“... เรียนดี ความรู้ดี การงานดี ชีวิตสดใส
ท�ำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ มีความสุข...”
พระราชด�ำรัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
องค์ประธานกรรมการ ม.ท.ศ. พระราชทานแก่นักเรียนทุนฯ
ในโอกาสเสด็จพระราชด�ำเนินทรงน�ำเที่ยวบินพิเศษมหากุศล กรุงเทพฯ-ขอนแก่น
และเสด็จพระราชด�ำเนินวัดป่าวิเวกธรรม อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

การดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน
ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน
		 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
โดย นางเพ็ชรา ธรรมเสริมสุข
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์และระบบ
การบริหารงาน ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตระหนักในความส�ำคัญของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพด้วยการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่ยากจน ด้อยโอกาส จึงมีพระราชด�ำริให้จัดท�ำ “โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร” ขึ้นในปี ๒๕๕๒ และเพื่อให้การด�ำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ขยายขอบข่ายงานได้กว้างขวาง
และยั่งยืนต่อไป จึงมีพระราชด�ำริให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร” (ม.ท.ศ.) ขึน้ ในปี ๒๕๕๓ และให้นำ� โครงการทุนการศึกษาฯ ดังกล่าวมาไว้ภายใต้ ม.ท.ศ. และทรงเป็น
องค์ประธานกรรมการฯ โดยแต่ละปีจะมีนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี มีฐานะยากจน ยากล�ำบาก ได้รับการคัดเลือก
เข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาจังหวัดละ ๒ คน เป็นชาย ๑ คน หญิง ๑ คน
นับแต่ปี ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานไปแล้ว ๘ รุ่น
รวม ๑,๒๓๐ คน คิดเป็นเงินทุนพระราชทานรวมทั้งสิ้น ๒๔๙.๓๑๖ ล้านบาท ในจ�ำนวนนี้มีนักเรียนที่คงสถานะ
อยู่ในโครงการทุนฯ รวม ๑,๐๒๘ คน จ�ำแนกเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รุ่นที่ ๖-๘) รวม ๔๕๖ คน ซึ่งก�ำลังเรียน
ในสายสามัญคิดเป็นร้อยละ ๘๔ และสายอาชีพ ร้อยละ ๑๖ ระดับปริญญาตรี (รุ่นที่ ๒-๕) รวม ๕๓๐ คน ซึ่งเรียนในสาขา
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย สาขาการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๓๘ สาขาการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ร้อยละ ๓๔.๗๒ สาขาการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม ร้อยละ ๓.๗๗ สาขาการเสริมสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ร้อยละ ๕.๘๕
และสาขาการปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ร้อยละ ๕.๒๘
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บทบาทของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน
ภายใต้ ม.ท.ศ.
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินโครงการทุนการศึกษาฯ อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(สลค.) ได้ปรับโครงสร้างองค์กร โดยก�ำหนดให้มีกลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการ
ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้น ซึ่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ส�ำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ก�ำหนดให้กลุ่มงานดูแล
และพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ มีอ�ำนาจหน้าที่ในการประสานการด�ำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือก
คัดสรรนักเรียน รวมถึงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาฯ ติดตามและประเมินผล
การดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาฯ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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การดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ทุกมิติ
(ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม) การติดตามผลการเรียน ความประพฤติ การจัดเก็บรวบรวมระบบข้อมูล และการสนับสนุน
การเชื่อมโยงเครือข่ายนักเรียนทุนฯ ในการดูแลซึ่งกันและกัน รวมถึงการปลูกฝังการน�ำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางการด�ำเนินชีวิต (ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความกตัญญู การใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผล
ประหยัด การรวมกลุ่มท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม ฯลฯ) โดยมีการด�ำเนินการภายใต้ ๕ กรอบแผนงานหลัก ประกอบด้วย
(๑) การพัฒนาทักษะความสามารถด้านการศึกษาและการเรียนรู้ (๒) การเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างเครือข่ายกิจกรรม
ที่น�ำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกฝังจิตส�ำนึกความจงรักภักดี และส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ (๓) การติดตามดูแลนักเรียนทุนฯ (๔) การคัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนฯ ประจ�ำปี ๒๕๕๙ และ (๕) การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนฯ และการสือ่ สารสาธารณะ ทัง้ นี้ เป็นการด�ำเนินงานร่วมกับมูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาประเทศ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งมี
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
๑. แผนงานด้านการพัฒนาทักษะความสามารถด้านการศึกษาและเรียนรู้ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะความรูแ้ ละความรอบรูท้ เี่ หมาะสมกับวัยของนักเรียนทุนฯ ในแต่ละช่วงชัน้ เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์
ที่เกิดจากการเรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริง และเสริมสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ โดยมีการด�ำเนินงานส�ำคัญดังนี้
กิจกรรม

