๔

สารบั ญ
บทความพิเศษ เรื่อง “สืบสาน รักษา ต่อยอด”

๘

ประมวลภาพกิจกรรมพิธีท�ำบุญตักบาตร
พิธถี วายสัตย์ปฎิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการทีด่ แี ละพลังของแผ่นดิน
และการลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๑๑
บทบรรณาธิ ก าร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
ในรัชกาลที่ ๙ วั น ที่ ๑๒ สิ ง หาคม ๒๕๖๑ สลค. สาร ฉบั บ นี้ จึ ง ได้
เชิ ญ ภาพพระราชกรณี ย กิ จ สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว โดยเสด็จสมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ ไปทอดพระเนตร
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ดอยค�ำ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗
มีนาคม ๒๕๔๖ พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็ จ พระราชด�ำ เนิ น
ไปทรงเปิ ด โครงการอ่ า งเก็ บ น�้ ำ นฤบดิ น ทรจิ น ดา ณ บ้ า นแก่ ง ยาง
ต�ำบลแก่งดินสอ อ�ำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เมือ่ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพระราชนิพนธ์ถวายพระพร
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๕ ซึ่งได้รับ
พระราชทานพระราชานุญาตแล้วลงพิมพ์ใน สลค. สาร พร้อมกันนี้ได้
น�ำเสนอบทความพิเศษ เรื่อง “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ซึ่งเป็น
พระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย
ส่วนเนื้อหาอื่น ๆ ในเล่มเป็นไปในลักษณะที่หลากหลาย
เช่นเดิม อาทิ บทความวิชาการ เรื่อง ความตกลงเพื่อส่งเสริม
การคุ้มครองการลงทุนส�ำคัญอย่างไร เรื่อง การเตรียมการเพื่อรองรับ
ผู้สูงอายุของ รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มติคณะรัฐมนตรี
ที่ส�ำคัญ เช่น การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี แนวทางปฏิบัติ
เกีย่ วกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระราชินี
พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ ส�ำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน
หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประการใด ขอได้โปรด
ส่งความคิดเห็นของท่านมาที่กองบรรณาธิการ เพื่อจะได้น�ำไปพัฒนา
สลค. สาร ต่อไป

กองบรรณาธิการ สลค.สาร

ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสา
“เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ”

๑๒

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์
และพระราชวงศ์ ส�ำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน

๑๔

ประมวลภาพกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาส�ำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๖
และการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ข้าราชการในสังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี

๑๖ นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบราชการ
๑๙ บทความวิชาการ เรื่อง ความส�ำคัญของ
ความตกลงเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองการลงทุน

๒๗ บทความพิเศษ เรื่อง เกร็ดการร่างกฎหมาย
๒๙ การเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และ

ข้าราชการการเมือง

๓๑

มติคณะรัฐมนตรีที่สำ� คัญ

๓๔ เรื่องส�ำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๓๗ บทความวิชาการ เรื่อง การเตรียมการ

เพือ่ รองรับผูส้ งู อายุของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

๔๕
๔๗

แนะน�ำเว็บไซต์ สลค.

ไปไหนไปกัน : อุทยานธรณีสตูล

๔๘

แสงส่องปัญญา

ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑
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บทความพิเศษ

สืบสาน
รักษา
ต่อยอด
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรงด�ำรงพระอิสริยยศเป็น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
สมเด็จพระบรมราชชนนี ไปยังท้องถิ่นทุรกันดารเพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎร ท�ำให้ทรงทราบถึงทุกข์สุขของราษฎร
สภาพภูมสิ งั คม ปัญหาในแต่ละท้องถิน่ และทรงช่วยแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถและ
สมเด็จพระบรมราชชนนี มาโดยตลอด และเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์ พระองค์มีพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะทรงสืบสาน
รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี
ในด้านต่าง ๆ เพื่อยังประโยชน์สุขแก่พสกนิกรของพระองค์
พระราโชบายสืบสาน ทรงน�ำองค์ความรู้ตามแนวพระราชด�ำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถมาสืบสาน
ในการทรงงาน เช่น โครงการทีเ่ กิดจากฎีกา โครงการพัฒนาแหล่งน�ำ้ รักษา พระราชทานพระราชด�ำริแก่หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องในการดูแลรักษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริให้เกิดความยั่งยืน และต่อยอด ทรงสานต่อ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ เช่น โครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน�ำ้ โครงการเพิม่ ปริมาณน�ำ้ ในอ่างเก็บน�ำ้
ในด้านการจัดการน�ำ้ จากพระราชด�ำริในสมเด็จพระบรมชนกนาถ “น�้ำคือชีวิต” น�ำสู่การด�ำเนินโครงการ
พัฒนาแหล่งน�ำ้ อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ โครงการฝนหลวง การจัดหาแหล่งน�ำ้ การปรับสภาพน�้ำ การสร้าง
อ่างเก็บน�้ำ อุโมงค์ผันน�้ำ พื้นที่กักเก็บน�้ำแก้มลิง เพื่อกักเก็บน�้ำหรือเพิ่มปริมาณน�้ำไว้ใช้ประโยชน์ ซึ่งส่งผลให้
ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธาน ทรงเรียนรู้หลักการทรงงาน
เรื่องน�้ำจากการตามเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถ ในการบรรเทาปัญหาด้านดินและน�้ำของราษฎร ทรงห่วงใย
ราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน�้ำในฤดูแล้ง หรือปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน ทรงรับโครงการพัฒนาแหล่งน�้ำ
หลายโครงการไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อาทิ โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนา ต�ำบลทับช้าง
อ�ำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมราษฎร
บ้านเขาแดงพัฒนาและติดตามการด�ำเนินการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
โครงการดังกล่าวช่วยกักเก็บน�้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และยังประโยชน์แก่พื้นที่เกษตรกร
๒,๐๐๐ ไร่ ทรงรับโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแหล่งน�้ำซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ จ�ำนวน ๖ โครงการ
เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรทีอ่ าศัยอยูใ่ นจังหวัดเชียงราย พะเยา เพชรบูรณ์ และตาก เช่น โครงการปรับปรุง

4 สลค.สาร

เรียบเรียงโดย นายทวีวฒ
ั น์ อัครพลวงศ์ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ่างเก็บน�้ำห้วยต้นยางพร้อมระบบส่งน�้ำอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โครงการ
ปรับปรุงคลองผันน�้ำร่องสักและโครงการก่อสร้างฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน�้ำอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
อ�ำเภอดอกค�ำใต้ จังหวัดพะเยา โครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยใหญ่ ก่อสร้างสถานีสูบน�ำ้ ด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยแหน
ขุดสระเก็บน�้ำ และขุดลอกคลอง อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการ
อ่างเก็บน�ำ้ ห้วยแม่ยะพร้อมระบบส่งน�ำ้ อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ และเมือ่ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน�ำ้ นฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมงอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ)
ณ บ้านแก่งยาว ต�ำบลแก่งดินสอ อ�ำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึง่ เป็นโครงการที่สมเด็จพระบรมชนกนาถ
ทรงพระราชด�ำริให้ดำ� เนินการตั้ ง แต่
ปี ๒๕๒๑ เพื่ อ แก้ ไขปั ญหาน�้ำท่วม
และภัยแล้ง ผลักดันน�ำ้ เค็ม น�ำ้ เน่าเสีย
ในแม่นำ�้ ปราจีนบุรี และแม่นำ�้ บางปะกง
เพื่อรักษาระบบนิเวศ อี ก ทั้ ง เป็ น
แหล่งน�ำ้ ส�ำหรับอุปโภคบริโภคได้ตลอด
ทั้งปี
นอกจากนี้ เพือ่ ให้งานโครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริดำ� เนินการ
ไปอย่างต่อเนื่อง ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีใน
ฐานะประธานอนุกรรมการติดตาม
และขั บ เคลื่ อ นโครงการอั น เนื่ อ ง
มาจากพระราชด�ำริเดินทางไปติดตามโครงการในภูมิภาคต่าง ๆ โดยในพื้นที่ภาคเหนือมีโครงการที่ส�ำคัญ
เช่น โครงการเพิม่ ปริมาณน�ำ้ ในอ่างเก็บน�ำ้ เขือ่ นแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ โครงการส่งน�ำ้ และบ�ำรุงรักษา
กิ่วลม-กิ่วคอหมา อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง เพือ่ ติดตามการบริหารจัดการน�ำ้ โครงการฯ สามารถส่งน�ำ้
เพือ่ การเพาะปลูกในช่วงฤดูฝนประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ไร่ และในช่วงฤดูแล้งสามารถส่งน�ำ้ ได้ประมาณ ๗๒,๐๐๐ ไร่
นอกจากนี้ช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน�้ำวัง เพือ่ การอุตสาหกรรม ผลิตกระแสไฟฟ้า น�ำ้ ประปา รวมทัง้
เป็นแหล่งเพาะพันธุป์ ลา และเป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจของชาวล�ำปางอีกด้วย พื้นที่ภาคกลางมีโครงการที่ส�ำคัญ
เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน�ำ้ อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในพื้นที่ต�ำบลยางหัก อ�ำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ซึ่ ง โครงการดั ง กล่ า วเมื่ อ ครั้ ง ทรงด�ำ รงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ได้มีพระราชด�ำริให้ก่อสร้างแหล่งน�้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน�้ำในการเพาะปลูกและการอุป โภคบริโภค
โดยก่อสร้างอ่างเก็บน�ำ้ จ�ำนวน ๕ แห่ง ประกอบด้วย อ่างเก็บน�ำ้ บ้านไทยประจัน อ่างเก็บน�ำ้ บ้านพรุกรูด อ่างเก็บน�ำ้
ห้วยพุกรูด อ่างเก็บน�ำ้ เขาหัวแดง และอ่างเก็บน�ำ้ หินสีตอนบน การติดตามการบริหารจัดการน�ำ้
โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
โครงการประตูระบายน�้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดสมุทรปราการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรเทาปัญหาน�้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในเดือน
มิถนุ ายน ๒๕๖๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ หน่วยราชการ
ต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนจิตอาสา รวมพลังด�ำ เนิ น โครงการ
สัปดาห์จิตอาสาบ�ำเพ็ญประโยชน์ ขุดลอกคูคลองรับ
น�ำ้ ท่วม โดยก�ำจัดขยะและวัชพืชทีข่ วางทางน�ำ้ ไหลในแหล่ง
ชุมชนต่าง ๆ และเครือข่ายคลองระบายน�ำ้ ทีข่ าดการดูแล
ในช่วงฤดูฝนเพือ่ ป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑
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พืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือมีโครงการทีส่ �ำคัญ เช่น โครงการอ่างเก็บน�้ำห้วยตาดข่าอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ อ�ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โครงการขุดลอกอ่างเก็บน�ำ้ หนองบ่ออองและขุดร่องชักน�ำ้ พร้อม
ติดตั้งสถานีสูบน�้ำด้วยไฟฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และโครงการพัฒนาแหล่งน�้ำห้วยหินพร้อมอาคาร
ประกอบอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ โครงการฝายห้วยจันลัน ๒ อันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ อ�ำเภอเมืองอ�ำนาจเจริญ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ พื้นที่ภาคตะวันออกมีโครงการที่ส�ำคัญ เช่น โครงการ
ฝายบ้านเขาแดงพัฒนา อ�ำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โครงการประตูระบายน�้ำคลองภักดีร�ำไพในโครงการ
บรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรอี นั เนือ่ งมาจากพระด�ำริ พืน้ ทีภ่ าคใต้มโี ครงการทีส่ ำ� คัญ เช่น โครงการบรรเทาอุทกภัย
อ�ำเภอหาดใหญ่อนั เนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดสงขลา โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง ๑๖ พร้อมระบบ
ส่งน�้ำอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร
อ�ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โครงการฝายน�ำ้ ตกหินเขียวพร้อมระบบส่งน�ำ้ อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
ในด้านการเกษตร ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปพระราชทานเอกสารสิทธิแก่เกษตรกรในโครงการปฏิรูปที่ดิน
เพือ่ การเกษตรกรรมแก่ราษฎรในพืน้ ทีค่ ลอง ๘ คลอง ๙ และคลอง ๑๐ รังสิต จังหวัดปทุมธานี วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๒๐
เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้เกษตรกรได้มีพื้นที่ท�ำกินเป็นหลักแหล่งอย่างแท้จริง แม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาพื้นที่
ดังกล่าวจะเกิดภาวะอุทกภัยหลายครัง้ ราษฎรในพืน้ ทีด่ งั กล่าวได้รว่ มกันบริหารจัดการพืน้ ทีแ่ ก้ปญั หาอุทกภัยตามแนว
พระราชด�ำริแก้มลิง จนสามารถพึง่ ตนเองเป็นชุมชนเข้มแข็งโดยด�ำเนินโครงการพัฒนาพืน้ ทีแ่ ก้มลิงแบบเพิม่ รายได้
ชุมชนคลองรังสิต อ�ำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จากการได้รับพระราชทานที่ดินในครั้งนั้น ในวันนีเ้ กิดเป็น
ชุมชนเข้มแข็งพึง่ ตนเองได้อย่างมัน่ คง นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเดินทาง
ไปติดตามโครงการเกษตรวิชญาตามแนวพระราชด�ำริ ซึง่ เป็นโครงการทีไ่ ด้พระราชทานทีด่ นิ ส่วนพระองค์ในพืน้ ที่
สวนบ้านกองแหะ หมู่ ๔ ต�ำบลโป่งแยง อ�ำเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ เนือ้ ทีจ่ ำ� นวน ๑,๓๕๐ ไร่ แก่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อด�ำเนินการในลักษณะคลินิกเกษตร ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้
แห่งนีไ้ ด้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นคลินกิ เกษตรถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้ง
แปลงสาธิตปลูกพืชเมืองหนาว เช่น อาโวคาโด ชาโยเต้ (ฟักแม้ว) สร้างรายได้
และเพิ่มพูนความรูใ้ ห้แก่เกษตรกรและราษฎรในพืน้ ทีป่ า่ โดยรอบได้รบั การปลูกฝัง
ในการร่วมกันดูแลให้เป็น “ธนาคารอาหารชุมชน” รวมถึงเรียนรู้การใช้ประโยชน์
จากแหล่งอาหารในป่าและสมุนไพรอย่างคุ้มคุณค่า นอกจากโครงการข้างต้น
ได้ติดตามการด�ำเนินงานโครงการที่ส�ำคัญ เช่น โครงการสถานีพัฒนาการเกษตร
ทีส่ งู ดอยม่อนล้าน อ�ำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โครงการสถานีพฒ
ั นาการเกษตร
ที่สูงตามพระราชด�ำริ ดอยบ่อ อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ฯลฯ
ในด้านการอนุรกั ษ์ผนื ป่า ทรงห่วงใยสภาพพืน้ ทีป่ า่ ไม้อั น เป็ น ต้ น ก�ำ เนิ ด
ของทรัพยากรธรรมชาติทั้งแหล่งต้นน�้ำล�ำธาร ป่าไม้ทมี่ คี วามหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมถึงคุณภาพชีวติ ของราษฎรทีอ่ าศัยอยูร่ ว่ มกับป่าในลักษณะเกื้อกูลและ
อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ทรงสืบสานแนวพระราชด�ำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถ
ทั้งในเรื่องการสร้างความชื้นในดินให้นานที่สุดเพื่อช่วยฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม
โดยสัมพันธ์กบั ลักษณะพืน้ ที่ การสร้างฝายชะลอความชุม่ ชืน้ (check dam) ระบบป่าเปียก
การรักษาหน้าดิน เก็บความชุ่มชื้นด้วยหญ้าแฝก ตลอดจนพระราชด�ำริการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก การรักษาป่า
และทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างกลมกลืนกับภูมิสังคมโดยสร้างความเข้าใจให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้
เปลี่ยนจากการบุกรุกท�ำลายมาเป็นผู้พิทักษ์รักษาป่า โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ อ�ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นหนึง่ ในตัวอย่างความส�ำเร็จ โดยในปี ๒๕๔๓ ได้โดยเสด็จสมเด็จ
พระบรมราชชนนี ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านค� ำน�้ำสร้าง ต�ำบลค้อเหนือ อ�ำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากน�ำ้ ท่วม ในการนี้ ได้ทอดพระเนตรสภาพบริเวณหนองอึ่ง และมีพระราชด� ำริเกี่ยวกับ
การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือราษฎรโดยให้ปรับปรุงขุดลอกหนองอึ่ง เพื่อให้เป็นแหล่งน�้ำส�ำหรับ
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ท�ำการเกษตรและแหล่งเพาะพันธุป์ ลา ให้พฒ
ั นาและปรับปรุงพืน้ ทีแ่ ละสภาพดินโดยรอบหนองอึง่ ปลูกหญ้าแฝก
และต้นไม้เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน รวมทั้งให้ฟื้นฟูสภาพป่าโดยรวม เพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกัน
ผลจากโครงการฯ ดังกล่าว ปัจจุบันได้เติบโตเป็นป่าชุมชนดงมัน ๓,๐๐๖ ไร่ โดยราษฎรได้รวมกลุ่มกันช่วยฟื้นฟู
ดูแลป่าให้งอกงามตามแนวพระราชด�ำริคนอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูลกัน เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ และผลิต
อาหารแปรรูปเป็นอาชีพสร้างรายได้อกี ทางหนึง่ นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี
เดินทางไปติดตามการด�ำเนินงานโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการอนุรกั ษ์พนื้ ทีป่ า่ ไม้ตน้ แบบตามแนวชายแดนอั น เนื่ อ ง
มาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชด�ำริดอยฟ้าห่มปก
อ�ำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชด�ำริบ้านห้วยหญ้าไซ อ�ำเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย เป็นต้น
จากน�้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า กอปรด้วยพระวิสัยทัศน์
อันกว้างไกล ทรงเล็งเห็นคุณค่าแนวพระราชด�ำริในสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี และ
ทรงมุ่งมั่นที่จะน�ำแนวพระราชด�ำรินี้เป็นแสงส่องน�ำทางตามรอยพระราชปณิธานเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ เพื่อสร้างสุขแก่ปวงประชาเฉกเช่นสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จ
พระบรมราชชนนี ที่ได้ทรงเสียสละเพื่อปวงชนชาวไทยเสมอมา.
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วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑ ส�ำนักงาน กปร.

ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑
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ประมวลภาพกิจกรรมพิธที ำ� บุญตักบาตรถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ในพิธีท�ำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยมีคณะรัฐมนตรี คูส่ มรส และข้าราชการเข้าร่วม
พิธีดังกล่าวด้วย

8 สลค.สาร

ประมวลภาพกิจกรรมพิธถี วายสัตย์ปฎิญาณเพือ่ เป็นข้าราชการทีด่ แี ละพลังของแผ่นดิน
เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เมือ่ วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณ
ท้องสนามหลวง โดยนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวน�ำ
ถวายสัตย์ปฏิญาณ ซึง่ มีคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑
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ประมวลภาพกิจกรรมการลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เมือ่ วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และคู่สมรส พร้อมด้วยรัฐมนตรีและคูส่ มรส รวมทัง้ หัวหน้าส่วนราชการ ลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ ในพระบรมมหาราชวัง

10 สลค.สาร

ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสา “เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ”
เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้น�ำใน
กิจกรรมจิตอาสา “เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่
ริมคลองเปรมประชากร และคลองผดุงกรุงเกษม โดยมี
คณะรัฐมนตรี คูส่ มรส ข้าราชการ และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน
นักศึกษา และประชาชนผูม้ จี ติ อาสา ร่วมท�ำกิจกรรมดังกล่าวด้วย
เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ละแสดงความจงรั ก ภั ก ดี แ ด่
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณถนนนครปฐม
ด้านคลองเปรมประชากร ท�ำเนียบรัฐบาล

ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑
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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี
พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์
ส�ำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน*
เนื่องจากปัจจุบันยังมิได้มีการก�ำหนดกฎเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการถวายความเคารพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ ส�ำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือนไว้
จึงสมควรก�ำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพในโอกาสต่าง ๆ ขึ้น
๑. การถวายความเคารพส�ำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือนชาย
		 ๑.๑ การถวายค�ำนับ ให้ยืนตรงขาชิด ปลายเท้าแยกพองาม มือทั้งสองแนบล�ำตัว ค้อมล�ำตัวพอประมาณ
พร้อมก้มศีรษะลง แล้วตั้งศีรษะโดยเงยหน้าขึ้นช้า ๆ พร้อมตั้งล�ำตัวจนตั้งอยู่ในท่าตรง
		 ๑.๒ การท�ำวันทยหัตถ์ ให้ใช้กรณีแต่งเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือนและสวมหมวก โดยให้ยืนตรง
ขาชิด ปลายเท้าแยกพองาม แล้วท�ำการวันทยหัตถ์ หากเป็นการแต่งเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือนแต่ไม่สวมหมวก
ให้ใช้วิธีการถวายค�ำนับ ตามข้อ ๑.๑
๒. การถวายความเคารพส�ำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือนหญิง
		 ๒.๑ การถอนสายบัว ให้ใช้แบบพระราชนิยมอย่างเดียว โดย
			
๒.๑.๑ ให้ยืนตรง หันหน้าไปทางที่ประทับ ใช้เท้าขวาเป็นหลัก ชักเท้าซ้ายไปทางด้านหลัง
ของเท้าขวาที่ยืนอยู่
			
๒.๑.๒ ย่อตัวให้ต�่ำลงช้า ๆ แต่อย่าให้ถึงพื้น ขณะที่ชักเท้าซ้าย ให้ยกมือทั้งสองข้างขึ้นวาง
ประสานกันบนหน้าขาเหนือเข่า โดยใช้มือขวาทับมือซ้าย
			
๒.๑.๓ ค้อมตัวเล็กน้อย ทอดสายตาลง
			
๒.๑.๔ เสร็จแล้วยืนตรง มือแนบข้างล�ำตัว
		 ๒.๒ การท�ำวันทยหัตถ์ ให้ใช้กรณีแต่งเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือนและสวมหมวก โดยให้ยืนตรง
ขาชิด ปลายเท้าแยกพองาม แล้วท�ำวันทยหัตถ์ หากเป็นการแต่งเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือนแต่ไม่สวมหมวก
ให้ใช้วิธีการถอนสายบัว ตามข้อ ๒.๑
๓. การถวายความเคารพตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ใช้กับการถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
พระบรมสาทิสลักษณ์ และพระบรมรูป หรือการถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ ด้วย

* คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ ส�ำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตามที่ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๓๓๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

12 สลค.สาร

การถวายความเคารพส�ำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือนชาย

การถวายค�ำนับ

การท�ำวันทยหัตถ์

การถวายความเคารพส�ำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือนหญิง

การถอนสายบัว

การท�ำวันทยหัตถ์

ที่มา : ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
https://www.facebook.com/pg/OPM.Society/photos/?tab=album&album_id=2270257412999351

ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑
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ประมวลภาพกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาส�ำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๖
และการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ
ในสังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธเี จริญพระพุทธมนต์ เนือ่ งในวันคล้าย
วันสถาปนาส�ำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๖ ณ ตึกสันติไมตรี
ท�ำเนียบรัฐบาล โอกาสดังกล่าวมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหัวหน้า
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีด้วย

14 สลค.สาร

ภายหลังเสร็จพิธเี จริญพระพุทธมนต์ รองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ขา้ ราชการในสังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ทีไ่ ด้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ชนั้ ทวีตยิ าภรณ์ชา้ งเผือก (ท.ช.)
ทวีตยิ าภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
ประจ�ำปี ๒๕๖๐จ�ำนวน๕๖๗รายโดยกองอาลักษณ์และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรบั ผิดชอบการจัดพิธดี งั กล่าว

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑
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นวัตกรรม

กับการพัฒนาระบบราชการ

พัฒนาการของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วส่งผลให้นานาประเทศต้องเร่งปรับตัวเพือ่ รับมือกับ
การแข่งขันที่ด�ำเนินไปอย่างรุนแรง รัฐบาลจึงได้เสนอแนวคิด
ประเทศไทย ๔.๐ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจ
ด้วยองค์ความรู้ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า ท�ำให้หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนต้องเร่งพัฒนาองค์การให้สามารถตอบสนองการเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
คลื่นการเปลี่ยนแปลงของโลกได้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง โดยทุกครั้งจะเกิดขึ้นเมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงระบบการสร้าง
ความมั่งคั่ง (system of wealth creation) คลื่นลูกที่หนึ่งเกิดขึ้นราว ค.ศ. ๑๓๐๐ (ปี ๑๘๔๓) เมื่อระบบเกษตรกรรมคือกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คลื่นลูกที่สองเกิดขึ้นราว ค.ศ. ๑๘๐๐ (ปี ๒๓๔๓) ในยุคที่มีการปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอุตสาหกรรม และคลื่น
ลูกที่สามเกิดขึ้นในราว ค.ศ. ๑๙๖๕ (ปี ๒๕๐๘) เมื่อเกิดการปฏิวัติความรู้ซึ่งเกิดควบคู่ไปกับกระแสโลกาภิวัตน์
โลกาภิวัตน์เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ส่งเสริมการขยายตัวของบริษัทข้ามชาติ
การปฏิวตั ดิ า้ นโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ การเคลือ่ นย้ายเงินทุนข้ามประเทศทีส่ ามารถท�ำได้งา่ ยดายขึน้ ปัจจัยเหล่านี้
ส่งเสริมให้การค้าเสรีมีการขยายตัวไปทั่วโลก ซึ่งสร้างผลกระทบให้กระแสความคิดและความเชื่อจากประเทศหนึ่งได้รับการถ่ายทอด
ไปสู่อีกประเทศหนึ่งได้รวดเร็ว ยกตัวอย่าง แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการแต่งกาย
สรุปจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Talk) ภายใต้โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นวิทยากร เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ สลค. เรียบเรียงโดย นายสรนาถ รัตนโรจน์มงคล
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อย่างไรก็ดี แนวคิดส�ำคัญที่เกิดขึ้นพร้อมกับกระแสโลกาภิวัตน์คือ การท�ำให้ “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” (PeopleCentered) ซึ่งท�ำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องเปลี่ยนแนวคิดการบริหารจัดการใหม่ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จาก แนวคิด “ผูบ้ ริโภคคือพระราชา” (Consumer is King) ทีเ่ กิดขึน้ กับภาคเอกชน
การกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่น และการให้ความส�ำคัญกับการสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึง
บทบาทที่เพิ่มขึ้นของภาคประชาชนในการเรียกร้องความต้องการจากภาครัฐผ่านสื่อสมัยใหม่

ปัจจุบนั โลกก�ำลังอยูใ่ นคลืน่ การเปลีย่ นแปลงครัง้ ทีส่ ี่ ซึง่ เป็นการผสมผสานและต่อยอดเทคโนโลยีทหี่ ลากหลาย อาทิ เทคโนโลยี
การพิมพ์สามมิติ (3D printing) พันธุวิศวกรรม นาโนเทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent-AI) หรือที่ถูกเรียก
ในภาพรวมว่า Disruptive Technology เนื่องจากเป็นนวัตกรรมที่สามารถส่งผลกระทบรุนแรงอย่างรวดเร็ว หากองค์การไม่สามารถ
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้ทัน

ประเทศไทย ๔.๐
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้ถกู เสนอขึน้ เพือ่ รองรับกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคที่สี่ที่เต็มไปด้วยความเลื่อนไหล
(Volatility) ไม่แน่นอน (Uncertainty) ซับซ้อน (Complexity)
และก�ำกวม (Ambiguity) หรือ VUCA โดยมีประเทศไทย ๔.๐
เป็นแนวคิดส�ำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจให้ประเทศไทย
พ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) และ
ก้าวไปเป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth)
ให้ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปีสูงกว่า ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ
ภายในระยะเวลา ๕-๖ ปี ทั้งนี้ สาระส�ำคัญของประเทศไทย ๔.๐
คือ การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (innovation-based
economy) นั่นคือการปรับเปลี่ยนให้มีการใช้เทคโนโลยีและ
ความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการให้สูงขึ้น
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ในการทีจ่ ะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ๑) กลุ่มอาหาร เกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ ๒) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ๓) กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์
และเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ๔) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ
ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ๕) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

การบริหารองค์การสู่ ๔.๐
เนือ่ งจากคุณลักษณะส�ำคัญของคลืน่ การเปลีย่ นแปลง
ยุคทีส่ ี่ คือความรวดเร็วและสามารถสร้างผลกระทบทีร่ นุ แรง
องค์การยุคใหม่จึงต้องมีการปรับตัวทุกระดับเพื่อปรับตัว
ให้เหมาะสม โดยต้องมีคุณลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
๑. กระบวนการทางความคิด (mindset)
ของผู้บริหาร
		 ผูบ้ ริหารองค์การยุค ๔.๐ ต้องสามารถพิจารณา
ได้วา่ พันธกิจหน่วยงานของตนมีความเชือ่ มโยงกับหน่วยงาน
ภายนอกอย่างไร โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่ต้องมีการ
บูรณาการร่วมกันเพื่อสนองความต้องการของประชาชน
๒. มีความยืดหยุ่นในการท�ำงาน
		 องค์การยุค ๔.๐ ต้องไม่ยึดติดกับการท�ำงานในรูปแบบเดิม โดยต้องมีความยืดหยุ่นและปรับลดขั้นตอนการท�ำงาน
ที่ไม่จ�ำเป็น ที่ส�ำคัญ ต้องยอมรับความคิดใหม่และมีการน�ำนวัตกรรมมาใช้งาน
๓. มีวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Culture)
		 องค์การยุค ๔.๐ ต้องมีการพัฒนาทักษะดิจทิ ลั ให้กบั พนักงาน นอกจากนี้ ต้องสนับสนุนให้พนักงานได้มกี ารน�ำคุณลักษณะ
ของเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการท�ำงาน อาทิ ความสามารถในการแบ่งปัน (sharing) การท�ำงานโดยใช้ข้อมูลเป็นตัวช่วย
ในการตัดสินใจ (data-driven) รวมถึงสนับสนุนให้องค์การมีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis)
อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบส�ำคัญขององค์การยุค ๔.๐ คือ “บุคลากร” ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีความแตกต่างหลากหลาย
มากขึ้น องค์การจึงต้องมีกลวิธีการบริหารความแตกต่างหลากหลายดังกล่าวด้วยการดึงศักยภาพที่บุคลากรแต่ละกลุ่มมีอยู่ออกมา
ให้ได้มากที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์การ ขณะเดียวกันต้องส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการเรียนรู้ตลอดเวลาด้วยตัวเอง

นัยส�ำคัญต่อระบบราชการ
แนวคิดประชาชนเป็นศูนย์กลางที่เกิดขึ้นพร้อมกับ
กระแสโลกาภิวตั น์ทำ� ให้ระบบราชการต้องปรับตัวจากเดิมทีท่ �ำงาน
แบบแยกส่วน ยึดกฎระเบียบ และการสั่งการจากส่วนกลาง
มาเป็นระบบที่สามารถส่งมอบบริการ (service delivery)
แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
เครือ่ งมือหลัก และอาศัยการร่วมมือกับทุกภาคส่วน ดังจะเห็นจาก
แนวคิดระบบราชการ ๔.๐ ที่ปฏิบัติงานโดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) มีการด�ำเนินงาน
อย่างเปิดกว้างและเชือ่ มโยงกัน (Open & Connected Government) และเป็นภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart
& High Performance Government) ข้าราชการยุคใหม่จึงต้อง
มีทศั นคติทตี่ อ้ งการจะสร้างการเปลีย่ นแปลง และพร้อมศึกษา
องค์ความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
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แนวคิดระบบราชการ ๔.๐

บทความวิชาการ

ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
ส�ำคัญอย่างไร?

