม ได้แก	่

ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน	ญี่ปุ่น	เก�หลีใต้	เป็นลำ�ดับแรก
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  ง. ในกรณมีคีวามจ�าเป็นต้องเดนิทางไปดงูานในประเทศอืน่ ๆ  นอกจาก ข้อ ค.	กอ็�จทำ�ได้ห�กอยูภ่�ยใน

กรอบวงเงินงบประม�ณค่�ใช้จ่�ยเพื่อก�รดูง�น	ณ	 ต่�งประเทศ	 ต�มที่หน่วยง�นเจ้�ของหลักสูตรได้ทำ�คว�มตกลงกับ 

สำ�นักงบประม�ณ	ซึ่งเห็นว่�ใกล้เคียงกับวงเงินค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งไปดูง�นต�มข้อ	ค.	หรือเป็นก�รออกค่�ใช้จ่�ยของ

ผู้รับก�รอบรมเอง	 หรือผู้รับก�รอบรมยอมรับภ�ระส่วนท่ีเกินวงเงินงบประม�ณก�รดูง�นต�มข้อ	 ค.	 โดยให้แสดงเหตุผล	

คว�มจำ�เป็น	 แผนก�รดูง�น	 ประโยชน์ที่จะได้รับ	 และขออนุญ�ตจ�กรัฐมนตรีหรือผู้บังคับบัญช�ของหน่วยง�นเจ้�ของ

หลักสูตรเป็นคร�ว	ๆ	ไป

  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐที่เดินทางไปดูงาน ณ ต่างประเทศ	 ให้คำ�นึงถึงกฎเกณฑ ์

ที่หน่วยง�นเจ้�ของหลักสูตรกำ�หนดสำ�หรับผูเ้ข้�รับก�รอบรมอืน่	ๆ 	เป็นก�รทั่วไปยิ่งกว่�ก�รเบิกจ�่ยต�มสิทธิของบุคล�กร

ภ�ครัฐ	ซึ่งอ�จม�กกว่�กฎเกณฑ์ทั่วไปต�มหลักสูตร

	 	 เมือ่เสรจ็สิน้ก�รดงู�นแล้ว	ห�กมกี�รจดัทำ�ร�ยง�นก�รดูง�น	 ให้หน่วยง�นเจ้�ของหลกัสตูรเผยแพร่ร�ยง�นนัน้

ท�งเว็บไซต์ของหน่วยง�น	เว้นแต่จะเป็นเอกส�รที่ระบุชั้นคว�มลับ	(มติคณะรัฐมนตรีวันที่	๑๒	พฤษภ�คม	๒๕๕๘)

	 ๕.๔	 หน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของหลักสูตร ก�รจัดเนื้อห�ของแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปต�มวัตถุประสงค์ 

ของหลักสูตร	 แต่ควรพิจ�รณ�สอดแทรกเนื้อห�เกี่ยวกับหลักธรรม�ภิบ�ล	 เศรษฐกิจพอเพียง	 ยุทธศ�สตร์ช�ติ	 แนวท�ง 

ประช�รฐั	 ก�รปฏิรูป	 ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตและประพฤติมิชอบด้วยต�มสมควร	 และให้เจ้�ของหลักสูตร

กำ�กบัดแูลก�รรกัษ�เวล�เรียน	ก�รทำ�กจิกรรมของผูเ้ข้�รับก�รอบรมหรอืก�รห�ร�ยได้ซึง่ควรเป็นไปเพือ่ส�ธ�รณประโยชน์	

มิให้ฟุ่มเฟือยเกินจำ�เป็น	ผิดวินัยข้�ร�ชก�ร	ผิดกฎหม�ย	ก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อผู้อื่น	หรือใช้เวล�ร�ชก�รไปทำ�กิจกรรม 

ที่ไม่เหม�ะสม

	 	 ในกรณมีกี�รจดัทำ�ร�ยง�นหรอืเอกส�รก�รวจิยัส่วนบคุคลหรอืเป็นหมูค่ณะ	ห�กหน่วยง�นเจ้�ของหลกัสตูร