ปี ๒๕๕๙ (ม.ค.-ธ.ค.)
ระยะเวลา จ�ำนวน (คน)

กิจกรรมค่ายวิชาการแนะแนวการศึกษา
จัดติววิชาการในวิชาหลักส�ำคัญทั้งสายสามัญ
๑๐-๑๘ พ.ค.
และสายอาชีพ ในค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชน
๕๙
คนเก่ง
กิจกรรมการฝึกปฏิบตั งิ านและฝึกประสบการณ์
- โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาล
๒๐ มี.ค.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
๒ เม.ย. ๕๙
- ฝึกงานเสริมสร้างความรู้/ประสบการณ์/
๑๖ พ.ค.หารายได้พิเศษ (สศช. สลค. อุทยานหลวง
๓๑ ก.ค. ๕๙
ราชพฤกษ์ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่นฯ)

ปี ๒๕๖๐ (ม.ค.-เม.ย.)
ระยะเวลา จ�ำนวน (คน)

๓๐๘

-

-

๒๖

๑๒-๒๔ มี.ค.
๖๐
๑ มิ.ย.๓๑ ก.ค. ๖๐

๒๔

๕๑

๒๘

ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒
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กิจกรรม

ปี ๒๕๕๙ (ม.ค.-ธ.ค.)
ระยะเวลา จ�ำนวน (คน)

การศึกษา เรียนรู้ ศึกษาดูงานประเด็น
การพัฒนาที่ส�ำคัญ
- การศึกษาดูงานด้านการเกษตรและอาหาร
๓๑ พ.ค.-๖
ปลอดภัย ณ เครือรัฐควีนส์แลนด์
มิ.ย. ๕๙
เครือรัฐออสเตรเลีย
- การศึกษาดูงานพื้นที่ชุ่มน�้ำที่มีความส�ำคัญ
๘-๙ ก.ค. ๕๙
ต่อประเทศ จังหวัดสมุทรสงคราม
และประจวบคีรีขันธ์
- จัดการเรียนรู้ ศึกษาดูงานกลุ่มนักเรียนทุนฯ ๑๙-๒๒ ต.ค.
๕๙
รุ่นที่ ๖-๘ ที่มีความสนใจจะศึกษาต่อทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และบริหารธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
เพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพครูของนักเรียนทุนฯ
รุ่นที่ ๑ (ครุศาสตร์ ๕ ปี)
รวม
-

ปี ๒๕๖๐ (ม.ค.-เม.ย.)
ระยะเวลา จ�ำนวน (คน)

๒๐

-

-

๑๐

-

-

๓๐

-

-

-

๑๗-๑๙ ก.พ.
๖๐

๒๘

๔๔๕ คน

-

๘๐ คน

		
ผลสัมฤทธิจ์ ากการด�ำเนินงาน สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับระบบการเรียนการสอน การท�ำงาน
และการประกอบอาชีพ เปิดโอกาสให้นักเรียนทุนฯ ทบทวนเป้าหมายและเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและก้าวเข้าสู่
เส้นทางอาชีพตามเป้าหมายของตนเองต่อไป
๒. การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิต สร้างเครือข่ายกิจกรรมที่น�ำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการปลูกฝังจิตส�ำนึกความจงรักภักดีและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ฯ วัตถุประสงค์ เพือ่ บ่มเพาะคุณลักษณะ
นิสัยการมีจิตอาสาและจิตสาธารณะให้แก่นักเรียนทุนฯ และเพื่อให้นักเรียนทุนฯ เรียนรู้ถึงพิธีการส�ำคัญของชาติ ศาสนา
รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีกิจกรรมส�ำคัญดังนี้
กิจกรรม
กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
ณ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านบางแค ๒
กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จและส่งเสด็จ
ในโอกาสเสด็จพระราชด�ำเนินทรงเปลี่ยน
เครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
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ปี ๒๕๕๙ (ม.ค.-ธ.ค.)
ระยะเวลา จ�ำนวน (คน)
๓๐ เม.ย. ๕๙
๒๐
๒๗ ส.ค. ๕๙
๑๙
๒๓ มี.ค. ๕๙
๒๐ ก.ค. ๕๙
๑๕ พ.ย. ๕๙