โดย กฤษณา นิลศรี

ปัจจุบันการค้าและการลงทุนสามารถขยายตัวไปต่างประเทศได้กว้างขวางขึ้นเนื่องจากเป็นยุคที่การติดต่อสื่อสารสามารถ
เชือ่ มโยงเครือข่ายไปได้ทวั่ โลก ส่งผลให้การลงทุนระหว่างประเทศเป็นเรือ่ งไม่ยงุ่ ยากอีกต่อไป โดยจะเห็นได้จากปัจจุบนั ทีอ่ งค์กรธุรกิจ
ในลักษณะบรรษัทข้ามชาติได้ขยายการลงทุนไปทั่วทุกมุมโลก กอปรกับปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ได้ดำ� เนินนโยบายในหลากหลายด้าน
เช่น การปรับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึงการอ�ำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในประเทศให้กับองค์กร
ธุรกิจดังกล่าว เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการค้าและการลงทุนในประเทศของตนเพิม่ มากขึน้ ท�ำให้มเี งินตราต่างประเทศไหลเข้ามาในประเทศ
ช่วยให้เกิดการลงทุนและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศมากขึ้น เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
การเปิดการค้าเสรีได้สร้างสิ่งท้าทายและโอกาสให้แก่นักลงทุนในการแสวงหาประโยชน์และเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขัน โดยการเข้าไปลงทุนยังประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ การเข้าไปบุกเบิกในตลาดใหม่ ๆ ทีม่ ศี กั ยภาพ ซึง่ การเคลือ่ นย้ายหรือการไหลเข้า
ของเงินลงทุนจะเกิดขึน้ ภายหลังจากทีเ่ จ้าของเงินลงทุนได้ทำ� การประเมินประเทศทีจ่ ะไปลงทุนว่ามีศกั ยภาพ มีสภาวะหรือบรรยากาศ
ที่เอื้ออ�ำนวยต่อการลงทุนหรือไม่ เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยง และเจ้าของเงินลงทุนจะต้องบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง
ดังกล่าว ทัง้ นี้ หากรัฐบาลของประเทศทีเ่ ป็นผูร้ บั การลงทุนสามารถรับประกันทีจ่ ะให้ความคุม้ ครองการลงทุนดังกล่าวได้ ก็จะเป็นการ
ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและบรรยากาศในการลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น แต่ละประเทศ
จึงมีแนวโน้มที่จะด�ำเนินการจัดท�ำความตกลงระหว่างประเทศในเรื่องการค้าและการลงทุนเพิ่มมากขึ้น
การรับรองหรือรับประกันการให้ความคุม้ ครองการลงทุนจะด�ำเนินการผ่านการจัดท�ำความตกลงเพือ่ การส่งเสริมและคุม้ ครอง
การลงทุนระหว่างกัน ซึ่งความตกลงดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และการยอมรับให้แก่นักลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศของตน และจะต้องเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนที่จะไปลงทุน
ในต่างประเทศด้วย โดยจะได้รับความคุ้มครองการลงทุนภายใต้ความตกลงดังกล่าวในมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๒
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โดยทีป่ ระเทศไทยตัง้ อยูใ่ นใจกลางทวีปเอเชียและเป็นประตูสตู่ ลาดเศรษฐกิจทีก่ ำ� ลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ประกอบกับประเทศไทย
มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นจึงส่งผลให้ปัจจุบันมีนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น
และมีการไหลเข้าของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งจากสถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
ในประเทศไทยของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน๑ แสดงให้เห็นว่า ในปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมามีจ�ำนวนโครงการลงทุน
จากต่างประเทศที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจ�ำนวน ๘๑๘ โครงการ มูลค่า ๒๘๒,๖๙๖ ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๙
จ�ำนวนโครงการลดลงร้อยละ ๗ แต่มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒ และจากการเปรียบเทียบจ� ำนวนโครงการลงทุนที่ยื่นขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศจะเห็นได้ว่า จ�ำนวนโครงการลงทุนจากต่างประเทศที่ยื่นขอรับการส่งเสริม
การลงทุนคิดเป็นร้อยละ ๕๖ ของจ�ำนวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งสิ้นซึ่งมีจ�ำนวน ๑,๔๕๖ โครงการ มูลค่าเงินลงทุนคิดเป็น
ร้อยละ ๓๕ ของมูลค่าเงินลงทุนทัง้ สิน้ ทีย่ นื่ ขอรับการส่งเสริมการลงทุน ประเภทกิจการส่วนใหญ่อยูใ่ นหมวดบริการและสาธารณูปโภค
รวม ๓๔๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒ ได้แก่ กิจการส�ำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters: IHQ และบริษัท
การค้าระหว่างประเทศ (International Trading Center: ITC) และกิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (Trade and Investment
Support Office: TISO) และกิจการวิจยั และพัฒนา รองลงมาเป็นหมวดเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในด้านของมูลค่าเงินลงทุน
ส่วนใหญ่อยู่ในประเภทผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง ซึ่งมีมูลค่ารวม ๘๔,๑๘๒ ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการที่ยื่นขอ
ส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด เป็นโครงการจากประเทศญี่ปุ่น รองลงมาคือ สิงคโปร์ และจีน ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ประเทศไทยได้เริ่ม
พัฒนาจากการเป็นประเทศผูร้ บั การลงทุนเป็นประเทศผูส้ ง่ ออกการลงทุน โดยนักลงทุนไทยเริม่ ออกไปลงทุนในภูมภิ าคต่าง ๆ มากขึน้
โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง และอาเซียน และถึงแม้ว่าการลงทุนในต่างประเทศจะยังมีสัดส่วนที่น้อยอยู่
แต่ในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้น
ปัจจัยที่ส�ำคัญอีกหลายประการที่มีผลต่อการดึงดูดการลงทุนนอกเหนือจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น ความชัดเจน
ของระบบกฎหมายที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ การให้หลักประกันว่าจะไม่เวนคืนทรัพย์สินของเอกชนเป็นของรัฐโดยไม่ยุติธรรม
และความมั่นคงทางการเมือง เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่น การสร้างความมั่นใจให้กับ
นักลงทุนว่า ประเทศที่เข้ามาลงทุนหรือประเทศที่จะไปลงทุนมีความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และน่าเข้าไปลงทุน
หรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับมาตรฐานระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับกันระหว่างประเทศ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวก
แก่การค้าและการลงทุน จึงมีแนวโน้มที่แต่ละประเทศจะจัดท�ำความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน เพื่อให้การลงทุน
ของประเทศตนได้รบั การส่งเสริมและคุม้ ครองในต่างประเทศมากขึน้ ความตกลงเพือ่ การส่งเสริมและคุม้ ครองการลงทุนจึงเป็นหนึง่
ในมาตรฐานระหว่างประเทศทีส่ �ำคัญ และเป็นกรอบความร่วมมือทีจ่ ะสร้างความมัน่ ใจให้กบั นักลงทุนต่างชาติในการเข้ามาลงทุน
ในประเทศไทย รวมทั้งให้กับนักลงทุนไทยที่จะไปลงทุนในต่างประเทศว่า การลงทุนของตนจะได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาล
ของประเทศผู้รับการลงทุน โดยจะได้รับความคุ้มครองในเรื่องการเวนคืน รวมทั้งได้รับการประติบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
กับการลงทุนในประเทศผู้รับการลงทุนอื่น ๆ และสามารถท�ำธุรกรรมการโอนได้อย่างเสรี ทั้งนี้ หากเกิดปัญหาใด ๆ ขึ้น นักลงทุน
สามารถฟ้องร้องรัฐบาลของประเทศผู้รับการลงทุนผ่านกลไกการอนุญาโตตุลาการได้
๑

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. สถิติการยื่นขอส่งเสริมของโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ. (๒๕๖๐).
สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑, จาก http://www.boi.go.th/upload/FDI 2017 edited_49940.pdf
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โดยทั่วไปความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุน๒ (International Investment Agreements-IIAs) เป็นความตกลง
ที่มีวัตถุประสงค์โดยรวมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับการลงทุนทางตรง (Foreign Direct Investment) ซึ่งอาจมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับ
ขอบเขตและเนื้อหาของความตกลง เช่น ความตกลงทวิภาคีด้านการลงทุน (Bilateral Investment Treaties-BITs) ความตกลงว่า
ด้วยภาษีซ้อน (Double Taxation Treaties-DTTs) ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่มีข้อบทเกี่ยวกับการลงทุน
(Economic Partnership Agreements-EPAs) ความตกลงว่าด้วยการลงทุนในระดับภูมภิ าค (Regional Integration AgreementsRIAs) ความตกลงพหุภาคีว่าด้วยการลงทุนอื่น เช่น General Agreement on Trade in Services-GATs, Agreement on TradeRelated Investment Measures:TRIMs, The agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPs
เป็นต้น ส�ำหรับ BITs เป็นความตกลงที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีขั้นตอนการจัดท�ำที่น้อยกว่าและมีขอบเขต
แคบกว่าความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุนแบบอื่น โดย BITs ฉบับแรกได้จัดท�ำขึ้นระหว่างประเทศเยอรมนีและปากีสถาน
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๒ และการจัดท�ำ BITs ระหว่างประเทศก�ำลังพัฒนาและระหว่างประเทศในภูมิภาคเดียวกัน
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเป็นล�ำดับ ความตกลง BITs นั้น เป็นความตกลงระหว่างรัฐบาลของประเทศที่กำ� หนดพันธกรณีในการส่งเสริม
และให้ความคุ้มครองการลงทุนที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในประเทศและอยู่ภายใต้กฎหมายภายในของประเทศผู้รับการลงทุน
เพื่อเป็นการคุ้มครองการลงทุนของนักลงทุนในประเทศของตนหรือเพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนในประเทศของตนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น
BITs จึงเป็นกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศที่จะประสานประโยชน์ของทั้งสองประเทศ

กรอบการเจรจามาตรฐานความตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
ประเทศไทยได้เริ่มเจรจาความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนกับต่างประเทศมาตั้งแต่ช่วงก่อนปี ๒๕๐๓
ปัจจุบันประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงฯ แล้วรวม ๔๑ ฉบับ โดยมีผลใช้บังคับแล้ว ๓๖ ฉบับ และได้ลงนามความตกลงดังกล่าว
กับเยอรมนีเป็นประเทศแรกในปี ๒๕๐๔ (มีผลใช้บังคับในปี ๒๕๐๙) หลังจากนั้น ประเทศไทยได้เจรจาจัดท�ำความตกลงเพื่อการ
ส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนกับหลายประเทศเรื่อยมา และโดยที่ BITs เป็นหนังสือสัญญาที่อาจเข้าข่ายตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่จะต้องเสนอกรอบเจรจาและขอความเห็นชอบจากรัฐสภา เพราะเป็น
หนังสือสัญญาทีก่ ระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง และมีผลผูกพันการค้าการลงทุนอย่างมีนยั ส�ำคัญ กระทรวงการต่างประเทศ
ได้จัดท�ำกรอบการเจรจาเสนอให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนการเจรจา โดยได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงาน
ของรัฐต่าง ๆ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกล่าว และเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
ให้ความเห็นชอบตามล�ำดับ กรอบการเจรจาดังกล่าวก�ำหนดหัวข้อและขอบเขตของ BITs อย่างกว้าง ๆ ส่วนรายละเอียดการเจรจา
จะระบุในท่าทีการเจรจาในภายหลังซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดท�ำ BITs แต่ละฉบับ รวมทั้งจะเป็นแบบมาตรฐานที่จะใช้ในการเจรจา
ให้เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศเพื่อน�ำไปสู่การจัดท�ำความตกลงกับประเทศคู่เจรจาต่าง ๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓๓ โดยเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓ รัฐสภาได้มีมติเห็นชอบกรอบการเจรจาดังกล่าว ดังนั้น
กรอบการเจรจาความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ จึงเป็นกลไกและ
เครื่องมือส�ำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติว่า การลงทุนของตนในประเทศไทยจะได้รับการคุ้มครองและ
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศโดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครอง
การลงทุน เช่น ความคุ้มครองการเวนคืน การได้รับการประติบัติเยี่ยงคนชาติและชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง รวมทั้งได้รับการ
ประติบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันและเมื่อเกิดปัญหาใด ๆ หรือเกิดกรณีพิพาทขึ้น นักลงทุนสามารถฟ้องร้องผ่านกลไก
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้ เป็นต้น รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนไทยที่จะออกไปลงทุนในต่างประเทศ
มากขึ้นด้วย

๒

๓

ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน: เครื่องมือคุ้มครองการลงทุนของไทยในต่างประเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
จาก: http://web.krisdika.go.th/data/outsidedata/outside 21/file/bilateral.pdf
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (๒๕๕๓, ๒๔ พฤษภาคม). หนังสือ ที่ นร ๐๕๐๓/๘๐๓๙ เรื่อง กรอบการเจรจาความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครอง
การลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ
ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑
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กรอบการเจรจามาตรฐานความตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน

๑

ขอบเขตของความตกลง ก�ำหนดขอบเขต
ความคุ้มครองการลงทุนเฉพาะการลงทุนทางตรง
(Foreign Direct Investment : FDI)

๒

การส่งเสริมและการเอื้ออ�ำนวยการลงทุน
แก่กันและกัน เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อประโยชน์
ต่อการลงทุน การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

๓

การประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง
และการประติบัติเยี่ยงคนชาติ ภาคีคู่สัญญาประติบัติต่อ
นักลงทุนต่างชาติเช่นเดียวกับนักลงทุนในประเทศของตน
โดยไม่เลือกประติบัติ และต้องประติบัติเช่นเดียวกับ
นักลงทุนของภาคีคู่สัญญาประเทศอื่น ๆ ด้วย

๔

การประติบัติที่เป็นธรรม เท่าเทียมกัน และให้การ
คุ้มครองอย่างเต็มที่แก่การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ
ตามหลักการภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ

๕

การคุ้มครองการเวนคืนและการชดเชยค่าเสียหาย
จากการเวนคืน โดยการเวนคืนต้องมุ่งประสงค์สาธารณะ
ไม่เลือกประติบัติ และช�ำระค่าทดแทนโดยเร็ว
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม

๖

การชดเชยความสูญเสียจากเหตุการณ์รุนแรง
ที่เกิดในประเทศที่ลงทุน เนื่องจากสงคราม การปฏิวัติ
หรือภาวะฉุกเฉิน

๗

การโอนเงินลงทุนและผลตอบแทนโดยเสรี
รับรองการโอนเงินลงทุน และผลตอบแทนตามวิธีการ
ที่ก�ำหนดโดยกฎหมายของตน

๘

การรับช่วงสิทธิตามความตกลงฯ กรณีนักลงทุน
ได้รับการชดเชยแล้วให้ผู้ที่ชดเชยความเสียหายให้กับ
นักลงทุนสามารถรับช่วงสิทธิเข้ามาเป็นคูก่ รณีกบั รัฐบาลได้

๙

การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน และรัฐกับรัฐ
นักลงทุนสามารถเลือกระงับข้อพิพาทโดยศาล
ภายในประเทศที่มีเขตอ�ำนาจหรือกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ

๑๐

มาตรการทีจ่ ำ� เป็นและเหมาะสมเพือ่ รักษาผลประโยชน์
สาธารณะ รัฐบาลสามารถออกมาตรการที่จ�ำเป็น
และเหมาะสมเพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะได้เช่น
สิ่งแวดล้อม สุขภาพสาธารณะ

กรอบการเจรจาความตกลงดังกล่าวจะเป็นกรอบมาตรฐานที่ใช้เจรจากับประเทศต่าง ๆ โดยในการเจรจาต้องค�ำนึงถึง
ท่าที มาตรการที่จ�ำเป็น และผลประโยชน์ของประเทศไทยและคู่เจรจาประกอบกันด้วย ซึ่งหลักการเจรจาครอบคลุมประเด็น
ส�ำคัญ ๆ เช่น
๑. ขอบเขตของความตกลงฯ ความตกลงจะก�ำหนดขอบเขตความคุ้มครองการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ
เฉพาะการลงทุนทางตรง (Foreign Direct Investment: FDI) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐบาลก�ำหนดเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจกับประเทศผูร้ บั การลงทุนในระยะยาว ซึง่ ตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย FDI คือ ธุรกรรมการลงทุนทีผ่ มู้ ถี นิ่ ฐาน
ในต่างประเทศมีต่อธุรกิจที่มีถิ่นฐานในไทย โดยการลงทุนที่นับเป็น FDI มี ๓ รูปแบบ คือ ๑) การลงทุนด้วยการถือหุ้นที่มีสิทธิ์ร่วม
ในการบริหารกิจการตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป ๒) การกู้ยืมตราสารหนี้ และ ๓) สินเชื่อการค้าที่เป็นธุรกรรมระหว่างบริษัทในเครือ
เดียวกันและก�ำไรคงค้างที่นำ� กลับมาลงทุน
๒. การส่งเสริมและการเอื้ออ�ำนวยการลงทุนแก่กันและกัน ภาคีคู่สัญญาตกลงที่จะร่วมมือกันสนับสนุนและเสริมสร้าง
บรรยากาศทีเ่ อือ้ ประโยชน์ตอ่ การลงทุนของนักลงทุนของภาคีคสู่ ญ
ั ญาทีไ่ ด้เข้ามาในราชอาณาจักรแล้วตามกฎหมายภายในของประเทศนัน้
ซึ่งอาจรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือแจ้งให้ทราบถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น ในกรณีความตกลงระหว่าง
ประเทศไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก�ำหนดให้ภาคีคู่สัญญาจะสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ลงทุนในการก่อตั้งและจัดตั้งนิติบุคคล
ที่มีความเหมาะสมตามบทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของภาคีผู้รับการลงทุน และภาคีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายพยายามที่จะด�ำเนิน
มาตรการทีจ่ ำ� เป็นภายในดินแดนของตนซึง่ อาจจะอ�ำนวยความสะดวก สร้างแรงจูงใจ และให้การสนับสนุนในรูปแบบอืน่ ซึง่ การลงทุน
โดยผู้ลงทุนของภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามบทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของภาคีคู่สัญญา
๓. การประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง (Most Favored Nation Treatment: MFN) และการประติบัติเยี่ยง
คนชาติ (National Treatment: NT) ภาคีคู่สัญญาตกลงจะประติบัติต่อนักลงทุนและการลงทุนที่ได้เข้ามาในประเทศแล้ว
ของนักลงทุนของภาคีคู่สัญญาเช่นเดียวกับนักลงทุนที่เป็นคนชาติของตนเองโดยจะไม่มีการเลือกประติบัติ นอกจากนี้ ภาคีคู่สัญญา
ต้องประติบัติต่อนักลงทุนของภาคีคู่สัญญาเช่นเดียวกับนักลงทุนของภาคีคู่สัญญาประเทศอื่น ๆ ด้วย
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กรณีการประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง (MFN) ในความตกลงที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้
ส่วนใหญ่จะระบุใหรัฐจะตองปฏิบัติตอนักลงทุนของประเทศคูภาคีไมนอยกวาที่ปฏิบัติตอนักลงทุนของประเทศที่สาม (Third State)
โดยทั่วไปไมไดระบุถึงขอยกเวนใด ๆ อยางไรก็ตาม มีความตกลงบางฉบับระบุไมใหหลักการนี้ครอบคลุมถึงความรวมมือหรือขอตกลง
ที่เกี่ยวของกับมาตรการทางภาษี สกุลเงิน และเศรษฐกิจที่รวมถึงเขตการคาเสรีหรือขอตกลงรูปแบบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
และบางฉบับระบุไม่ให้หลักการนี้ครอบคลุมสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่รัฐมอบแกนักลงทุนหรือนิติบุคคลตามนโยบายของประเทศ
ที่เฉพาะเจาะจง มีความตกลงเพียงบางฉบับเทานั้นที่ได้ระบุเงื่อนไขหรือรายละเอียดที่คอนขางชัดเจน เพื่อป้องกันการตีความ
ทีก่ วางเกินไป ซึง่ การใชถอ้ ยค�ำหรือรายละเอียดทีไ่ ม่ชดั เจนภายใต้หลักการนีไ้ มกอ ใหเกิดผลดีตอ่ ประเทศ อีกทัง้ หากมีขอ้ พิพาทเกิดขึน้
ก็อาจน�ำมาซึ่งความเสียหายต่อประเทศไทยทั้งทางด้านนโยบายและงบประมาณด้วย
		
กรณีการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (NT) ในความตกลงที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ส่วนใหญ่จะระบุหลักการ
ประติบัติเยี่ยงคนชาติในความตกลงว่า รัฐจะตองปฏิบัติตอนักลงทุนของประเทศคูภาคีไมนอยกวาหรือเทียบเทาที่ปฏิบัติตอนักลงทุน
ของตน ซึ่งการใชถอยคํา “ที่ไม่น้อยกว่า” (No less favorable than) อาจจะน�ำไปสูการตีความและเปดโอกาสใหรัฐสามารถ
มอบสิทธิและประโยชนตาง ๆ ตอนักลงทุนตางชาติมากกวาที่มอบให้แกนักลงทุนของตนได้ ทั้งนี้ รัฐมีสิทธิที่จะไมปฏิบัติตอนักลงทุน
ของประเทศคูภ าคีเทียบเทา กับทีป่ ฏิบตั ติ อ่ นักลงทุนของตนโดยเฉพาะอยา งยิง่ ในสาขาทีเ่ กีย่ วขอ งกับสุขภาพ สิง่ แวดลอ ม ทรัพยากรธรรมชาติ
ความปลอดภัย และการบริการสาธารณะ เพื่อป้องกันใม่ให้เกิดภาระผูกพันต่อรัฐบาลไทยที่จะตองปฏิบัติตอนักลงทุนคูภาคีจนอาจ
ส่งผลกระทบต่อนโยบายและงบประมาณของประเทศโดยตรง
๔. การประติบตั ทิ เี่ ป็นธรรม เท่าเทียมกัน และให้การคุม้ ครองอย่างเต็มทีแ่ ก่การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ ภาคีคสู่ ญ
ั ญา
ตกลงจะประติบัติต่อนักลงทุนของภาคีคู่สัญญาอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกันและคุ้มครองอย่างเต็มที่ โดยอาจอ้างอิงการประติบัติ
ที่เป็นธรรมตามหลักการภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
		
กรณีการประติบัติที่เป็นธรรม เท่าเทียมกัน ความตกลงที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ส่วนใหญ่มีลักษณะ
การเขียนและใชถอยคําที่คลายคลึงกัน โดยครอบคลุมความหมายกวาง ไม่มีการเขียนหรือระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ เพื่อใหงายตอการ
ตีความหรือพิสจู นว า รัฐไดล ะเมิดหลักการดังกล่าวหรือไม ซึง่ การใชถอ ยคําในลักษณะนีม้ คี วามเสีย่ งสูงตอรัฐบาลทีอ่ าจถูกนักลงทุนตา งชาติ
ใชหลักการดังกล่าวเป็นเหตุผลในการฟ้องรองได้ เช่น ในกรณีของรัฐบาลออสเตรเลียที่ถูกบริษัทบุหรี่ฟ้องร้องจากการออกมาตรการ
ซองบุหรี่เปลา (Plain packaging) โดยมีวัตถุประสงคที่จะปกป้องสุขภาพและลดการสูบบุหรี่ของประชาชน อยางไรก็ตาม
บริษัทบุหรี่อางวาถูกลิดรอนสิทธิจากรัฐบาลออสเตรเลีย รวมทั้งมาตรการดังกลาวเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและเทาเทียม๔
		
กรณีการให้การคุ้มครองอย่างเต็มที่แก่การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ ความตกลงทุกฉบับของไทยได้ก�ำหนด
หลักการนี้ไว้ว่า ให้รัฐคุ้มครองการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้มีการระบุรายละเอียดของการคุ้มครองดังกล่าวอย่างชัดเจน ซึ่งอาจ
เปิดโอกาสใหนกั ลงทุนตางชาติสามารถตีความในความตกลงใหค รอบคลุมถึงการคุม ครองจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายหรือมาตรการ
ของรัฐบาล และอาจจะนํามาซึ่งการฟองรองได เชน หากรัฐบาลออกหรือเปลี่ยนแปลงมาตรการใดมาตรการหนึ่ง เพื่อคุมครองหรือ
ปกปองสิ่งแวดลอม สุขภาพ หรือผลประโยชนของประเทศและประชาชน มาตรการดังกลาวอาจทําใหนกั ลงทุนตางชาติสญ
ู เสียโอกาส
กําไรหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจอืน่ ๆ นักลงทุนตา งชาติกส็ ามารถทีจ่ ะใชห ลักการนีใ้ นการฟอ งรอ งเพือ่ เรียกรอ งคา เสียหายหรือใหร ฐั บาล
ยกเลิกมาตรการดังกลาวได
๕. การคุ้มครองการเวนคืนและการชดเชยค่าเสียหายจากการเวนคืน ภาคีคู่สัญญาให้การคุ้มครองการลงทุนจากการ
เวนคืนทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมาตรการอย่างอื่นที่มีผลเท่าเทียมกับการเวนคืน (การเวนคืนทางอ้อม) หากจะเวนคืนจะต้อง
เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ตามกฎหมาย ไม่เลือกประติบัติ และมีการช�ำระค่าทดแทนโดยเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
		 ความตกลงทุกฉบับของไทยที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ โดยทั่วไปมีการใช้ถ อยคําที่คลายคลึงกัน
โดยระบุใหครอบคลุมถึงการเวนคืนทัง้ ทางตรงและทางออม และระบุเงือ่ นไขว่าการเวนคืนหรือยึดสามารถกระท�ำได้ แต่จะต้องกระท�ำ
เพือ่ ประโยชน์สาธารณะและไม่เลือกปฏิบตั ิ รวมทัง้ การชดเชยสามารถทบทวนหรือตรวจสอบตามวิธขี องกฎหมายได้ ทัง้ นี้ มีความตกลง
บางฉบับที่ระบุเงื่อนไขของการยึดหรือเวนคืน เชน ความตกลงที่ไทยลงนามกับบัลแกเรียและอินเดีย ได้ระบุเงื่อนไขไว้ว่า
หากนักลงทุนได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการเวนคืน รัฐบาลจะต้องจ่ายค่าชดเชยโดยทันที และจ�ำนวนเงินที่นักลงทุนต่างชาติ
จะได้รับชดเชยจะต้องถูกพิจารณาตามกระบวนการทางกฎหมาย และจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามมูลค่าตลาด

๔

นภนาง เอกอัคร. วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙. หน้า ๑๒๑-๑๒๕
ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑
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๖. การชดเชยความสูญเสียจากเหตุการณ์รนุ แรงทีเ่ กิดในประเทศทีล่ งทุน นักลงทุนของภาคีคสู่ ญ
ั ญาจะได้รบั การคุม้ ครอง
จากความสูญเสียเนื่องจากสงคราม การปฏิวัติหรือภาวะฉุกเฉินที่คล้ายคลึงในส่วนของค่าทดแทนการท�ำให้กลับคืนสภาวะเดิม
และค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวกับความสูญเสีย เช่น กรณีความตกลงระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ก�ำหนดว่า เมื่อผู้ลงทุน
ของภาคีคสู่ ญ
ั ญาฝ่ายหนึง่ ประสบความสูญเสียอันเนือ่ งมาจากสถานการณ์ดงั กล่าว จะได้รบั การชดใช้หรือการช�ำระค่าทดแทนโดยพลัน
อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิผล การช�ำระเงินซึ่งเป็นผลจากการดังกล่าวจะสามารถโอนได้โดยเสรีในสกุลเงินที่สามารถใช้ได้โดยเสรี
และไม่ชักช้า
๗. การโอนเงินลงทุนและผลตอบแทนโดยเสรี ภาคีคสู่ ญ
ั ญารับรองการโอนเงินลงทุนและผลตอบแทนตามวิธกี ารทีก่ ำ� หนด
โดยกฎหมายของตน เช่น กรณีความตกลงระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้กำ� หนดเกีย่ วกับการโอนโดยเสรีไว้วา่ ให้ภาคีคสู่ ญ
ั ญา
๕
แต่ละฝ่ายให้การประกันต่อผูล้ งทุนของภาคีคสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึง่ ว่า สามารถโอนเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน เข้าและออกจากดินแดน
ได้โดยเสรีโดยด�ำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบภายในที่เกี่ยวข้อง
๘. การรับช่วงสิทธิตามความตกลงฯ กรณีนักลงทุนได้รับการชดเชยความเสียหายแล้ว ให้ผู้ที่ชดเชยความเสียหายให้กับ
นักลงทุนสามารถรับช่วงสิทธิเข้ามาเป็นคู่กรณีกับรัฐบาลได้ เช่น กรณีความตกลงระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเช็กได้ก�ำหนด
เกี่ยวกับประเด็นนี้ไว้ว่า ถ้าภาคีผู้ทำ� สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือตัวแทนใด ๆ ที่ภาคีฝ่ายนั้นตั้งขึ้นจ่ายเงินให้แก่ผู้ลงทุนตามกรมธรรม์
ประกันภัย ซึ่งได้ให้ไว้เกี่ยวกับการลงทุนหรือส่วนใด ๆ เกี่ยวกับการลงทุน ภาคีผู้ท�ำสัญญาดังกล่าวจะรับช่วงสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ของ
ผู้ลงทุน
๙. การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนและระหว่างรัฐกับรัฐ หากนักลงทุนประสบปัญหาข้อพิพาทที่เกิดจาก
การผิดพันธกรณีตามความตกลงฯ ของรัฐ นักลงทุนสามารถเลือกระงับข้อพิพาท โดยกระบวนการศาลภายในประเทศที่มีเขตอ�ำนาจ
หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการ กรณีขอกําหนดเกี่ยวกับกลไกระงับขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชนของความตกลงเกือบทุกฉบับ
มีสาระที่กำ� หนดคลายคลึงกัน กลาวคือในกรณีที่ไมสามารถหาข้อยุติไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งโดยทั่วไปจะกําหนดที่ ๓ เดือน
หรือ ๖ เดือน และจะเปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติสามารถเลือกระงับขอพิพาทผานศาลยุติธรรมในประเทศ กลไกของ United
Nations Commission on International Trade Law: UNCITRAL หรือ The International Center of Investment Dispute:
ICSID หรือผานกลไกอื่น ๆ ที่กําหนดในความตกลงได้ ทั้งนี้ ความตกลงเกือบทุกฉบับไมไดมีการระบุเงื่อนไขใด ๆ ที่ก�ำหนดให
นักลงทุนตางชาติจะตองเลือกกลไกศาลยุติธรรมภายในประเทศเพื่อยุติขอพิพาทกอนการใชกลไกอื่น ๆ ส่วนความตกลงของไทย
กับจีน ลาว และเวียดนามไมไดมีการบรรจุกลไกระงับข้อพิพาทระหวางรัฐและนักลงทุน ซึ่งอาจจะตีความไดวา ในกรณีที่เกิดขอพิพาท
ใหใ ชก ลไกระหวา งรัฐกับรัฐแทน การกําหนดใหนกั ลงทุนตางชาติสามารถใชกลไกระงับขอพิพาท โดยเฉพาะอยางยิง่ ระบบอนุญาโตตุลาการ
(Arbitration)๖ ซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งที่ใชในการระงับขอพิพาทระหวางนักลงทุนเอกชนกับรัฐ โดยคูกรณีเปนผูคัดเลือกและแตงตั้ง
อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาและตัดสิน เหตุผลสําคัญของการใชกลไกนี้ในการระงับขอพิพาทก็เพื่อหลีกเลี่ยงการแทรกแซงหรือ
อิทธิพลทางการเมืองของรัฐบาลของประเทศที่นักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุน นอกจากนั้นแลวกลไกอนุญาโตตุลาการยังไดรับการ
ยอมรับวาเปนกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพใชเ วลาสัน้ ในการพิจารณาขอพิพาทเมือ่ เปรียบเทียบกับกลไกของศาลภายในประเทศทีใ่ ชเวลานาน
ดังนั้น จึงมีความเชื่อว่าการบรรจุกลไกนี้ลงในความตกลงจะสามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศได้
๑๐. มาตรการทีจ่ ำ� เป็นและเหมาะสมเพือ่ รักษาประโยชน์สาธารณะ รัฐบาลสามารถออกมาตรการทีจ่ ำ� เป็นและเหมาะสม
เพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะได้ โดยค�ำนึงถึงพัฒนาการการเจรจาในกรอบความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
และความยินยอมร่วมกันของคู่เจรจา อาจพิจารณาให้รวมถึงมาตรการที่จ�ำเป็นและเหมาะสมเพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะ เช่น
มาตรการเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม สุขภาพสาธารณะ ดุลการช�ำระเงิน นโยบายเศรษฐกิจมหภาค เป็นต้น

๕

๖

เงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ได้แก่ ๑) ทุนและทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้รักษาหรือเพิ่มการลงทุน ๒) ก�ำไร ๓) การจ่ายเงินภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
รวมถึงสัญญากู้ยืมภายในบริษัท ๔) ค่าสิทธิ ค่าธรรมเนียม ๕) เงินที่ได้รับจากการเลิกการลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงหุ้น ๖) รายรับที่ได้รับโดย
คนชาติของภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง จากการท�ำงานหรือการให้บริการในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
เสาวนีย์ อัศวโรจน์. ค�ำอธิบายวิชากฎหมายว่าด้วยวิธกี ารระงับข้อพิพาททางธุรกิจโดยการอนุญาโตตุลาการ (กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
๒๕๕๔. หน้า ๔-๑๘
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ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญฯ
ความสอดคล้องกับ
กรอบการเจรจาความตกลงฯ
กระบวนการ
ระงับข้อพิพาท