เห็นว่�ร�ยง�นหรือเอกส�รก�รวิจัยนั้นมีคุณภ�พดี	 และเป็นประโยชน์อย่�งยิ่งต่อท�งร�ชก�ร	 ให้เสนอเอกส�รดังกล่�ว 

ต่อส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้องหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อทร�บด้วย

	 	 อน่ึง	 หน่วยง�นของรัฐควรมีก�รว�งแผนพัฒน�กำ�ลังคน	 โดยก�รกำ�หนดล่วงหน้�ให้บุคล�กรของ 

หน่วยง�นเข้�รับก�รอบรมต�มหลักสูตรต่�ง	ๆ 	ให้เหม�ะสมกับคว�มจำ�เป็น	งบประม�ณและคว�มสะดวกในก�รให้บริก�ร

ประช�ชนโดยมิให้บุคล�กรหล�ยคนจ�กหน่วยง�นเดียวกันเข้�รับก�รอบรมพร้อมกัน	 จนกระทบต่อประสิทธิภ�พในก�ร

ปฏบิตัริ�ชก�รและก�รให้บรกิ�รประช�ชน	นอกจ�กนัน้	หน่วยง�นของรฐัควรพจิ�รณ�ใช้ประโยชน์จ�กผู้ทีผ่่�นก�รฝึกอบรม

หลักสูตรต่�ง	ๆ	ม�แล้วให้เหม�ะสมด้วย
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พระราชบัญญัติ

เรื่องส�าคัญที่ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติให้อ�านาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙
	 เนื่องจ�กประเทศไทยตกลงจะเข้�เป็นภ�คีสม�ชิกข้อบทของคว�มตกลงว่�ด้วยธน�ค�รเพื่อก�รลงทุนในโครงสร้�งพื้นฐ�นเอเชีย 

เพือ่ร่วมจดัตัง้ธน�ค�รเพือ่ก�รลงทนุในโครงสร้�งพืน้ฐ�นเอเชยี	ซึง่มวัีตถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิก�รพฒัน�เศรษฐกจิ	เสรมิสร้�งคว�มมัง่คัง่และพฒัน�

คว�มเชือ่มโยงของโครงสร้�งพืน้ฐ�นภ�ยในภมูภิ�คเอเชยีให้เป็นไปต�มข้อผกูพนัซึง่ภ�คสีม�ชกิจะต้องปฏบิตัติ�มข้อบทของคว�มตกลงดงักล่�ว

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๔ ก ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หน้า ๑

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
	 เพื่อเป็นก�รแก้ไขปัญห�ก�รค้�มนุษย์	 อันเป็นปัญห�ที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและเป็นอันตร�ยต่อเสถียรภ�พคว�มมั่นคงท�งสังคม	

นอกจ�กนี้	 ยังส่งผลกระทบอย่�งกว�้งขว�งทั้งในระดับภูมิภ�คและระหว่�งประเทศอีกด้วย	 จึงตร�พระร�ชบัญญัตินี้ขึ้นเพื่อให้ก�รป้องกันและ

ปร�บปร�มก�รค้�มนษุย์ดำ�เนนิไปได้อย่�งมปีระสทิธภิ�พและคดีคว�มท่ีเก่ียวข้องท้ังหล�ยได้รบัก�รพิจ�รณ�พิพ�กษ�อย่�งรวดเรว็และเป็นธรรม
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๖ ก ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หน้า ๑

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
	 ปรับปรุงพระร�ชบัญญัติดังกล่�วให้มีคว�มทันสมัยม�กขึ้น	 เนื่องจ�กในปัจจุบันมีก�รทำ�ล�ยหรือเป็นเหตุให้เกิดก�รทำ�ล�ยหรือทำ�ให้

สญูห�ยหรอืเสยีห�ยแก่ทรพัย�กรธรรมช�ตใินเขตป่�สงวนแห่งช�ตเิพิม่ม�กขึน้	สมควรกำ�หนดม�ตรก�รในก�รคุม้ครอง	ป้องกนั	และบำ�รงุรกัษ�

และกำ�หนดให้มีก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งเป็นระบบ	 โดยกำ�หนดให้มีคณะกรรมก�รควบคุมและรักษ�ป่�สงวนแห่งช�ต ิ

ประจำ�จังหวัดและคณะกรรมก�รพิจ�รณ�ก�รใช้ประโยชน์ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ	เพื่อให้ก�รบังคับใช้กฎหม�ยเกิดประสิทธิภ�พสูงสุด	รวมถึง

ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับบทกำ�หนดโทษ	อัตร�ค่�ธรรมเนียมต่�ง	ๆ	ให้เหม�ะสมกับสภ�วก�รณ์ในปัจจุบัน
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๖ ก ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หน้า ๑๒

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙
	 ปรับปรุงกระบวนพิจ�รณ�เกี่ยวกับก�รฟื้นฟูกิจก�รของลูกหน้ีให้ครอบคลุมถึงธุรกิจวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมซึ่งมีอยู่ 

เป็นจำ�นวนม�กในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันได้มีโอก�สได้รับก�รฟื้นฟูกิจก�รและไม่ต้องตกเป็นบุคคลล้มละล�ยห�กมีช่องท�งท่ีส�ม�รถฟื้นฟู 

กิจก�รได้
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๖ ก ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หน้า ๒๔
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พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙
	 เพื่อเป็นก�รสมควรโอนงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ของส่วนร�ชก�ร	 รัฐวิส�หกิจ	 และหน่วยง�นอื่น 

เป็นบ�งร�ยก�ร	ไปตั้งไว้เป็นงบประม�ณร�ยจ่�ยสำ�หรับงบกล�ง	ร�ยก�รเงินสำ�รองจ่�ยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำ�เป็น	หน่วยง�นของรัฐสภ�และ

กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๕ ก ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ หน้า ๑

พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
	 ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับก�รขย�ยระยะเวล�ก�รยุบสถ�บันบริห�รจัดก�รธน�ค�รที่ดิน	 (องค์ก�รมห�ชน)	 โดยให้มีก�รยุบเลิก 

เมื่อพ้นกำ�หนดระยะเวล�แปดปีนับแต่วันที่พระร�ชกฤษฎีก�จัดตั้งสถ�บันบริห�รจัดก�รธน�ค�รท่ีดิน	 (องค์ก�รมห�ชน)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 มีผล 

ใช้บงัคบั	เพือ่ให้ก�รดำ�เนนิก�รต�มวตัถปุระสงค์ดงักล่�วของสถ�บนับรหิ�รจดัก�รธน�ค�รทีด่นิ	(องค์ก�รมห�ชน)	เป็นไปอย่�งต่อเนือ่ง	ส�ม�รถ

ดำ�เนินก�รให้บรรลุวัตถุประสงค์และอำ�น�จหน้�ที่ได้ต่อไป
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๑ ก ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ หน้า ๑

กฎกระทรวง

กฎกระทรวงการขออนญุาตและการอนญุาตให้ท�าการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ในทีจ่บัสตัว์น�า้ซึง่เป็นสาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ 

พ.ศ. ๒๕๕๙
	 กำ�หนดหลักเกณฑ์	 วิธีก�ร	 และเงื่อนไขในก�รขออนุญ�ต	 ก�รอนุญ�ต	 ก�รออกใบอนุญ�ต	 และก�รโอนใบอนุญ�ต	 เนื่องจ�ก 

ก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�ในที่จับสัตว์นำ้�ซึ่งเป็นส�ธ�รณสมบัติของแผ่นดินต้องได้รับใบอนุญ�ตจ�กพนักง�นเจ้�หน้�ที่
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๑ ก ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หน้า ๘

กฎกระทรวงว่าด้วยการก�าหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
	 เพิ่มเติมให้คดีคว�มผิดเกี่ยวกับก�รสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่�	ป่�ไม้	ป่�สงวนแห่งช�ติ	อุทย�นแห่งช�ติและที่ดินที่มีคว�มซับซ้อนหรือ