๒๖
๒๒
๒๐

ปี ๒๕๖๐ (ม.ค.-เม.ย.)
ระยะเวลา จ�ำนวน (คน)
-

๑๓ มี.ค. ๖๐

๒๔

กิจกรรม

ปี ๒๕๕๙ (ม.ค.-ธ.ค.)
ระยะเวลา จ�ำนวน (คน)

ปี ๒๕๖๐ (ม.ค.-เม.ย.)
ระยะเวลา จ�ำนวน (คน)

กิจกรรมน�ำนักเรียนทุนฯ ร่วมลงนามถวายพระพร
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
๒๘ ก.ค. ๕๙
๒๐
สยามมกุฎราชกุมาร
๑๒ ส.ค. ๕๙
๒๐
- สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
๒๐๐
กิจกรรมจิตอาสา ลูก ม.ท.ศ. เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ ตลอดเดือน
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ
ก.ค. ๕๙
(๑๕ โครงการ)
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมน�ำนักเรียนทุนฯ แสดงความอาลัย
พ.ย.-ธ.ค. ๕๙
๑๖๐
ม.ค.-มี.ค. ๖๐
(๘ ครั้ง)
(๗ ครัง้ )
ถวายสักการะพระบรมศพ เบือ้ งหน้าพระบรมโกศ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง และการท�ำกิจกรรม
จิตอาสาบริเวณสนามหลวง
รวม
๕๐๗ คน
-

-

๑๔๙

๑๗๓ คน

		
ผลสัมฤทธิจ์ ากการด�ำเนินงาน นอกจากสามารถปลูกจิตส�ำนึก สร้างความตระหนักรูแ้ ละแสดงออกซึง่ ส�ำนึก
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ฯ แล้ว ยังท�ำให้นกั เรียนทุนฯ ได้เรียนรูพ้ ระราชประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทีส่ ำ� คัญของชาติ การท�ำกิจกรรม
เพื่อสังคมด้วยการช่วยเหลือผู้อื่น การดูแลช่วยเหลือกันและกันระหว่างกลุ่มนักเรียนทุนฯ ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจน
น�ำมาซึ่งความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากยิ่งขึ้น
๓. การติดตามดูแลนักเรียนทุนฯ วัตถุประสงค์ เพื่อการติดตามผลการเรียน ความประพฤติ การใช้จ่ายเงินทุน
พระราชทานฯ การรับฟังปัญหาอุปสรรคด้านการเรียน การใช้ชวี ติ และการท�ำงานเครือข่ายนักเรียนทุนฯ รวมถึงการติดตาม
ดูแล สร้างขวัญก�ำลังใจ ให้ความรู้ ข้อแนะน�ำแก่นักเรียนทุนฯ และครอบครัว กรณีที่ประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ อาทิ
การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือเสียชีวิต การประสบอุบัติเหตุ และภัยพิบัติต่าง ๆ กิจกรรมส�ำคัญดังนี้

กิจกรรม
จัดประชุมติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุนฯ
ระดับภูมิภาค (เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น
ชลบุรี เพชรบุรี)
จัดประชุมปัจฉิมนักเรียนทุนฯ จบการศึกษา
และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผล
การเรียน และการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
พี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน

ปี ๒๕๕๙ (ม.ค.-ธ.ค.)
ระยะเวลา จ�ำนวน (คน)
ก.พ.-มี.ค. ๕๙
๑๕๘

๒๓-๒๔
เม.ย. ๕๙
(รุ่นที่ ๑-๔)