ประเด็นที่ควรตระหนักในการท�ำความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
ที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีกรณีพิพาทกับนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งท�ำให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณของประเทศ
เป็นจ�ำนวนมาก รัฐบาลไทยควรด�ำเนินการเจรจาข้อตกลง สนธิสัญญาต่าง ๆ อย่างรอบคอบและรัดกุม และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล
ที่ถูกต้อง ชัดเจนเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้งจ� ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาแนวทางเลือกต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติ
และนักลงทุนไทยในต่างประเทศกับการพัฒนาประเทศท่ามกลางบริบทของการค้าและการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ในปัจจุบัน ดังนั้น ประเด็นที่ควรตระหนักในการท�ำความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนอย่างน้อยควรให้ความส�ำคัญ
กับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
๑. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เนื่องจากในเนื้อหาของความตกลง
บางฉบับมีประเด็นทีต่ อ้ งตีความให้เกิดความชัดเจนก่อนโดยเฉพาะในเรือ่ งการเป็นหนังสือสัญญาทีก่ ระทบต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
หรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางทีอ่ าจเข้าข่ายต้องได้รบั ความเห็นชอบของรัฐสภา ตามนัยมาตรา ๑๗๘ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยที่บัญญัติให้หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุน
ของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และรัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับเรื่อง หากรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งในกรณีที่
การให้ค�ำนิยาม “การลงทุน” ของความตกลงมีการก�ำหนดให้รวมถึงการให้สัมปทานทางธุรกิจที่รวมไปถึงสัมปทานในการค้นหา
เพาะปลูก สกัด หรือแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งความตกลงมีลักษณะที่
เกี่ยวเนื่องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศผู้รับการลงทุน และอาจจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย
และสิทธิในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนไทยในอนาคต ดังนัน้ การท�ำบันทึกความตกลงในลักษณะนีจ้ ึงเป็นหนังสือสัญญา
ทีจ่ ะต้องได้รบั ความเห็นชอบของรัฐสภาตามนัยมาตรา ๑๗๘ วรรคสามทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้หนังสือสัญญาอืน่ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางตามวรรคสอง ได้แก่ หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี
เขตศุลกากรร่วม หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือท�ำให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑
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๒. ความสอดคล้องกับกรอบการเจรจาความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ
ไว้เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐานที่จะใช้เจรจากับประเทศต่าง ๆ โดยต้องพิจารณาในสาระส� ำคัญของ
ความตกลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการก�ำหนดค�ำนิยามของ “การลงทุน” ซึ่งตามกรอบการเจรจามาตรฐานได้กำ� หนดขอบเขต
การลงทุนไว้วา่ ควรจ�ำกัดเฉพาะการลงทุนทางตรง (FDI) ทีส่ ร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กบั ประเทศในระยะยาว และให้ความคุม้ ครอง
การลงทุนของนักลงทุนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐบาลก�ำหนด อย่างไรก็ตาม ในความตกลงทั้ง ๓๖ ฉบับที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบไว้แล้วได้กำ� หนดให้การลงทุนหมายถึงสินทรัพย์ทกุ ประเภททีล่ งทุนโดยนักลงทุนทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะของการลงทุน และให้รวมถึง
หุ้น หลักทรัพย์ และหุ้นกู้ของบริษัทและการมีส่วนร่วมในบริษัทในรูปแบบอื่นใดที่คล้ายกัน ดังนั้น ในการพิจารณาประเด็นดังกล่าว
ต้องค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับกรอบการเจรจามาตรฐานเป็นหลักด้วย เพื่อให้เป็นการลงทุนที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ
เป็นการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม และป้องกันมิให้เกิดกรณีฟ้องร้องในระยะยาวต่อไป
๓. กระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนและภาคีคู่สัญญา โดยที่ความตกลงบางฉบับ เช่น ความตกลงระหว่าง
ไทยและแทนซาเนียก�ำหนดไว้ว่า หากไม่สามารถระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยการหารือและการเจรจาภายในระยะเวลา ๖ เดือน
ผู้ลงทุนอาจเลือกเสนอข้อพิพาทต่อศาลที่มีอ�ำนาจของภาคีคู่สัญญา อนุญาโตตุลาการภายใต้กฎเกณฑ์ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการของ
UNCITRAL อนุญาโตตุลาการภายใต้ศนู ย์ระหว่างประเทศเพือ่ การระงับข้อพิพาทการลงทุน ICSID หรือเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ
หรือสถาบันอื่น ๆ ตามที่คู่กรณีตกลง ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีการเสนอข้อพิพาทต่อศาลที่มีอำ� นาจ การเลือกเสนอข้อพิพาทของนักลงทุน
ถือเป็นที่สุด นอกจากนี้ นักลงทุนต้องเสนอข้อพิพาทภายใน ๓ ปี ซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้ให้ความเห็นในประเด็นนี้ไว้ว่า การที่ความตกลงฉบับดังกล่าวก�ำหนดกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยระบุทางเลือกให้มีการเสนอ
ข้อพิพาทไว้ ถือเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยลดการน�ำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้ในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ในอนาคตควรมีการพิจารณาเพิ่มเติมกลไกเพื่อคัดกรองข้อพิพาทที่จะเสนอเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศและจัดการกับข้อพิพาทที่ไม่มีมูล ซึ่งจะเป็นการป้องกันมิให้มีการเสนอข้อพิพาทโดยนักลงทุนต่างชาติภายใต้
ความตกลงอย่างกว้างขวางหรือใช้ความตกลงดังกล่าวผิดไปจากวัตถุประสงค์เพือ่ การส่งเสริมและคุม้ ครองการลงทุน ดังนัน้ ในกรณีนี้
จึงควรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นที่ก�ำหนดให้การลงทุนที่จะได้รับสิทธิฟ้องร้องรัฐบาล
ตามความตกลงได้จะต้องเป็นการลงทุนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริง และประเทศไทย
ได้รับประโยชน์จากการลงทุนนั้น ๆ ด้วย
มาตรการต่าง ๆ ที่ก�ำหนดในความตกลงเกือบทุกฉบับ เช่น การประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง และการประติบัติ
เยี่ยงคนชาติ และการประติบัติที่เป็นธรรม เท่าเทียมกัน และให้การคุ้มครองอย่างเต็มที่แก่การลงทุน เป็นต้น ได้ก�ำหนดขึ้นตามกรอบ
การเจรจามาตรฐาน ซึ่งส่วนใหญ่จะก�ำหนดไว้ค่อนข้างกว้าง ไม่ก�ำหนดขอบเขต หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ชัดเจนในการได้รับสิทธิ
และประโยชน์จากการคุ้มครอง การลงทุน ดังนั้น จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก�ำหนดมาตรการต่าง ๆ ด้วยถ้อยค�ำหรือสาระที่ชัดเจน
สอดคล้องกับรูปแบบการลงทุนในปัจจุบัน และนโยบายของรัฐบาลที่ต้องตระหนักถึงการหาจุดสมดุลระหว่างการคุ้มครองการลงทุน
เพื่อให้นักลงทุนต่างชาติเกิดความเชื่อมั่นกับการส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนต่างชาติโดยไม่ก่อ
ให้เกิดผลเสียหายต่อประเทศหรือเป็นภาระงบประมาณ (กรณีที่เกิดข้อพิพาทและการฟ้องร้อง) ในระยะยาว รวมทั้งเกิดผลตรงตาม
ความต้องการหรือบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในเรื่องดังกล่าวด้วย
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของบทบาทของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการจัดท�ำและวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนฉบับต่าง ๆ ต้องด�ำเนินการด้วยความรอบคอบ รัดกุม ให้ความส�ำคัญ
และศึกษาความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ถี่ถ้วน เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น
เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้
ต้องค�ำนึงถึงหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ความส�ำคัญกับประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาความตกลง
เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศในระยะยาวด้วย โดยศึกษาสาระส�ำคัญของ
ความตกลงฉบับต่าง ๆ อย่างละเอียด รอบด้านด้วย
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โดย นายปกรณ์ นิลประพันธ์

ก่อนที่จะต้องยุติบทบาทการเป็นนักร่างกฎหมาย ผู้เขียนขอฝากเกร็ดการร่างกฎหมาย
เล็ก ๆ น้อย ๆ ไว้ให้นักร่างกฎหมายรุ่นต่อ ๆ ไปได้ทราบกันไว้อีกสักเรื่องหนึ่ง เผื่อเวลามีใครเขาถาม
จะได้อธิบายเหตุผลให้เขาฟังได้ ไม่ใช่ตอบว่าแบบหรือแนวทางการเขียนกฎหมายที่ลอก ๆ กันสืบต่อมา
กันเพรื่อไป
เรื่องที่ว่านี้ก็คือความแตกต่างระหว่าง “อนุมัติ” กับ “อนุญาต”
เหตุที่จะฝากเรื่องนี้ไว้เพราะไม่ใคร่จะมีใครใส่ใจเท่าไร ฟังดูมันคล้าย ๆ กัน น่าจะแทนกันได้
เวลามีผู้ถามว่ามันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรจึงมักจะตอบเขาไม่ได้
เรือ่ งนีเ้ รือ่ งใหญ่นะครับเพราะมันเป็นกลไกส�ำคัญของกฎหมายทีเดียว
อันว่า “อนุมัติ” นี่ที่มาจากค�ำว่า “อนฺมติ” (อะ-นุ-มะ-ติ)
ในภาษาบาลีสนั สฤตซึง่ แปลว่า รูต้ าม หรือเห็นตาม ในการร่างกฎหมาย
จะใช้กบั การยินยอมหรือเห็นชอบเรือ่ งทีผ่ นู้ อ้ ยเสนอ ซึง่ ผูเ้ สนอก็ได้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานของรัฐอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
ผูม้ อี ำ� นาจ เช่น การด�ำเนินโครงการต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรีกอ่ น
หรือต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงก่อน ในภาษาอังกฤษถ้าเป็นกริยา
ใช้ว่า approve ถ้าเป็นค�ำนามใช้ว่า approval
อนุมัตินี้จะท�ำด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้
แล้วแต่เรื่อง
ส�ำหรับ “อนุญาต” มีที่มาจากค�ำว่า “อนฺญฺญฺาต”
(อะ-นุน-ยา-ตะ) ในภาษาบาลีซึ่งแปลว่า ยอม
ยินยอม หรือตกลง ในภาษาไทยเราใช้ในความหมาย
ทีว่ า่ ยินยอมตามทีผ่ นู้ อ้ ยขอ เช่น นักเรียน (ผูน้ อ้ ย)
ขออนุญาต คุณครู (ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมดูแลนักเรียน)
ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑
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ไปดื่มน�ำ้ หรือไปปัสสาวะ คุณครูก็อนุญาตให้ ส่วนในการร่างกฎหมายจะใช้กับการที่ผู้มีอ�ำนาจหรือสิทธิ
ตามกฎหมายให้ความยินยอมแก่ผู้ขอ เช่น มีผู้มาขออนุญาตก่อสร้าง ทางราชการอนุญาตให้ก่อสร้างได้
ตามที่ขอ แม้ในระหว่างเอกชนก็ใช้ เช่น บริษัท ก. อนุญาตให้บริษัท ข. ผลิตสินค้าภายใต้สิทธิบัตร
ที่บริษัท ก. เป็นเจ้าของ
ในภาษาอังกฤษ การอนุญาตถ้าเป็นกริยาใช้ permit ถ้าเป็นค�ำนามใช้
ว่ า permission หากเป็ น การอนุ ญ าตโดยที่ ผู ้ มี อ� ำ นาจหรื อ มี สิ ท ธิ ต าม
กฎหมายออกเอกสารแสดงการอนุ ญ าตหรื อ ที่ เรี ย กว่ า “ใบอนุ ญ าต” ไว้ให้
เป็นหลักฐานด้วย ก็ใช้คำ� ว่า license
ไม่ว่าอย่างไร อนุมัติกับอนุญาต นั้นมีลักษณะที่เหมือนกันประการหนึ่ง
คื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจอนุ มั ติ ห รื อ อนุ ญ าตนั้ น มี “ดุ ล พิ นิ จ ” ที่ จ ะอนุ มั ติ อ นุ ญ าตหรื อ
ไม่ ก็ ไ ด้ และการใช้ ดุ ล พิ นิ จ นี้ เ องเป็ น ช่ อ งทางให้ ผู ้ มี อ� ำ นาจใช้ อ� ำ นาจในทาง
ที่ไม่ชอบด้วยเหตุผลขึ้นได้ มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจึ ง ได้
ก� ำ หนดไว้ ชั ด เจนว่ า การใช้ ร ะบบอนุ มั ติ อ นุ ญ าตในกฎหมายต้องกระท�ำเพียงเท่าที่จ�ำเป็น และ
ต้องก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจไว้ให้ชัดเจนด้วย
ส่วนระบบทะเบียน (Registration) นั้นแตกต่างจากระบบอนุมัติอนุญาต เพราะเป็นระบบ
ที่ผู้ประสงค์จะท�ำการตามที่ก�ำหนดต้องให้ข้อมูลบางอย่างแก่รัฐเพื่อประโยชน์ในการก�ำกับดูแล
หรือบริหารจัดการ เช่น ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนอาวุธปืน ในทางเอกชนก็ใช้ระบบทะเบียน
เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงานเหมือนกัน เช่น ทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล ทะเบียนผู้ป่วย
ปัญหาต่อมาของระบบทะเบียนก็คอื จะ “ลง” ทะเบียนหรือ “ขึน้ ” ทะเบียนดี อันนีแ้ ล้วแต่เรือ่ ง
นะครับ แต่ไม่ใช่ว่าจะใช้อย่างไรก็ได้ตามที่สบายใจ ถ้าเป็นการเอาเข้าไปไว้ในทะเบียน ก็ใช้ “ขึ้น”
ทะเบียน เช่น ขึ้นทะเบียนนักศึกษา ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ขึ้นทะเบียนทหาร แต่ถ้าเป็นการ
จดเป็นหลักฐาน เขาใช้ “ลง” ทะเบียน เช่น ลงทะเบียนเรียน เรื่องนี้ภาษาไทยแท้ ๆ นะครับ ไม่ใช่
หลักกฎหมายอันใด และมักมีผสู้ งสัยเรือ่ งเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านีเ้ สมอ จะได้ตอบเขาให้ถกู สีขา้ งจะได้ไม่แดง
แถมพกเรื่องใบรับรอง (Certificate) ให้ด้วยก็แล้วกัน ไหน ๆ ก็ไหน ๆ แล้ว ใบรับรองนี้
เขาใช้กับการรับรองคุณลักษณะ (Characteristics) ของบุคคล สิ่งของ สถานที่ หรือองค์กรนะครับ
เช่น ใบรับรองการตรวจสอบ ใบรับรองว่าผ่านการฝึกอบรม ใบรับรองจึงต่างจากใบอนุญาตนะครับ
คนละเรื่องกันเลย
ฝากไว้เพียงเท่านี้แหละครับ
ที่มา : http://lawdrafter.blogspot.com/2018/05/15.html?m=1
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การเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และข้าราชการการเมือง*

โดยที่การเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และข้าราชการการเมืองต่อคณะรัฐมนตรี ที่ผ่านมามีการจัดท�ำ
เรื่องที่ยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง การส่งเอกสารที่ต้องใช้ประกอบ
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน การไม่นำ� แบบฟอร์ม (Template) ทีเ่ ป็นปัจจุบนั จากเว็บไซต์ของส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) มาใช้ การแต่งตั้งผู้ที่อยู่ในระหว่างการถูกตรวจสอบและชี้มูลการกระท�ำความผิดขององค์กรอิสระ
หรือการเสนอแต่งตั้งผู้ที่มีประวัติ หรือเคยมีประวัติการถูกด�ำเนินคดี หรือศาลมีค�ำพิพากษาลงโทษหรือเคยมีค�ำพิพากษา
ลงโทษ อันอาจเป็นเหตุให้มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�ำหนด หรืออาจไม่สอดคล้องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ที่ให้พิจารณาความจ�ำเป็นและความเหมาะสมในการแต่งตั้งบุคคล ดังนั้น สลค. จึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง
การเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และข้าราชการการเมือง เพื่อให้คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลประกอบการพิจารณา
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี สรุปได้ดังนี้
๑. การปรับปรุงแบบฟอร์ม (Template) การแต่งตั้ง
		 สลค. ได้ปรับปรุง Template การแต่งตั้งเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยได้เพิ่มประเด็นต่าง ๆ คือ
		 ๑.๑ การให้สว่ นราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรือ่ งตรวจสอบประวัตกิ ารกระท�ำความผิดจากส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ ก่อนน�ำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
		 ๑.๒ การถูกด�ำเนินคดีหรือเคยถูกด�ำเนินคดีของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง
		 ๑.๓ การอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือชี้มูลการกระท�ำความผิดขององค์กรอิสระ

* เรียบเรียงจากหนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๒๑๓ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และข้าราชการการเมือง
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		 ๑.๔ การเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีอายุเกิน ๗๐ ปีบริบูรณ์ ซึ่งไม่สอดคล้องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙*
		 ๑.๕ การติดภาพถ่ายขนาด ๒ นิ้ว ของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งบนแบบสรุปประวัติ
๒. การระบุคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งตามที่กฎหมายก�ำหนด
		 การแต่งตั้งกรรมการบางประเภท กฎหมายจัดตั้งเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ได้มีการก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับ
การเสนอแต่งตั้งว่า ต้องมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ดังนั้น ส่วนราชการ/หน่วยงาน
ของรัฐเจ้าของเรื่องต้องระบุความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
อย่างเคร่งครัด
๓. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งของคณะรัฐมนตรี
เอกสาร
		 โดยที่การแต่งตั้งกรรมการบางประเภท กฎหมายจัดตั้งก�ำหนดให้มีขั้นตอน
ประกอบการ
พิจารณา
การสรรหา และวิธกี ารสรรหาผูท้ ไี่ ด้รบั การเสนอแต่งตัง้ ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรือ่ ง
ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนดและต้องส่งเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
สลค. จึงขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องจัดท�ำข้อมูล
ประกอบการเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และข้าราชการการเมือง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นด้วย ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ
เจ้าของเรื่องประสานการเสนอเรื่องการแต่งตั้งดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีไปยัง สลค. ล่วงหน้าก่อนการเสนอเรื่อง โดยการ
ส่งข้อมูลของเรื่องที่เสนอที่ cmt@soc.go.th เพื่อให้การเสนอเรื่องเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Template การแต่งตั้ง
สามารถ Download ได้ที่นี่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๓

* ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
“ให้ทกุ ส่วนราชการทีจ่ ะมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการก�ำหนด
นโยบาย ขับเคลื่อนและติดตามงานที่ส�ำคัญในเรื่องต่าง ๆ
เพื่อประสิทธิภาพในการท�ำงาน ควรก�ำหนดคุณสมบัติในเรื่อง
ของอายุของกรรมการไว้ให้มีความเหมาะสมด้วย เช่น
ควรมีอายุไม่เกิน ๗๐ ปีบริบูรณ์”
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
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เรื่อง

การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการด�ำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง (แนวทาง
ในการด�ำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และแนวทางในการด�ำเนินคดีในศาลปกครอง
กรณีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ถูกฟ้องคดีในศาลปกครอง)

โดยที่ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และการด�ำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับแล้ว ซึ่งระเบียบฯ ดังกล่าวได้ก�ำหนดแนวทางเกี่ยวกับการด�ำเนินคดีแพ่ง
และคดีปกครอง รวมทั้งองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการด�ำเนินคดีแพ่ง
ของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้โดยเฉพาะแล้ว ดังนั้น เพื่อให้มติคณะรัฐมนตรีมีความชัดเจนและไม่ซ�้ำซ้อน
กับระเบียบฯ ดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจงึ ได้มมี ติเมือ่ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เห็นชอบตามทีส่ ำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ
ดังนี้
๑. แนวทางในการด�ำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ดังนี้
		 ๑.๑ การด�ำเนินคดีอาญา
			
เมื่อมีการกระท�ำความผิดทางอาญาต่อราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้แจ้งความร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำ
ความผิด ไม่สมควรว่าจ้างทนายความยื่นฟ้องคดีอาญาต่อผู้กระท�ำความผิดเอง
			
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐดังกล่าวถูกเอกชนฟ้องเป็นคดีอาญา ให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ
แก้ต่างคดี ถ้าพนักงานอัยการปฏิเสธหรือขัดข้องในการรับแก้ต่าง ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวมีสิทธิว่าจ้างทนายความ
ด�ำเนินคดีได้
		 ๑.๒ การด�ำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ กรณีคดีใกล้ขาดอายุความ
			
เมื่อมีข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐใช้ความระมัดระวังในการด�ำเนินคดี
เพื่อมิให้คดีขาดอายุความหรือพ้นก�ำหนดเวลาฟ้องคดี และในกรณีที่ต้องมีการด�ำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ หากคดีใกล้ขาดอายุความหรือใกล้พ้นก�ำหนดเวลาฟ้องคดีและยังไม่สามารถส่งข้อพิพาท
ไปยังส�ำนักงานอัยการสูงสุดได้ ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการรับสภาพหนี้เพื่อมิให้เกิดความเสียหายขึ้น
		 ๑.๓ การด�ำเนินคดีที่ขาดอายุความ
			
กรณีคดีขาดอายุความแล้ว แต่หน่วยงานของรัฐยังยืนยันให้พนักงานอัยการด�ำเนินคดีให้ทั้งที่เห็น
ได้ล่วงหน้าว่า หากด�ำเนินคดีต่อไปก็มีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ กล่าวคือ เสียค่าใช้จ่าย เสียเวลา
เสียก�ำลังคนในการปฏิบตั งิ านโดยเปล่าประโยชน์ อีกทัง้ การด�ำเนินคดีของรัฐไม่ควรด�ำเนินการในลักษณะทีเ่ อารัดเอาเปรียบ
เอกชนด้วยการคาดหวังว่า เอกชนอาจไม่ยกอายุความขึ้นต่อสู้คดีเพราะความไม่รู้กฎหมายหรือความหลงลืม หรืออาจ
ขาดนัดยื่นค�ำให้การ หรือขาดนัดพิจารณา เพราะมีผลให้การอ�ำนวยความยุติธรรมของรัฐขาดความน่าเชื่อถือ ดังนั้น
หน่วยงานของรัฐจึงไม่ควรน�ำคดีที่ขาดอายุความแล้วส่งให้พนักงานอัยการด�ำเนินการต่อไป
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๒. แนวทางในการด�ำเนินคดีในศาลปกครอง กรณีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ถูกฟ้องคดีในศาลปกครอง ดังนี้
		 ๒.๑ มอบอ�ำนาจในการด�ำเนินคดีปกครองในนามคณะรัฐมนตรีในศาลปกครอง ให้พนักงานอัยการ
เป็นผู้ว่าต่างแก้ต่างในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ฟ้องคดี หรือผู้ถูกฟ้องคดีปกครองทุกศาลและทุกชั้นศาลปกครองจนกว่า
คดีถึงที่สุด และให้มีอ�ำนาจด�ำเนินกระบวนพิจารณาใดได้ทุกประการไม่ว่าจะเป็นไปในทางจ�ำหน่ายสิทธิหรือไม่ก็ตาม เช่น
การยอมรับตามที่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิหรือใช้สิทธิในการ
อุทธรณ์ตอ่ ศาลปกครองสูงสุด หรือในการขอให้พจิ ารณาคดีใหม่ ตลอดจนให้มอี ำ� นาจมอบอ�ำนาจช่วงให้นติ กิ รไปด�ำเนินการ
ใด ๆ แทน
		 ๒.๒ กรณีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ถูกฟ้องคดีปกครองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรี และไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยตรง ให้ส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการน�ำค�ำสัง่ ศาลปกครองทีใ่ ห้ทำ� ค�ำให้การแก้คำ� ฟ้องเสนอนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี
ที่ได้รับมอบหมายมีค�ำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการต่อไป โดยให้ถือเป็นมติคณะรัฐมนตรีและไม่ต้องน�ำเสนอ
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ประสานงานกับส�ำนักงานอัยการสูงสุด ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ รวบรวมความเห็นแล้วยกร่างค�ำให้การยืน่ ต่อศาลปกครอง และด�ำเนินการหรือประสานงานในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับคดีตอ่ ไป
		 ๒.๓ กรณีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ถูกฟ้องคดีปกครอง
ในเรือ่ งทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับมติคณะรัฐมนตรีและไม่มหี น่วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบโดยตรง ให้สำ� นักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้รับผิดชอบในการน�ำค�ำสั่งศาลปกครองที่ให้ท�ำค�ำให้การแก้คำ� ฟ้องเสนอนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมายมีค�ำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการ ทั้งนี้ ให้ประสานกับส�ำนักงานอัยการสูงสุด ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมความเห็นแล้วยกร่างค�ำให้การยื่นต่อศาลปกครอง และด�ำเนินการหรือ
ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีต่อไป
๓. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
		 ๓.๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การด�ำเนิน
คดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง (ตามหนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๔ ลงวันที่ ๑๔
ธันวาคม ๒๕๔๙)
		 ๓.๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทางในการด�ำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง
และคดีปกครอง (ตามหนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐)
		 ๓.๓ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การยุติการด�ำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตามหนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๑๔๕ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)
		 ๓.๔ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การยุติการด�ำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตามหนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๙๓ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐)
		 ๓.๕ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การก�ำหนดหลักการและปรับปรุง
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการด�ำเนินคดีในศาลปกครอง กรณีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
ประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ถูกฟ้องคดีในศาลปกครอง (ตามหนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๑๓๙
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔)
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
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เรื่อง

การติดต่อท�ำความตกลงกับต่างประเทศ การท�ำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติว่า เพื่อให้การเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดท�ำความตกลงระหว่างประเทศ/ความตกลงกับองค์การระหว่างประเทศ
ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน จึงให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ดังต่อไปนี้
๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องต้องเจรจาหารือกับคู่ภาคีเกี่ยวกับร่างความตกลงฯ ให้ได้ข้อยุติ/
ความเห็นชอบร่วมกันก่อน
๒. ส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าของเรือ่ งต้องส่งเรือ่ งทีจ่ ะจัดท�ำความตกลงกันดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศ
พิจารณาเสนอความเห็นเพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีทกุ ครัง้ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม
๒๕๓๕ (เรือ่ ง การติดต่อท�ำความตกลงกับต่างประเทศ การท�ำอนุสญ
ั ญา และสนธิสญ
ั ญาต่าง ๆ) รวมทัง้ ให้สง่ เรือ่ งให้สำ� นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) พิจารณาเสนอความเห็นด้วยเช่นเดียวกัน
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง

การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรี

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเกี่ยวกับการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้
๑. ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้
		 ๑.๑ ให้สว่ นราชการ/หน่วยงานของรัฐในฐานะผูร้ บั ผิดชอบการด�ำเนินการกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ
เป็นผู้พิจารณาว่ากิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนั้นก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือ
ภาระทางการคลังในอนาคตตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรือ่ ง การด�ำเนินกิจกรรม มาตรการ
หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่ และในการเสนอเรื่อง
ดังกล่าวข้างต้นต่อคณะรัฐมนตรีให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐจัดเตรียมข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กระทรวงการคลัง
ได้จัดท�ำขึ้น เพื่อประกอบการขออนุมัติการด�ำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการนั้นต่อคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด
		 ๑.๒ ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายตามนัยมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดท�ำประมาณการต้นทุนทางการเงินและการบริหารจัดการทีร่ ฐั จะต้องรับภาระทัง้ หมด
ส�ำหรับกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการนั้น ๆ เพื่อประกอบการเสนอขออนุมัติการด�ำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ
ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งให้แจ้งคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐและกระทรวงการคลังทราบด้วย
และให้กระทรวงการคลังแจ้งอัตรายอดคงค้างของภาระทีร่ ฐั ต้องรับชดเชยค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินการดังกล่าว เพือ่ ประกอบ
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป
๒. ให้กระทรวงการคลัง โดยส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน
การคลังของรัฐเร่งด�ำเนินการจัดท�ำแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการติดตามประเมินผลตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทัง้ ให้ชแี้ จงท�ำความเข้าใจแก่สว่ นราชการ/หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑
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พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
ก�ำหนดให้ลูกหนี้มีโอกาสฟื้นฟูกิจการได้เร็วขึ้นและให้มีกลไกในการติดตาม จัดการ และรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการคุม้ ครองเจ้าหนี้ มีประกันอย่างเพียงพอ อันเป็นการส่งเสริมและรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ หน้า ๕๑

พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
กําหนดให้อํานาจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการขยายระยะเวลาการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
หรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ออกไป ภายหลังวันสิ้นปีงบประมาณ สําหรับกรณีที่มีการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ภายหลัง
วันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเงินคงคลัง และการวางแผนการกู้เงินของรัฐบาลในภาพรวม
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๙ ก วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ หน้า ๑

พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
ให้มีคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติเพื่อทําหน้าที่จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รวมทั้งกํากับ
ติดตาม และขับเคลือ่ นการดําเนินการตามนโยบายและแผนนัน้ อันจะเป็นผลให้การบริหารจัดการด้านการกีฬาเป็นระบบและมีเครือข่าย
ในการพัฒนาการกีฬาอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๙ ก วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ หน้า ๙

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ก�ำหนดกรอบการด�ำเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การก�ำหนดวินัยทางการคลังด้านรายได้และรายจ่าย
ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง และการบริหารหนี้สาธารณะ

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ หน้า ๑

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
แก้ไขเพิ่มเติมให้มีการใช้รายได้เป็นเกณฑ์ในการก�ำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และแก้ไขเพิ่มเติม
องค์ประกอบและหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคณะกรรมการบริหารส�ำนักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เหมาะสม รวมทัง้ หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในการประสานงานกับสถาบันการศึกษา เพือ่ ให้มกี ารถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีอนั จะส่งเสริมให้วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๗ ก วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ หน้า ๒๔
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พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
ก�ำหนดให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล�้ำในการศึกษา และเสริมสร้าง
และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หน้า ๑

พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑
ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยเพือ่ ท�ำหน้าทีแ่ ละมีอำ� นาจวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ อันจะส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพในเชิงอุตสาหกรรมและขจัดอุปสรรคในการด�ำเนินธุรกิจ
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๓ ก วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หน้า ๒๗

พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑
ก�ำหนดให้มีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ให้เหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพื้นที่รวมถึงสอดคล้องกับ
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการบูรณาการการจัดท�ำโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันทั้งในและ
นอกเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พัฒนาเมืองให้มคี วามทันสมัยระดับนานาชาติทเี่ หมาะสมต่อการอยูอ่ าศัยและการประกอบกิจการ
มีการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร รวมทั้งให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นการเฉพาะ
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๔ ก วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หน้า ๑

ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

35

กฎกระทรวง
กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าจ้างเพื่อคุ้มครองแรงงานให้ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม และก�ำหนดให้นายจ้าง
ซึ่งท�ำการประมงนอกน่านน�้ำไทยจัดให้มีอุปกรณ์หรือระบบการสื่อสารรับส่งข้อความผ่านดาวเทียมเพื่อให้ลูกจ้างสามารถติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ สามี ภริยา หรือญาติ ได้ตลอดเวลา
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๑ ก วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ หน้า ๖

กฎกระทรวงก�ำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ราคา สิบบาท ห้าบาท สองบาท หนึง่ บาท ห้าสิบสตางค์ ยีส่ บิ ห้าสตางค์ สิบสตางค์
ห้าสตางค์ และหนึ่งสตางค์ พ.ศ. ๒๕๖๑
จัดท�ำเหรียญกษาปณ์ โลหะสองสี ราคา ๑๐ บาท หนึง่ ชนิด เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว ราคา ๕ บาท หนึง่ ชนิด เหรียญกษาปณ์
โลหะสีทอง ราคา ๒ บาท หนึ่งชนิด เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว ราคา ๑ บาท หนึ่งชนิด เหรียญกษาปณ์โลหะสีแดง ราคา ๕๐ สตางค์
หนึง่ ชนิด เหรียญกษาปณ์โลหะสีแดง ราคา ๒๕ สตางค์ หนึง่ ชนิด เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว ราคา ๑๐ สตางค์ หนึง่ ชนิด เหรียญกษาปณ์
โลหะสีขาว ราคา ๕ สตางค์ หนึ่งชนิด และเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว ราคา ๑ สตางค์ หนึ่งชนิด เพื่อใช้เป็นเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
ชุดใหม่ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๒ ก วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ หน้า ๑

ประกาศ
ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ
ก�ำหนดแผนปฏิรปู ประเทศ ๑๑ ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุตธิ รรม
ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสือ่ มวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๔ ก วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ หน้า ๑

ประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง ลักษณะ สี และขนาดธนบัตรแบบใหม่ ชนิดราคา ๒๐ บาท ๕๐ บาท และ ๑๐๐ บาท ทีจ่ ะน�ำออกใช้
ก�ำหนดลักษณะ สี และขนาดของธนบัตรแบบใหม่ ชนิดราคา ๒๐ บาท ๕๐ บาท และ ๑๐๐ บาท รวม ๓ ชนิด ทีจ่ ะน�ำออกใช้
เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๗๙ ง พิเศษ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ หน้า ๑๒
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บทความวิชาการ

การเตรียมการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
โดย สุภาวดี เลิศสถิตย์