คดีที่อ�จมีผลกระทบอย่�งรุนแรง	 เป็นคดีที่ต้องดำ�เนินก�รสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพย�นหลักฐ�นเป็นพิเศษเพื่อที่จะนำ�ตัวผู้กระทำ� 

คว�มผิดม�ลงโทษต�มกฎหม�ย	สมควรกำ�หนดให้เป็นคดีพิเศษ
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๗ ก ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หน้า ๑

ระเบียบ

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค�าร้องเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
	 กำ�หนดหลักเกณฑ์	 วิธีก�ร	 และเงื่อนไข	 ว่�ด้วยก�รยื่นคำ�ร้องเก่ียวกับก�รออกเสียงประช�มติร่�งรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 รวมถึง 

ขั้นตอนก�รพิจ�รณ�คำ�ร้องคัดค้�นก�รออกเสียงและก�รไต่สวน	ก�รพิจ�รณ�คำ�ร้องคัดค้�น

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๙ ก ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หน้า ๑

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th
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 พระในบ้าน เป็นสำ�นวน	หม�ยถึง	ผู้ที่ควรเค�รพยกย่อง

เสมือนเป็นพระภิกษุผู้ประเสริฐ	 คือ	 บิด�ม�รด�ที่อยู่ในบ้�นนั่นเอง	 ทั้งน้ี

เพร�ะบิด�ม�รด�เป็นผู้ให้กำ�เนิดเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่แรกเกิดให้มีชีวิตรอด	 

เลี้ยงดูให้เจริญเติบโต	อบรมให้เป็นคนดี	มีคว�มประพฤติดี	ซึ่งจะทำ�ให้เป็น

คนดีของสังคมต่อไปในอน�คต	 ทั้งยังบำ�รุงด้วยก�รให้ศึกษ�เล่�เรียนและ

ให้มีคว�มรู้เพื่อเลี้ยงตัวเองได้ในอน�คต

	 บุตรที่ดีจึงต้องกตัญญู	เค�รพ	นอบน้อม	เชื่อฟัง	ไม่กล่�วร้�ยต่อ

บิด�ม�รด�	 และประพฤติตนเป็นคนดี	 ก�รเลี้ยงดูบิด�ม�รด�ทำ�ให้ได้บุญ

เสมือนทำ�บุญกับพระ

พระในบ้าน

รู้ รัก ภาษาไทย

คัดลอกจากหนังสือ “รู้ รัก ภาษาไทย”

เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
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ท้องถิ่นควรรู้

กรณีมีก�รแก้ไขเพิ่มเติมพระร�ชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรมฯ	 เพื่อยกเลิกกระทรวงหนึ่ง	 และจัดตั้งกระทรวงใหม่	 โดยให้

โอนบรรด�อำ�น�จหน้�ที่เกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ประก�ศ	คำ�สั่ง	และมติคณะรัฐมนตรี	ของรัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงเดมิไปเป็นอำ�น�จหน้�ทีข่องรฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงใหม่	จะต้องดำ�เนนิก�รเพือ่ให้มพีระบรมร�ชโองก�รโปรดเกล้�ฯ	

ให้รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเดิมพ้นจ�กคว�มเป็นรัฐมนตรี	 และแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงใหม่หรือไม่	 หรือเพียงนำ�คว�ม

กร�บบังคมทูลพระกรุณ�ทร�บฝ่�ละอองธุลีพระบ�ท	ท้องถิ่นควรรู้ใน	สลค.ส�ร	ฉบับนี้มีคำ�ตอบ

เรื่องเสร็จที่ ๘๒๕/๒๕๕๙

บันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง การแต่งตั้งและการพ้นจากต�าแหน่งของรัฐมนตรีภายหลังร่างพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) มีผลใช้บังคับ*