๔๐๐

ปี ๒๕๖๐ (ม.ค.-เม.ย.)
ระยะเวลา จ�ำนวน (คน)
ม.ค. ๖๐
๕๗

๑-๒ เม.ย. ๖๐
(รุ่นที่ ๒-๕)

๓๘๗

ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐
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โครงการ/กิจกรรม
ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนฯ กรณี
เจ็บป่วยและเสียชีวิต (ล�ำพูน/ชลบุรี/ระนอง)
ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนทุนฯ ในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์น�้ำท่วมในช่วงเดือนธันวาคม
๒๕๕๙-มกราคม ๒๕๖๐
จัดท�ำรายงานผลการติดตามนักเรียนทุนฯ
รุ่นที่ ๑-๒ จบการศึกษา และการมีงานท�ำ

รวม

ปี ๒๕๕๙ (ม.ค.-ธ.ค.)
ระยะเวลา จ�ำนวน (คน)
มี.ค. ๕๙
๓
ธ.ค. ๕๙
-

-

-

-

๕๖๑ คน

ปี ๒๕๖๐ (ม.ค.-เม.ย.)
ระยะเวลา จ�ำนวน (คน)
๒๑-๒๕
เม.ย. ๖๐
นครศรีธรรมราช

๗

ฉบับที่ ๑
มี.ค. ๖๐
ฉบับที่ ๒
เม.ย. ๖๐
๔๕๑ คน

ผลสัมฤทธิจ์ ากการด�ำเนินงาน ท�ำให้ได้ขอ้ มูลของนักเรียนทุนฯ ครอบคลุม ทัง้ ด้านผลการเรียน ความประพฤติ
การใช้จา่ ยเงินทุนพระราชทานฯ ปัญหาอุปสรรคด้านการเรียน การด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันเพือ่ ใช้ประกอบการช่วยเหลือแนะน�ำ
นักเรียนทุนฯ ที่ชัดเจนทั้งระดับภาพรวมและเป็นรายกรณี นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมรายชื่อนักเรียนทุนฯ ที่พร้อมอาสา
ท�ำงานเป็นเครือข่ายผู้ประสานงานนักเรียนทุนฯ กับโครงการทุนการศึกษาฯ ครอบคลุมทัง้ ระดับส่วนกลาง ภูมิภาค/จังหวัด
และสถานศึกษา ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายนักเรียนทุนฯ ในการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันแบบพี่สอนน้องเพือ่ นช่วยเพือ่ น และการรวมกลุม่ จัดกิจกรรมเพือ่ สังคมในโอกาสต่าง ๆ ซึง่ จะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างรุน่
ภาค จังหวัด และสถาบันการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น
๔. การพัฒนาระบบข้อมูลและช่องทางการติดต่อสือ่ สารฯ โดยมีกจิ กรรมส�ำคัญ เช่น การประสานข้อมูลจาก
นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑-๘ เพื่อน�ำมาปรับปรุงข้อมูลในแฟ้มประวัติเป็นรายบุคคลให้เป็นปัจจุบัน สามารถใช้ประโยชน์ในการ
กลัน่ กรอง คัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าและการดูแลช่วยเหลือ อาทิ
ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ข้อมูลการติดต่อ ผลการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมส�ำคัญ การได้รับรางวัล ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
การรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรม องค์ความรู้ เช่น โครงการ/กิจกรรมที่ สลค. ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด�ำเนินการ
พร้อมผลการด�ำเนินงาน ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศของรัฐบาลหรือหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน การเตรียมตัวสอบ
GAT PAT การรับสมัครเข้าศึกษาต่อของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ข้อมูลนโยบาย/แผนของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ
เผยแพร่ในช่องทางสื่อสารที่ได้พัฒนาและเปิดใช้บริการ อาทิ ไลน์ เฟสบุ๊ค
		