สถานการณ์ผู้สูงอายุ
ประเทศไทยก�ำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางประชากรที่ส�ำคัญ คือ การเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aged
Society)๑ จากข้อมูลผู้สูงอายุไทย๒ (ปี ๒๕๖๐) พบว่า ประเทศไทย
มีประชากร จ�ำนวนทั้งสิ้น ๖๕.๙ ล้านคน มีผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ ปี
ขึน้ ไป) จ�ำนวน ๑๑,๓๑๒,๔๔๗ คน หรือร้อยละ ๑๖.๗ ของประชากร
ทั้งประเทศ
โดยส่วนใหญ่จะมีอายุอยูใ่ นช่วงวัยต้น (อายุ ๖๐-๖๙ ปี)
จ�ำนวน ๖,๔๙๓,๓๔๔.๕ คน หรือร้อยละ ๕๗.๔ ของผูส้ งู อายุทงั้ หมด
วั ย กลาง (อายุ ๗๐-๗๙ ปี ) จ� ำ นวน ๓,๒๘๐,๖๐๙.๖ คน
หรือร้อยละ ๒๙ และวัยปลาย (อายุ ๘๐ ปีขนึ้ ไป) จ�ำนวน ๑,๕๓๘,๔๙๒.๗ คน
หรือร้อยละ ๑๓.๖ นอกจากนี้ อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยเท่ากับ
๗๕ ปี (ชายมีอายุคาดเฉลี่ย ๗๒ ปี และหญิงมีอายุคาดเฉลี่ย ๗๙ ปี)
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๗๖.๒) จบการศึกษาระดับประถม
ศึ ก ษาหรื อ ต�่ ำ กว่ า ความสามารถในการอ่ า นออกเขี ย นได้
ของผูส้ งู อายุมเี พียงร้อยละ ๘๓.๗ ของผูส้ งู อายุทงั้ หมด ส่วนสถานภาพ
การท�ำงานนัน้ ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่ (ร้อยละ ๖๓.๑) ท�ำงานในฐานะ
ผูป้ ระกอบธุรกิจส่วนตัว โดยไม่มลี กู จ้าง รองลงมา คือ ช่วยธุรกิจ
ในครัวเรือน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง ร้อยละ ๑๘.๗ เป็นลูกจ้างรัฐบาล

จ�ำนวนผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายการ

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

ชาย

๕,๐๘๓,๖๘๑

๔๔.๙

หญิง

๖,๒๒๘,๗๖๖

๕๕.๑

๑๑,๓๑๒,๔๔๗

๑๐๐.๐

รวม
อัตราผู้สูงอายุ

๑๖.๗
ที่มา : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

แผนภูมิ ร้อยละของผู้สูงอายุ
จ�ำแนกตามกลุ่มช่วงวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๓
วัยปล .๖%
าย
๒๙.๐ % วัยกลาง

๕๗.๔ % วัยต้น

ที่มา : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑
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แผนภูมิ ร้อยละของผู้สูงอายุ จ�ำแนกตามสถานภาพการท�ำงานและเพศ พ.ศ. ๒๕๖๐

๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

๗๑.๙

ชาย หญิง รวม

๖๓.๑
๕๐.๗
๓๓
๑๘.๗
๘.๖

๔.๓ ๒.๖ ๓.๖
นายจ้าง

ประกอบธุรกิจส่วนตัว
โดยไม่มีลูกจ้าง

ช่วยธุรกิจในครัวเรือน
โดยไม่ได้รับค่าจ้าง

๑๕ ๑๓.๔ ๑๔.๔

ลูกจ้าง (รัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน)
ที่มา : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

รัฐวิสาหกิจ และเอกชนร้อยละ ๑๔.๔ และผูส้ งู อายุทมี่ สี ถานภาพเป็นนายจ้างมีเพียงร้อยละ ๓.๖ จึงส่งผลให้
ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่มเี งินเก็บออมค่อนข้างน้อย
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีแนวโน้มของประชากรผูส้ งู อายุเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีร่ วดเร็ว ในขณะทีส่ ดั ส่วนประชากร
ในวัยท�ำงานและวัยเด็กมีแนวโน้มที่ลดลง ทั้งนี้ เนื่องจากอัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรลดลง
อย่างต่อเนือ่ ง ประชากรไทยมีอายุทยี่ นื ยาวขึน้ ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากการด�ำเนินนโยบายของรัฐบาลด้านประชากร
และการวางแผนครอบครัวที่ประสบผลส�ำเร็จ ตลอดจนความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสาธารณสุข ส่งผลให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี มีอายุที่ยืนยาวขึ้น ซึ่งท� ำให้ภาวการณ์เจริญพันธุ์
และอัตราการเกิดมีแนวโน้มลดลงจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของประชากร โดยคาดว่า
ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ในปี ๒๕๖๔ ซึ่งจะมีจ�ำนวนผู้สูงอายุ
ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปจ�ำนวนสูงถึงร้อยละ ๒๐ ของประชากรทั้งประเทศ และในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า (ประมาณ
ปี ๒๕๗๔) ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในระดับสุดยอด (Super Aged Society) เมื่อมีประชากรสูงอายุ
ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๒๘ ของประชากรทั้งประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องเตรียมรับมือ
กับสถานการณ์ประชากรสูงวัยอย่างรวดเร็ว รัฐบาลควรตระหนักถึงปัญหาและความท้าทายในการดูแลประชากร
ผู้สูงอายุให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสังคมผู้สูงอายุ รัฐบาล
จึงมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่สำ� คัญในการก�ำหนดนโยบาย แผนงาน การด�ำเนินการหาแนวทางและมาตรการต่าง ๆ
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ภาครัฐได้เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกกลุ่มและทุกพื้นที่
ตามความเหมาะสม โดยได้แบ่งผูส้ งู อายุออกเป็น ๓ กลุม่ คือ (๑) ผูส้ งู อายุทตี่ ดิ สังคม (ผูส้ งู อายุทสี่ ามารถช่วยเหลือตนเองได้
และสามารถด�ำเนินชีวิตได้อย่างอิสระในสังคม รวมทั้งช่วยเหลือผู้อื่น สังคม และชุมชนได้) มีจำ� นวน ๘.๒ ล้านคน
(๒) ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน (ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง) มีจ�ำนวน ๑.๙๕ ล้านคน และ (๓) ผู้สูงอายุที่ติดเตียง
(ผู้สูงอายุที่ป่วยและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการ หรือทุพพลภาพ) มีจ�ำนวน ๑๕๐,๐๐๐ คน๓ จากข้อมูลดังกล่าว
ท�ำให้เห็นว่า ประเทศไทยยังคงมีผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งจ�ำนวนผู้สูงอายุที่ติดบ้าน
และติดเตียงมีแนวโน้มทีส่ งู ขึน้ ส่งผลกระทบต่อภาระการดูแลและค่าใช้จา่ ยทัง้ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม และภาพรวม
ของประเทศเพิม่ สูงขึน้ ส�ำหรับการเข้าถึงหลักประกันด้านรายได้เพือ่ การชราภาพพบว่า ผูส้ งู อายุทขี่ อรับเบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอายุ มีจ�ำนวน ๘.๐๕ ล้านคน รัฐบาลต้องจ่ายเบี้ยยังชีพสูงถึงปีละ ๖๓,๒๑๙ ล้านบาท๔ ขณะที่ข้าราชการ
เกษียณที่รับบ�ำเหน็จบ�ำนาญ มีจ�ำนวน ๖๖,๐๐๐ คน๕ ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงหลักประกัน
ด้านรายได้เพื่อการชราภาพ๖ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากการไม่สามารถเข้าถึงข่าวสารของทางราชการหรือเป็นผู้ที่
ไม่ต้องการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
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การด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุของรัฐบาล

รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส�ำคัญกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ โดยถือเป็นนโยบายจ�ำเป็นเร่งด่วนที่ส�ำคัญในการลดความเหลื่อมล�้ำของสังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ ในการก�ำหนดนโยบาย แผนงานการด�ำเนินการ หาแนวทางและมาตรการต่าง ๆ
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งได้มีมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการเตรียมการ
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุมาแล้วทั้งสิ้น จ�ำนวน ๓๐ มติ โดยรัฐบาลได้ด�ำเนินนโยบายและหาแนวทาง มาตรการ
เพือ่ รองรับสังคมผูส้ งู อายุมาโดยตลอด และได้มกี ลไกการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานผูส้ งู อายุ ซึง่ เป็นกลไกระดับชาติ
คือ คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยปัจจุบันมี
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธาน กผส. กรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ
ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ มีอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบาย วางแผนยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
การพัฒนาผูส้ งู อายุ และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และยังมีคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ
มีอำ� นาจหน้าที่ในการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน์ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ
นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (คณะกรรมการ กอช.) มีอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำหนด
นโยบาย ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค�ำสั่ง รวมทั้งการก�ำกับดูแลการบริหารกิจการของกองทุน
ส่วนกลไกในระดับปฏิบัติมีหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุที่เป็นแกนหลัก ๓ กระทรวง ได้แก่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข
กลไกการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานผู้สูงอายุ แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
๑. กลไกระดับชาติ ประกอบด้วย

คณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.)

คณะกรรมการกองทุน
การออมแห่งชาติ (คกก. กอช.)

คณะกรรมการบริหาร
กองทุนผู้สูงอายุ

คณะอนุกรรมการผลักดัน
ระบบการออมเพื่อวัยผู้สูงอายุ

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
การประชุมสมัชชาผู้สูงอายุแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการ
การลงทุน

คณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการน�ำร่อง
เพื่อการจัดตั้งศูนย์อเนกประสงค์ส�ำหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชน

ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑
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๒. กลไกระดับปฏิบัติ ประกอบด้วย
หน่วยงาน

มาตรการ/แผนงาน

กค.

มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ
- มาตรการการจ้างงานผู้สูงอายุ
- มาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ
- มาตรการบูรณาการบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
- มาตรการการสร้างที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ

พม.

แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๖๔)

คค.

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในภาคขนส่งส�ำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

สธ.

-

รง.

แผนกลยุทธ์ด้านการท�ำงานของผู้สูงอายุระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)

กค., กต., พม., รง.,
สธ., ศธ.

มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

มท., พม.

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กค.,รง., ศธ.

การออมเพื่อการชราภาพ

แผนสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๒) (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
แผนยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานระบบการดูแลระยะยาวส�ำหรับผูส้ งู อายุในภาวะพึง่ พิง พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
แผนงานทันตสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕)
แผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานทันตสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕

จากกลไกการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานผู้สูงอายุข้างต้นจะเห็นได้ว่า กลไกในรูปแบบคณะกรรมการ
ท�ำงานในลักษณะเชิงรับมากกว่าเชิงรุก บางคณะมีภารกิจที่ซ�้ำซ้อนกัน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการหลายคณะ เช่น คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทีท่ �ำหน้าทีเ่ กีย่ วกับการบริหารกองทุน
ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ นโยบาย แผนงาน และมาตรการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอยู่ในความรับผิดชอบ
ของหลายหน่วยงาน แต่ยงั ขาดการก�ำหนดความชัดเจนในการท�ำหน้าทีเ่ ป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ จึงอาจจะมีภารกิจ
ที่ซ�้ำซ้อนหรือเหลื่อมกันได้ ดังนั้น จึงควรให้ความส�ำคัญกับกลไกต่าง ๆ เพื่อให้กลไกการขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยต้องมีการประสานเชื่อมโยงการท�ำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย
กฎ ระเบียบต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการบริหารจัดการ และควรส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาคเอกชน
ประชาชน และองค์กรชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้นด้วย

นโยบายและมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย
รัฐบาลได้มนี โยบาย แผนงาน และมาตรการรองรับสังคมผูส้ งู อายุซงึ่ เป็นแผนในระยะยาว โดยได้กำ� หนด
ไว้ในร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
และสภาพแวดล้อม และด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการออมและการลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ก่อนเกษียณอายุ
การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของประชากรให้สามารถปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสม
ตามแต่ละช่วงอายุ เพือ่ ยืดช่วงเวลาและเพิม่ โอกาสในการท�ำงานในยามสูงอายุและการสร้างหลักประกันทางรายได้
การสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการในการเตรียมความพร้อมของแรงงานก่อนวัยเกษียณ
รวมทั้งการจ้างงานผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์ และสมรรถนะ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างสรรค์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมส�ำหรับการส่งเสริมและฟื้นฟูศักยภาพผู้สูงอายุ เช่น การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรม
ท�ำต่อเนื่องทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม โดยส่งเสริม
และสร้างแรงจูงใจให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมการถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาและประสบการณ์ และร่วมสร้าง
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สังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน เพือ่ เพิม่ คุณค่าของผู้สงู อายุ๗ นอกจากนี้ ในแผนการปฏิรปู ประเทศด้านเศรษฐกิจยังได้เน้น
ด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม เช่น การมีหลักประกันความมั่นคงด้านรายได้เพื่อการยังชีพ
ผู้สูงอายุ และการเร่งรัดการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้ง
แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมได้ให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุให้อยู่กับสังคมได้อย่าง
มีความสุข และการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการท�ำงาน โดยให้ขยายอายุเกษียณราชการจาก ๖๐ ปี เป็น
๖๓ ปี เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายเวลาการท�ำงาน ทั้งนี้ ส�ำนักงาน ก.พ. และส�ำนักงาน ก.พ.ร. จะต้องร่วมกัน
ศึกษาความเหมาะสมของต�ำแหน่งทีจ่ ะมีการขยายอายุเกษียณ การแก้ไขพระราชบัญญัตบิ ำ� เหน็จบ�ำนาญให้ขยาย
อายุเกษียณราชการเป็น ๖๓ ปี รวมทั้งการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้ผู้สูงอายุสามารถรับงานเป็นชิ้น เพื่อ
ให้เกิดการท�ำงานร่วมกันตามศักยภาพและสภาพแวดล้อม โดยไม่ต้องผูกพันการท�ำงานเต็มเวลา นอกจากนี้
ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขยังได้ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพของประชาชนในเรื่อง
สิทธิประโยชน์และลดความเหลื่อมล�้ำด้วย๘
การเตรียมความพร้อมส�ำหรับสังคมผู้สูงอายุของรัฐบาล จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมใน ๓ มิติ ดังนี้
มิติด้านเศรษฐกิจ
•
•
•
•

มาตรการทางภาษีในการจ้างงานผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage)๙
มาตรการบูรณาการระบบบ�ำเหน็จบ�ำนาญ๙
การขยายอายุเกษียณราชการในบางสาขาอาชีพ
การจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุ

มิติด้านสังคมและสภาพแวดล้อม
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

มาตรการสร้างที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex)๙
มาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ๙
การให้สิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ๑๑
การจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้สูงอายุ ๑๒, ๑๑
เบี้ยยังชีพรายเดือนส�ำหรับผู้สูงอายุ๑๓
กองทุนผู้สูงอายุ๑๔
กองทุนการออมแห่งชาติ๑๔
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม ซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ
การปรับปรุงสถานที่ราชการ โรงพยาบาล ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด Universal Design
การจัดเวทีสมัชชาผู้สูงอายุ
การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในทุกต�ำบล

มิติด้านสุขภาพ
•
•
•
•
•

การประกันสุขภาพถ้วนหน้า
แผนงานทันตสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕๑๐
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน
การจัดช่องทางพิเศษในสถานบริการด้านสุขภาพ
การคัดกรองสภาวะสมองเสื่อม

ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑
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บทวิเคราะห์
๑.
มิติด้านเศรษฐกิจ
		
การเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของประชากรที่ท�ำให้ประเทศไทยเป็นสังคม
ผู้สูงอายุโดยมีจ�ำนวนและสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่
สัดส่วนประชากรในวัยเด็กและวัยท�ำงานมีแนวโน้มที่ลดลง ส่งผลให้จ�ำนวนผู้มีรายได้ที่จะ
ดูแลผู้สูงอายุลดลง รัฐต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ด�ำเนิน
มาตรการสร้างระบบการออมเพื่อการชราภาพ เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจัดตั้ง
กองทุนการออมแห่งชาติ มาตรการทางภาษีและมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ แต่อย่างไรก็ตาม
จากการส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อมูลของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สรุปว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีเงินเก็บออมค่อนข้างน้อยและยังไม่สามารถ
เข้าถึงหลักประกันด้านรายได้เพือ่ การชราภาพ จากปัญหาผูส้ งู อายุตา่ ง ๆ เหล่านีไ้ ด้สง่ ผลกระทบต่อรัฐบาล ประเทศชาติ
และประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนส�ำคัญที่รัฐบาลจะต้อง
วางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม รัฐบาลจึงควรด�ำเนินการ ดังนี้
				
๑.๑
ส่งเสริมระบบการออมเพื่อผู้สูงอายุ ซึ่งที่ผ่านมากลไกการขับเคลื่อน
การออมเพื่อผู้สูงอายุมีหลายหน่วยงาน และมีหลายรูปแบบ เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม
กรณีชราภาพ กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นการ
ออมแบบสมัครใจ และกองทุนการออมชราภาพ รัฐควรประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้น
เพือ่ กระตุน้ แรงงานนอกระบบทีไ่ ม่มสี วัสดิการรองรับในช่วงสูงอายุให้เข้ามาออมมากขึน้ และควรให้มกี ารบูรณาการ
ร่วมกันเพือ่ ผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันบ�ำนาญ
และส่งเสริมการออมให้แก่ประชาชนโดยการส่งเสริมสร้างจิตส�ำนึกการออม
				
๑.๒
วางระบบการจ้างงานผู้สูงอายุ รัฐควรส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น สร้างโอกาสทางอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุให้ประกอบอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น ส่งเสริมการท�ำงาน
อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ผสู้ งู อายุสามารถพึง่ ตนเองได้ ทีผ่ า่ นมารัฐได้ดำ� เนินการ โดยให้ผทู้ เี่ กษียณอายุแล้วและมีความพร้อม
ที่จะน�ำประสบการณ์มาท�ำงานเพื่อส่วนรวมมาขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่าง ๆ ไว้ แต่ยังไม่มีการดึง
บุคลากรเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์เท่าที่ควร หรือการรวบรวมข้อมูลการด�ำเนินการจัดหางานให้แก่ผู้สูงอายุทั้งใน
ภาครัฐและเอกชนยังไม่มีความชัดเจน ดังนั้น รัฐจึงควรมีแนวทางการด�ำเนินการ ดังนี้
					
๑.๒.๑ ภาคเอกชน รัฐควรสนับสนุนให้บริษัทหรือผู้ประกอบการ
จ้างงานผู้สูงอายุที่เกษียณอายุให้ท�ำงานต่อ ซึ่งจะช่วยสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยรัฐอาจให้
การสนับสนุนด้านการเงินหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพือ่ เป็นแรงจูงใจให้บริษทั หรือสถานประกอบการปรับเปลีย่ น
รูปแบบการจ้างงานและสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ
					
๑.๒.๒ ภาครัฐ รัฐควรมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขยายการ
เกษียณอายุ ซึง่ จะช่วยแก้ปญ
ั หาสมองไหล และการขาดแคลนแรงงานในสาขาเฉพาะทางหรือสาขาทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการ
ในตลาดแรงงานได้ และรัฐควรหาวิธีที่จะพัฒนาบุคลากรในวัยเกษียณให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป
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๒.