	 สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ	ด่วนที่สุด	ที่	นร	๐๕๐๓/๒๒๑๗๕	ลงวันที่	๒๐	มิถุน�ยน	๒๕๕๙	ถึงสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รกฤษฎกี�	สรปุคว�มได้ว่�	สภ�นิตบิญัญตัแิห่งช�ตไิด้เหน็ชอบให้ประก�ศใช้ร่�งพระร�ชบญัญติัปรบัปรงุกระทรวง	ทบวง	

กรม	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	เป็นกฎหม�ยต่อไป	ซึง่ร่�งพระร�ชบญัญตัดิงักล่�วมสี�ระสำ�คญัเป็นก�รแก้ไขเพิม่เตมิพระร�ชบญัญตัปิรบัปรงุ

กระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	๒๕๔๕	เพือ่ยกเลกิกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสือ่ส�ร	และจดัตัง้กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ

และสงัคม	ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหว่�งก�รนำ�ร่�งพระร�ชบญัญตัดิงักล่�วขึน้ทลูเกล้�ฯ	ถว�ย	เพ่ือพระมห�กษตัรย์ิทรงลงพระปรม�ภไิธยและ

ประก�ศใช้เป็นกฎหม�ยต่อไป

*	ส่งพร้อมหนังสือ	ด่วนที่สุด	ที่	นร	๐๙๐๔/๑๘๓	ลงวันที่	๒๓	มิถุน�ยน	๒๕๕๙	ซึ่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�มีถึงสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี
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สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.krisdika.go.th

	 สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีพิจ�รณ�แล้วเห็นว่�	 โดยที่ร่�งพระร�ชบัญญัติดังกล่�วเป็นก�รยกเลิกกระทรวงเทคโนโลยี

ส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	 และจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นใหม่	 โดยให้โอนบรรด�อำ�น�จหน้�ที่เกี่ยวกับ 

ก�รปฏบิตัติ�มกฎหม�ย	กฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	ประก�ศ	คำ�สัง่	และมตคิณะรฐัมนตร	ีของรฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงเทคโนโลยสี�รสนเทศ

และก�รสื่อส�รไปเป็นอำ�น�จหน้�ที่ของรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	จึงขอห�รือว่�จะต้องดำ�เนินก�รเพื่อ

ให้มีพระบรมร�ชโองก�รโปรดเกล้�ฯ	 ให้รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รพ้นจ�กคว�มเป็นรัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงเดมิ	และแต่งตัง้เป็นรฐัมนตรว่ี�ก�รกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมใหม่หรอืไม่	หรอืเพยีงนำ�คว�มกร�บบงัคม

ทูลกระกรุณ�ทร�บฝ่�ละอองธุลีพระบ�ท

	 คณะกรรมก�รกฤษฎีก�	 (คณะที่	๑)	ได้พิจ�รณ�ข้อห�รือของสำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีแล้ว	 เห็นว่�	ม�ตร�	๓๑	และ

ม�ตร�	๔๒	แห่งร่�งพระร�ชบญัญัตปิรบัปรงุกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบบัท่ี	..)	พ.ศ.	....	ได้บัญญติัให้ยุบเลิกกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศ

และก�รสือ่ส�รและจดัต้ังกระทรวงดิจทัิลเพือ่เศรษฐกิจและสงัคมขึน้ใหม่	โดยมไิด้มบีทบญัญตัมิ�ตร�ใดในร่�งพระร�ชบญัญตัดิงักล่�ว

กำ�หนดให้โอนรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงที่ถูกยุบเลิกไปเป็นรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงท่ีจัดตั้งขึ้นใหม่เน่ืองจ�กเป็นพระร�ชอำ�น�จ 

ของพระมห�กษัตริย์ในก�รแต่งตั้งและก�รให้รัฐมนตรีพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มม�ตร�	 ๑๙๓	 ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	 

(ฉบับชั่วคร�ว)	พุทธศักร�ช	๒๕๕๗	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	(ฉบับชั่วคร�ว)	พุทธศักร�ช	๒๕๕๗	แก้ไข