ผลสัมฤทธิ์จากการด�ำเนินงาน ท�ำให้ สลค. มีข้อมูลนักเรียนทุนฯ ส�ำหรับใช้ประกอบการคัดเลือกคัดสรร
กลุม่ เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างชัดเจน มีความโปร่งใส เป็นธรรมและทัว่ ถึงมากยิง่ ขึน้ นักเรียนทุนฯ ได้รบั ทราบข้อมูล
ข่าวสาร กิจกรรม แนวทางการด�ำเนินการ องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังท�ำให้ สลค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถติดต่อประสานงานกับนักเรียนทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
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บทสรุป ผลสัมฤทธิ์จากการด�ำเนินงานด้านการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ นอกจากนักเรียนทุนฯ

ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีความรู้ ความเข้าใจ ได้รับประสบการณ์ใหม่ในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย มีจิตส�ำนึกสาธารณะ
และส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว ยังสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่ น้อง และ
เพื่อนนักเรียนทุนฯ ในรุ่นต่าง ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ จากการติดตามนักเรียนทุนฯ พบว่า ในปี ๒๕๕๙ เป็นปีแรก
ที่นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑ จะส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลังจากได้รับทุนการศึกษาพระราชทานตั้งแต่ระดับ
มัธยมปลายเมือ่ ปี ๒๕๕๒ โดยมีนกั เรียนทุนฯ รุน่ ที่ ๑ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) รวม ๗๗ คน ขณะที่
ปี ๒๕๖๐ มีนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑ (หลักสูตร ๕ ปี) ส�ำเร็จการศึกษารวม ๓๓ คน และนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๒ (หลักสูตร ๔ ปี)
ส�ำเร็จการศึกษาอีก ๔๖ คน ซึ่งนักเรียนทุนฯ เหล่านี้ได้ก้าวเข้าสู่การประกอบอาชีพอย่างมั่นคงในหลากหลายสาขาวิชาชีพ
และบางคนได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาโท-เอก

ตัวอย่างนักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ ๑ ที่ส�ำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพ
นายวรพล นันสุ นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑ จังหวัดก�ำแพงเพชร
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) ปี ๒๕๕๙
สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (เกียรตินิยมอันดับ ๑)
ปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาโท-เอก สาขาเคมีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
นายวุฒิชัย ค�ำแดงใส นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑ จังหวัดหนองบัวล�ำภู
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) ปี ๒๕๕๙
สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกียรตินิยมอันดับ ๑)
ปัจจุบันประกอบอาชีพรับราชการ ต�ำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐
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นางสาวอารียา ประเสริฐสังข์ นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑ จังหวัดหนองบัวล�ำภู
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) ปี ๒๕๕๙
สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ ๒)
ปัจจุบันประกอบอาชีพ ผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นายศุภชัย ลาภอาภารัตน์ นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑ จังหวัดสมุทรสาคร
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) ปี ๒๕๕๙
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ ๑) ปัจจุบันประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
ต�ำแหน่ง Web Developer บริษัท APPPI จ�ำกัด กรุงเทพมหานคร

นางสาวสกุลทอง ทองหนองบัว นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑ จังหวัดกาฬสินธุ์
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) ปี ๒๕๕๙
สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปัจจุบันประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ต�ำแหน่ง Partner Support Executive
Booking.com (Thailand) Ltd.

นายนิคม แก้วเจิม นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) ปี ๒๕๖๐
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ปัจจุบันประกอบอาชีพรับราชการ ต�ำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
จังหวัดราชบุรี (สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ)
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ตัวอย่างนักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ ๒ ที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

นายวรกันต์ พรหมสวัสดิ์ นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๒ จังหวัดเชียงใหม่
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) ปี ๒๕๖๐
สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(เกียรตินิยมอันดับ ๑)

นางสาวศรวณีย์ ศรีสัจจา นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๒ จังหวัดพัทลุง
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) ปี ๒๕๖๐
สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(เกียรตินิยมอันดับ ๒)

นางสาวพิลัยพร พันธ์ดี นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) ปี ๒๕๖๐
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายอนุรุทธ ด้วงทอง นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๒ จังหวัดอ่างทอง
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) ปี ๒๕๖๐
สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปัจจุบันศึกษาต่อปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐

11

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปทุกหนแห่ง เพื่อทรงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ด้วยการวางรากฐานการพัฒนาที่มั่นคงและ
ยั่งยืนให้ราษฎรสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการมีอาชีพเลี้ยงตนเอง พระองค์มีพระราชปณิธานในการทรงงานโดยทรงยึดถือและปฏิบตั ิ
ตามแนวพระราชด�ำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานส�ำคัญ ๕ ประการ๑ คือ
ทรงให้ความส�ำคัญแก่การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นฐานของประเทศ ได้แก่ ๑) ชนบทและเกษตรกร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารของประเทศ
๒) ทรงเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีคนเป็นศูนย์กลาง ๓) ทรงให้ความส�ำคัญแก่โอกาสของราษฎรที่จะได้
รับการพัฒนาและมีสว่ นร่วมในการพัฒนา โดยทรงมัน่ พระทัยว่า ราษฎรนั้นมีความรู้ความสามารถอยู่แล้ว เพียงแต่ให้โอกาสพวกเขาได้
แสดงออก ๔) ทรงเน้นการพัฒนาด้านจิตใจของคนในชาติเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม น�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
๕) ทรงให้ความส�ำคัญแก่การทรงงานพัฒนาเพื่อส่งเสริมงานพัฒนาหลักของรัฐบาล
ดังความตอนหนึง่ ของพระราชด�ำรัสทีพ่ ระราชทานแก่คณะบุคคลทีเ่ ข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมือ่ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๗ ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา ว่า
“...ข้าพเจ้าได้เดินทางไปเยีย่ มราษฎรเหล่านีเ้ มือ่ เดือน
มิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา ราษฎรมารอพบหลายพันคน ข้าพเจ้า
ก็อธิบายเหตุผลให้ราษฎรฟังทุกอย่าง ซึง่ ราษฎรเข้าใจ ข้าพเจ้า
แจ้งว่าจะให้ความช่วยเหลือทัง้ ด้านอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม
จะช่วยแจ้งกับทางรัฐบาลทางกระทรวงเกษตรฯ ว่าขอให้ช่วย
ส่ ง ผู ้ ที่ มี ค วามรู ้ ใ นด้ า นเกษตรต่ า ง ๆ ไปช่ ว ยเหลื อ เขา
ในพืน้ ทีใ่ หม่ทมี่ จี ำ� กัด แต่ทำ� ให้ทกุ พืน้ ทีน่ นั่ มีประสิทธิภาพจริง ๆ
ใช้ได้ในการปลูกสิ่งต่าง ๆ และการเกษตรนั้นใช้เวลานาน
พอสมควร ไม่ได้เงินทันใจเหมือนการตัดไม้ จึงควรมีอาชีพเสริม
มาช่วยอีกทางหนึง่ ข้าพเจ้าได้ชกั ชวนบรรดาก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูน้ ำ� หมูบ่ า้ น กลุม่ แม่บา้ น ให้มาดูโรงฝึกศิลปาชีพทีส่ วนจิตรลดา
เพื่อให้เขาได้เห็นว่า คนยากคนจนจากภาคอื่นประกอบอาชีพ
เสริมกันอย่างไร
เมื่อราษฎรกลุ่มนี้ไปดูแล้ว ก็ตกลงใจเป็นสมาชิกศิลปาชีพ โดยเริ่มต้นกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพราะว่าเส้นไหมนี่ส�ำหรับ
ตลาดโลกนี่ยังขาดอยู่ ยังไม่ล้นตลาดโลกส�ำหรับเส้นไหม เมื่อผลิตเส้นไหมขายให้ศิลปาชีพ บางคนทอผ้าไหมได้ก็ให้ทอผ้าไหม
บางคนก็เดินทางมาฝึกศิลปาชีพที่สวนจิตรลดา ส่วนการเกษตรกรรมนั้น ข้าพเจ้ามอบให้นักการเกษตรในพระองค์ประสานงาน
กับหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน เข้าไปดูแล
เรือ่ งแหล่งน�ำ 
้ และช่วยเหลือในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ขณะนีไ้ ด้ตงั้ กองทุนปลูกถัว่ เหลือง เริม่ ส่งถัว่ เหลืองพันธุด์ ไี ปให้ราษฎร
ยืมปลูกแล้ว ๒๓ ตัน ส่งปุย๋ ไปช่วยอีก ๕๐ ตัน วันทีข่ า้ พเจ้าไปเยีย่ มนัน้ ได้นำ�
ผลไม้พนั ธุด์ ี เช่น มะม่วง ขนุน มะขามหวาน ไปมอบให้ราษฎรอีก ๑,๒๐๐ ต้น
และให้ราษฎรแจ้งความประสงค์ว่า ต่อไปจะต้องการปลูกไม้ผลชนิดใด
เจ้าหน้าทีจ่ ะได้ชว่ ยพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ ส่วนกลุม่ ปลูกหม่อนเลีย้ งไหม
ก็เริม่ ทดลองปลูกหม่อนแล้วทัง้ ๕ หมูบ่ า้ น หมูบ่ า้ นละ ๑๐ ไร่ และจะขยาย
ต่ อ ไปตามล� ำ ดั บ จะเห็ น ได้ ว ่ า หน่ ว ยงานทั้ ง หลายและมู ล นิ ธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้ปฏิบัตงิ านประสานกับประชาชนทุกคนในการรักษา
ป่า หากราษฎรในพืน้ ทีด่ งั กล่าวไม่กลับเข้าไปตัดไม้อกี ก็หมายความว่าพวก
เราประสบความส�ำเร็จ สามารถรักษาป่าดงดิบผืนใหญ่ทนี่ ไี่ ว้โดยสมบูรณ์...”๒