มิติด้านสังคมและสภาพแวดล้อม

รั ฐ บาลได้ ด� ำ เนิ น นโยบายด้ า นหลั ก ประกั น รายได้ มาตรการช่ ว ยเหลื อ
ด้านที่อยู่อาศัย การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งที่บ้าน สถานที่ราชการ และโรงพยาบาล
ตลอดจนการจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้สูงอายุ แต่ยังไม่เพียงพอและทั่วถึงส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ ประกอบกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมได้ให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริม
ศักยภาพของผู้สูงอายุให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น รัฐจึงควรเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็น
ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ดังนี้
		
๒.๑
ส่งเสริมด้านทัศนคติและพฤติกรรมตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่
เพือ่ ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีสขุ ภาพกายและใจทีด่ ี รวมทัง้ มีการน�ำศักยภาพและความสนใจของผูส้ งู อายุมาใช้ประโยชน์
ในการสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนและสังคมเพื่อสร้างความภูมิใจและความสุขใจให้แก่ผู้สูงอายุ
		
๒.๒
ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีความรู้ โดยการศึกษา อบรม ฝึกอาชีพ วิทยาการ
สมัยใหม่ การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในชีวิตประจ�ำวันเพื่อให้รู้เท่าทันสถานการณ์และมีความใกล้ชิด
กับลูกหลานมากยิ่งขึ้น
		
๒.๓
จัดสวัสดิการ สภาพแวดล้อม และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผูส้ งู อายุ
ที่เหมาะสมมีค่อนข้างจ�ำกัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ ดังนั้น รัฐจึงควรมีมาตรการสนับสนุน
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับสภาพแวดล้อม การจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะที่
เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ รวมทั้งการสร้างชุมชนสังคมให้น่าอยู่และปลอดภัยส�ำหรับผู้สูงอายุให้มากขึ้น
		
๒.๔
สร้างความตระหนักรู้ในทุกภาคส่วนเพื่อให้ผู้สูงอายุและคนทุกกลุ่มวัย
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีคุณค่ามีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓.

มิติด้านสุขภาพ

การเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย
และด้านสุขภาพ โดยผู้สูงอายุจะมีสมรรถภาพร่างกายที่เสื่อมลงไปตามอายุ ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ยงั คงเจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้ รัง และจ�ำเป็นต้องได้รบั การดูแลรักษาในระยะยาว ท�ำให้
เกิดปัญหาด้านการดูแล ทั้งนี้ เนื่องจากมีบุคลากรทางการแพทย์ สถานพยาบาล สถานที่
ดูแลไม่เพียงพอต่อความต้องการส�ำหรับผู้สูงอายุ ดังนั้น รัฐบาลจึงควรมีนโยบายที่จะ
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ให้ประชาชนหันมาสนใจดูแลสุขภาพของตนเอง ทั้งในด้านการรับประทานอาหาร
ที่ดีและมีประโยชน์ พร้อมทั้งการออกก�ำลังกายควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ ผู้สูงอายุควรหมั่นดูแลรักษาสุขภาพ
ของตนเองอยูเ่ สมอ รัฐควรจัดท�ำแผนการดูแลผูส้ งู อายุในระยะยาว และจัดให้มรี ะบบประกันสุขภาพทีด่ ี โดยทุกภาคส่วน
ต้องเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การจัดให้มีสถานที่พัก สถานพยาบาลส�ำหรับผู้ติดบ้าน ติดเตียง โดยมีแพทย์ พยาบาล
หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ

ข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการด�ำเนินนโยบายด้านผู้สูงอายุ
๑.
ด้านกลไกการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานเกีย่ วกับผูส้ งู อายุ ในกลไกระดับชาติคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ผ่านมามีการท�ำงานในลักษณะเชิงรับมากกว่าเชิงรุก ดังนั้น จึงควรให้กลไก
ในรูปแบบคณะกรรมการได้มีบทบาทที่ชัดเจนในการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล โดยมี
การติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนอย่างแท้จริง ส่วนกลไกในระดับปฏิบัติ เนื่องจาก
มีหลายหน่วยงานที่ด�ำเนินการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ แต่ยังขาดการบูรณาการร่วมกัน จึงเห็นควรให้หน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องได้ก�ำหนดแนวทางและนโยบายที่จะด�ำเนินการร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้สูงอายุ
อย่างบูรณาการ และให้มีการก�ำหนดผู้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลักที่ชัดเจน
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๒.
มิ ติ ด ้ า นเศรษฐกิ จ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงหลักประกันด้านรายได้
เพื่อการชราภาพอย่างทั่วถึง เนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจ รัฐบาลจึงควรสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
ทีส่ ามารถเข้าถึงได้งา่ ย ทัง้ ในระดับชุมชนและในระดับประเทศ โดยให้มรี ะบบฐานข้อมูลส�ำหรับผูส้ งู อายุทสี่ ามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกันได้เป็นภาพรวมของทั้งประเทศ
๓.
มิติด้านสังคมและสภาพแวดล้อม รัฐบาลควรจัดให้มีระบบและการเข้าถึงบริการสุขภาพ
บริการสาธารณะ และสวัสดิการสังคม เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และสร้างการมีส่วนร่วมการพัฒนาระบบดูแล
ผู้สูงอายุในระดับชุมชน การพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี และสามารถด�ำเนินชีวิต
ได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยรัฐควรมีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ส่วนการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
และเอื้ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ การด�ำเนินการที่ผ่านมาผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังขาดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ยังมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้สูงอายุค่อนข้างน้อย
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ รัฐจึงควรให้ความส�ำคัญ และควรมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเป็นการเฉพาะให้แก่
ผู้สูงอายุ
๔.
มิตดิ า้ นสุขภาพ รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณทีเ่ กีย่ วกับการดูแลผูส้ งู อายุในระยะยาว เช่น
การจัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล การจัดบริการด้านสุขภาพให้แก่ผสู้ งู อายุในชุมชน การจัดให้มสี ถานบริการ
ดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว ได้แก่ สถานบริบาล บ้านพักหรือสถานสงเคราะห์คนชรา และสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ
ในโรงพยาบาลในระยะยาว รวมทั้งการน�ำแนวคิดเรื่อง “ธนาคารเวลา” ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาปรับใช้
ในประเทศไทย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านการดูแลผู้สูงอายุ โดยให้ประชาชนทั่วไปสามารถสะสมเวลาด้วยการให้
บริการแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งเวลาของการให้บริการจะถูกสะสมอยู่ในบัญชีของธนาคารเวลา และสามารถเบิกเวลามาใช้
เมื่อยามเจ็บป่วย ชราภาพ หรือเมื่อเราต้องการการดูแลจากผู้อื่นได้

สังคมสูงอายุ (Aged society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรทั้งประเทศ
ข้อมูลจาก “สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๙” จัดท�ำโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยและกรมกิจการผู้สูงอายุ
๒
ข้อมูลจากรายงานการส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดท�ำโดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
๓
ข้อมูลจากส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙
๔
ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ประจ�ำปี ๒๕๕๙
๕
ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ปี ๒๕๕๙
๖
ข้อมูลจากมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ จัดท�ำโดยส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
๗
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ มิถนุ ายน ๒๕๖๑) ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๘
ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนปฏิรูปประเทศ (ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข) ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๔ ก ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑
๙
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ (หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร ๐๕๐๓/๔๒๑๑๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
๑๐
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แผนงานทันตสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๕
(หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๔๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘)
๑๑
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในภาคขนส่งส�ำหรับ
คนพิการและผู้สูงอายุ (หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๗๕๗๖ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐)
๑๒
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง โครงการศึกษาการพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการในภาคขนส่งส�ำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๗๔๑๕
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘)
๑๓
มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรือ่ ง มาตรการรองรับสังคมผูส้ งู อายุแบบบูรณาการ (หนังสือส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๗๗๑๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
๑๔
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หนังสือส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๒๕๕๘๐ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐)
๑

44 สลค.สาร

โดย.. อิศวอาเรศ

ระบบค้ น หาข้ อ มู ล มติ ค ณะรั ฐ มนตรี

สวัสดีออเจ้า.. กลับมาพบกันอีกครั้งกับคอลัมน์ที่ถือว่าเป็นน้องใหม่ของ สลค.สาร ดังที่
ได้กล่าวไว้ในฉบับที่แล้ว ว่าในฉบับนี้ผมจะมาแนะน�ำระบบค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ที่ถือได้ว่า
เป็นระบบงานสุดฮอตสุดฮิต และเป็นที่นิยมอย่างยิ่งในแวดวงของส่วนราชการที่จะเข้ามาใช้บริการ
ในการค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีเพื่อน�ำไปใช้ในการด�ำเนินงาน หรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไป
ก็นิยมเข้ามาค้นคว้าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเช่นกัน
หลังจากทีไ่ ด้อารัมภบทกันมาพอสมควรแล้ว ผมจะพาท่านผูอ้ า่ นไปรูจ้ กั กับ “ระบบค้นหาข้อมูล
มติคณะรัฐมนตรี” ว่ามีลักษณะหน้าเพจอย่างไร มีสว่ นประกอบอะไรบ้างในการอ�ำนวยความสะดวก
ผู้ใช้บริการที่ต้องการค้นหาข้อมูล รวมทั้งแนะน�ำวิธีการค้นหา นอกจากนี้ีในช่วงท้ายจะแนะน� ำ
งานบริการค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ผูท้ สี่ นใจสามารถติดต่อมายังศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สลค.
ซึง่ จะมีเจ้าหน้าทีค่ อยให้บริการในการช่วยค้นหาข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ ทางอีเมล และทาง Facebook
อีกด้วย น่าสนใจใช่มยั้ ล่ะครับ เราไปดูรายละเอียดกันเลย

ต�ำแหน่งที่ตั้งของระบบค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
บนหน้าเว็บไซต์ สลค. (www.soc.go.th)
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หน้าเพจของระบบค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี แบ่งเป็น
๒ ส่วนหลัก ๆ ดังนี้

ส่วนที่ ๑
ส่วนที่ ๒

ส่วนที่ ๑
รายการเมนูทั่วไป ประกอบด้วย
 เทคนิคการสืบค้นมติคณะรัฐมนตรี พร้อมตัวอย่าง
การใช้งานระบบ เป็นการบอกถึงรายละเอียดขั้นตอนในการเข้าค้นหา
รวมถึงเทคนิควิธีการในการค้นหาข้อมูลได้ด้วยตัวท่านเอง
 สถิติการเข้าเยี่ยมชม เป็นการรายงานผลจ�ำนวนผู้ใช้
บริการระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรี

ส่วนที่ ๒
ส่วนของการค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีทา่ นสามารถกรอกข้อมูล
และเงื่อนไขค�ำค้นต่าง ๆ ในการสืบค้นข้อมูล ดังนี้
 ค้นหาหรือสืบค้นได้จาก ชื่อเรื่อง ค�ำส�ำคัญของเรื่อง
วัน/เดือน/ปีที่มีมติ เลขที่หนังสือ และส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
ซึ่งสามารถเลือกระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่านี้ก็ได้
 ใช้เครือ่ งหมายมาช่วยในการสร้างเงือ่ นไขของการค้นหา
เพื่อก�ำหนดขอบเขตของผลลัพธ์ที่ต้องการ
เครื่องหมาย

ตัวอย่างการใช้

ความหมาย

( ) เว้นวรรค

ประเทศไทย การค้า มีคำ� ว่า ประเทศไทย และมีคำ� ว่า
การค้า ในเรื่องเดียวกัน

| (Pipe)

ประเทศไทย|การค้า มีค�ำว่า ประเทศไทย หรือมีคำ� ว่า
การค้า ในเรื่องเดียวกัน

ตัวอย่าง เช่น ประเทศไทย การค้า|อุตสาหกรรม หมายความว่า
ค้นหาเรื่องที่มีค�ำว่า ประเทศไทย และการค้าหรืออุตสาหกรรม
 กด ค้นหา จะปรากฏหัวข้อเรือ่ งทีต่ อ้ งการโดยเรียงล�ำดับ
ข้อมูลล่าสุดย้อนไปจนถึงข้อมูลเก่าเท่าที่ฐานข้อมูลได้รวบรวมไว้
(พ.ศ. ๒๕๐๑) คลิกเข้าไปในหัวข้อเรือ่ งทีต่ อ้ งการแล้วจะพบสรุปประเด็น
ของเรื่อง คลิกเลือกเอกสารภาพจะพบส�ำเนาเอกสารดังกล่าวซึ่งเป็น
ไฟล์ภาพ (.PDF) เช่น หากต้องการดูหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้คลิกที่
“ยืนยันมติ” ระบบก็จะแสดงไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ส�ำเนา)
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ส�ำหรับผู้ที่ไม่สะดวกค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีทาง
อินเทอร์เน็ต สามารถโทรศัพท์ติดต่อขอรับบริการข่าวสารได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔ หรือ ๑๔๔๕ หรือ Facebook
Messenger ชือ่ “ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี” โดยศูนย์บริการฯ
ให้บริการส่งข้อมูลทางโทรสาร อีเมล หรือติดต่อรับด้วยตนเองได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ชัน้ ๑ อาคารส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หลังใหม่ ท�ำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสติ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
ในวันและเวลาราชการ ซึง่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารมีเจ้าหน้าทีค่ อยตอบข้อซักถาม
และให้คำ� แนะน�ำแก่ผู้ขอรับบริการ
เป็นอย่างไรกันบ้างครับ ส�ำหรับระบบค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
เป็นทีน่ ยิ มชมชอบของหน่วยงานราชการ สะดวกต่อการใช้งานมากเลยจริง ๆ
ใช่มยั้ ครับ ใน สลค.สาร ฉบับหน้า ผมจะแนะน�ำระบบงานทีส่ ำ� คัญไม่แพ้กนั
กับระบบค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีเลย นัน่ คือระบบค้นหาราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งเป็นแหล่งรวมกฎหมาย ระเบียบ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
พระบรมราชโองการ และอื่น ๆ ที่ส�ำคัญต่อความมั่นคงของชาติและ
ประชาชน เราจะมารีวิวกันว่าภายในระบบค้นหาราชกิจจานุเบกษานั้น
มีลกั ษณะเป็นอย่างไร และจะมีการอ�ำนวยความสะดวกในเชิงการใช้งาน
ดีแค่ไหน ..ส�ำหรับในวันนีผ้ มต้องขอตัวก่อน ไว้พบกันใน สลค.สาร ฉบับถัดไป
ขอบคุณครับ