เพ่ิมเตมิ	(ฉบบัที	่๑)	พทุธศกัร�ช	๒๕๕๘	ดงันัน้	เมือ่กระทรวงเทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รส่ือส�รถูกยบุเลิกแล้ว	ย่อมมีผลให้ตำ�แหน่ง

รฐัมนตรีว่�ก�รกระทรวงเทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รสือ่ส�รไม่มอีีกต่อไป	จึงต้องนำ�คว�มกร�บบงัคมทูลเพือ่ให้มพีระบรมร�ชโองก�ร

โปรดเกล้�ฯ	ให้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รพ้นจ�กคว�มเป็นรัฐมนตรี	และแต่งตั้ง

เป็นรัฐมนตรว่ี�ก�รกระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมใหม่ต�มม�ตร�	๑๙	ของรัฐธรรมนญูแห่งร�ชอ�ณ�จกัรไทย	(ฉบบัชัว่คร�ว)ฯ	

ต่อไป

ดิสทัต		โหตระกิตย์

(น�ยดิสทัต		โหตระกิตย์)

เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

มิถุน�ยน	๒๕๕๙

๑	 ม�ตร�	๓	ให้เพิ่มคว�มต่อไปนี้เป็น	(๘/๑)	ของม�ตร�	๕	แห่งพระร�ชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	๒๕๔๕

	 “(๘/๑)	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”
๒	 ม�ตร�	๔	ให้ยกเลิก	(๑๐)	ของม�ตร�	๕	แห่งพระร�ชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	๒๕๔๕
๓	 ม�ตร�	 ๑๙	พระมห�กษัตริย์ทรงแต่งตั้งน�ยกรัฐมนตรีคนหนึ่งต�มมติของสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ	 และรัฐมนตรีอ่ืนอีกจำ�นวนไม่เกินส�มสิบห้�คน 

ต�มที่น�ยกรัฐมนตรีถว�ยคำ�แนะนำ�	 ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้�ที่บริห�รร�ชก�รแผ่นดิน	 ดำ�เนินก�รให้มีก�รปฏิรูปในด้�นต่�ง	 ๆ	 และส่งเสริม 

คว�มส�มัคคีและคว�มสม�นฉันท์ของประช�ชนในช�ติ

	 ก่อนเข้�รบัหน้�ที	่ รฐัมนตรต้ีองถว�ยสตัย์ปฏญิ�ณต่อพระมห�กษตัริย์ด้วยถ้อยคำ�ดงัต่อไปนี	้ “ข้�พระพทุธเจ้�	 (ชือ่ผูป้ฏญิ�ณ)	 ขอถว�ยสตัย์ปฏญิ�ณว่�	 

ข้�พระพุทธเจ้�จะจงรักภักดีต่อพระมห�กษัตริย์และจะปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มซ่ือสัตย์สุจริต	 เพื่อประโยชน์ของประเทศและประช�ชน	 ทั้งจะรักษ�ไว ้

และปฏิบัติต�มซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยทุกประก�ร”

	 พระมห�กษัตริย์ทรงไว้ซ่ึงพระร�ชอำ�น�จในก�รให้น�ยกรัฐมนตรีพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มที่ประธ�นสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติถว�ยคำ�แนะนำ�ต�มมติของ

สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติที่เสนอโดยคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ	และให้รัฐมนตรีพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มที่น�ยกรัฐมนตรีถว�ยคำ�แนะนำ�

	 น�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีสิทธิเข้�ร่วมประชุมชี้แจงแสดงคว�มคิดเห็นในที่ประชุมสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติหรือสภ�ปฏิรูปแห่งช�ติ	 แต่ไม่มีสิทธ ิ

ออกเสียงลงคะแนน	 และให้นำ�เอกสิทธิ์ต�มม�ตร�	 ๑๘	 ม�ใช้บังคับแก่ก�รชี้แจงแสดงคว�มคิดเห็นของน�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต�มม�ตร�นี้ด้วย 

โดยอนุโลม

	 ก�รถว�ยสัตย์ปฏิญ�ณต่อพระมห�กษัตริย์ต�มรัฐธรรมนูญหรือกฎหม�ย	พระมห�กษัตริย์จะโปรดเกล้�โปรดกระหม่อมให้กระทำ�ต่อพระรัชท�ย�ท 

ซึ่งบรรลุนิติภ�วะแล้ว	หรือต่อผู้แทนพระองค์ก็ได้
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ที่ม�	:		www.dnp.go.th

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน 

จังหวัดน่าน

 สวสัดผู้ีอ่านทกุท่าน “ไปไหนไปกนั” ฉบบันี ้ ขอเชิญชวน 

ไปสมัผัสธรรมชาตทิะเลหมอกทีม่อีากาศเย็นสบาย และจดุชมววิ 

ทิวทัศน์ระหว่างทางที่สวยงาม ณ อุทยานแห่งชาติขุนสถาน  

อ�าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา 

สลบัซับซ้อนมคีวามสงูชันทอดตวัจากทศิเหนอืสูท่ศิใต้ มแีนวสนั 

ของดอยแปรเมอืงเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างจงัหวดัแพร่กบัจงัหวดัน่าน 

อุทยานแห่งชาติขุนสถานห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  

๖๙๘ กโิลเมตร สามารถเดนิทางได้โดยรถยนต์ รถโดยสารประจ�าทาง  

และเครื่องบิน สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ ดอยกู่สถาน  

ดอยแม่จอก ถ�้าละโอ่ง น�้าตกขุนลี น�้าตกตาดหมอก น�้าน่าน 

ตอนบนเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งมีพันธุ์ไม้นานาชนิด เช่น สารภีดอย 

พะวา ก่อ จ�าปีป่า ก�ายาน ปรงป่า เขอืงแข้งม้า และสตัว์ป่า 

นานาชนิด เช่น นกแซงแซวหางบ่วง  นกตะขาบทุ่ง กวางป่า  

เลียงผา หมูป่า ตุ่น อ้น นกหัวขวาน ปลาตะโกก เป็นต้น  

ซ่ึงในช่วงฤดูฝนทะเลหมอกจะที่สวยงามมากเหมาะอย่างย่ิง 

แก่การเข้ามาเยี่ยมเยือน

ไปไหนไปกัน

กันย์นี



สลค.สาร
ท่�นส�ม�รถเปิดอ่�น

ผ่านทาง website ของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
www.soc.go.th

เก็บไว้ในหทัย

ที่มา : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

 http://www.dhammahome.com/

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

ก�รที่ก�ยว�จ�ประพฤติในท�งทุจริต	 ย่อมนำ�โทษม�ให้	

แม้แต่เพียงคำ�พูด	 ซึ่งถ้�ไม่สำ�รวมก็อ�จจะไม่รู้เลยว่�	 

นำ�โทษม�ให้แล้วแก่ผู้พูด	และกับบุคคลอื่นด้วย

ก�รรักษ�ศีล	คือ	ก�รเห็นโทษของกิเลสหย�บ	แล้วก็วิรัติ	

คือ	ละเว้นทุจริตกรรม	นั่นคือก�รรักษ�ศีล	พอที่จะเข้�ใจ

ได้ว่�รักษ�ศีลเพร�ะอะไร?	 เพร�ะเห็นโทษของอกุศล 

อย่�งหย�บ	ที่จะทำ�ให้คนอื่นและตนเองเดือดร้อน

ถ้�ขณะใดประสบพบผู้ที่กำ�ลังทุกข์ย�กเดือดร้อน	และมี

จิตใจอ่อนโยน	 มีคว�มเป็นมิตรต้องก�รที่จะเกื้อกูล	 

ขณะนั้นจิตที่ปร�ศจ�กโลภะ	 ไม่ตระหนี่	 แล้วก็สละวัตถุ

เพื่อประโยชน์สุขของคนอื่น	ขณะนั้นเป็นบุญ