๑
๒

โครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่นำ�้ . สืบค้นเมือ่ วันที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๐, จาก http://reg.diw.go.th/industrialwaterforthai/queen2.asp
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ประมวลพระราชด�ำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา,
(กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน), ๒๕๔๘), ๒๒๙-๒๒๐.

ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐
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สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อั ค รราชกุม ารี
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มโลก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงให้ความส�ำคัญแก่ปัญหา

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ทรงรับเป็นองค์หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมระดับโลกในเรื่องดังกล่าวมาตั้งแต่
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือการประชุมริโอ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ การประชุมสุดยอดโลก
ว่าด้วยการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๕ การประชุมภาคพืน้ เอเชียและแปซิฟกิ เพือ่ เตรียมการประชุมสหประชาชาติวา่ ด้วย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ค.ศ. ๒๐๑๒ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวมทัง้ ได้เสด็จเข้าร่วม
การประชุมสหประชาชาติวา่ ด้วยการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (United Nations Conference on Sustainable Development: UNCSD)
หรือการประชุม Rio+20 ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ นครรีโอเดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ในฐานะ
ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และองค์หวั หน้าคณะผูแ้ ทนไทย โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพือ่ ให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติมาร่วมกันให้คำ� มัน่ ต่อการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนอีกครัง้ หนึง่
ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้าในการด�ำเนินการร่วมกัน เพื่อน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการด�ำเนินการ
ที่เหมาะสม ภายใต้หัวข้อหลัก ๒ ประเด็น ได้แก่ เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (Green Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication) และ
กรอบสถาบันระหว่างประเทศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (International Framework for Sustainable Development)
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ในโอกาสดังกล่าวได้นำ� เสนอปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทัง้ ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
และอืน่ ๆ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ได้พระราชทานพระด�ำรัสในการประชุมครั้งนี้ ดังความตอนหนึ่งว่า
“...อันที่จริง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเสนอ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ นับแต่นั้นประเทศไทย
ได้ใช้การพัฒนาแบบยัง่ ยืนมาเป็นเวลานาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงตระหนักว่าจ�ำเป็นต้องมีการเปลีย่ นการพัฒนาทีไ่ ม่ยงั่ ยืน ในขบวนการพัฒนา
พระองค์ทรงพิจารณาให้ความต้องการของมนุษย์และคุณภาพชีวิต
เป็นศูนย์กลาง โดยค�ำนึงถึงความต้องการของมนุษย์และการอยูร่ ว่ มกับ
ธรรมชาติอย่างสมดุล ปรัชญานี้เน้นวิถีชีวิตแบบพอเพียงและยั่งยืน
เหนือความฟุ่มเฟือยทุกระดับ ปรัชญานี้ตรงประเด็นทั้งในเวลานั้น
และปัจจุบนั นี้ ทัง้ มีความส�ำคัญส�ำหรับการขจัดความยากจนและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน สิ่งแวดล้อมย่อมมีผลกระทบต่อการพัฒนาบนโลกใบนี้
ไม่วา่ ห้วงบรรยากาศ ห้วงน�ำ 
้ ผืนดิน ระบบนิเวศน์ ตกอยูใ่ นความเสีย่ ง
อันน่ากลัว อันจะเป็นภัยต่อสุขภาพ ความอยูด่ กี นิ ดีและความปลอดภัย
ของมนุษย์...”
“…In fact, sustainable development has been practiced in Thailand over a long
period, after the Sufficiency Economy philosophy was first proposed by His Majesty King Bhumibol Adulyadej as far back as 1974, in realization of the need to change unsustainable
practices towards development. His Majesty had put his people and their quality of life
at the center of his development agenda, addressing the needs of the people while
maintaining harmony with the environment. This philosophy stresses moderation and
adoption of sustainable life styles as an over-riding principle for appropriate conduct by
the populace at all levels. This philosophy is as relevant and pertinent today as it was
then and has been an important basis for poverty eradication and sustainable development for our country. The environment has a significant impact on development. The
planetary boundaries of the atmosphere, hydrosphere, lithosphere, biosphere and geosphere
are at risk of soon being breached, with dire consequences for human well being, welfare
and security….”

ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐
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ก าร พั ฒ นา อ งค์ ก ร
โดย ปกรณ์ นิลประพันธ์

การ

พัฒนาองค์กรเป็นเรือ่ งปกติ เหตุผลไม่มอี ะไรมาก
ก็เพราะบริบทหรือสถานการณ์มนั เปลีย่ นแปลงไป
ถ้าไม่มีการพัฒนา ติดเสียแต่ว่ามันดีอยู่แล้วร�่ำไป องค์กรก็หยุดอยู่กับที่
คิดแบบเดิม ท�ำแบบเดิม ในขณะที่สภาพแวดล้อมต่าง ๆ มันเปลี่ยนไป
หมดแล้ว การทือ่ มะลือ่ ขององค์กรนัน้ อาจท�ำให้องค์กรและคนในองค์กร
อยูต่ อ่ ไปได้สบาย ๆ แต่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะน้อยลงไปเรือ่ ย ๆ
ถ้าเป็นองค์กรของภาคเอกชน การไม่ปรับตัวอาจท�ำให้เจ๊งได้
แต่ถา้ เป็นองค์กรภาครัฐ องค์กรไม่เจ๊ง เพราะด�ำรงอยูไ่ ด้จากงบประมาณ
ทีป่ ระชาชนผูเ้ สียภาษีชำ� ระภาษีไปให้ ไม่ตอ้ งหารายได้เองอย่างเอกชนเขา
แต่ประเทศอาจเสียหายเพราะองค์กรมีประสิทธิภาพเท่าเดิมในขณะที่
บริบทมันเปลี่ยนไปแล้ว
ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาองค์กรในภาคเอกชนจึงปุ๊บปั๊บฉับไว
และเกิดขึน้ บ่อย ๆ ทัง้ โครงสร้างองค์กร วิธที ำ� งาน แม้กระทัง่ ประเภทของธุรกิจ
ในทางตรงข้าม การพัฒนาองค์กรในภาครัฐเป็นไปอย่างยากเย็นแสนเข็ญ
เพราะไม่มีใครอยากลด comfort zone ของตัวเอง เคยสบายอย่างไร
ก็อยากสบายอย่างนัน้ ต่อไป ไม่ได้คดิ ถึงประโยชน์สว่ นรวมว่าถ้าเราพัฒนาขึน้
บ้านเมืองก็จะพัฒนาตามไปด้วย เพราะภาครัฐเป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
(Change agent) ของประเทศ
ในภาคเอกชน ถ้ามีการปรับโครงสร้าง ก็มกั จะมีการปรับลดจ�ำนวน
ผูบ้ ริหารหรือพนักงานทีไ่ ม่จำ� เป็นหรือทีไ่ ร้ประสิทธิภาพลง ถ้ามีกรณีเช่นนี้
เขาก็จ่ายค่าชดเชยให้ตามที่กฎหมายก�ำหนด ก็จบกันไป ไม่เห็นมีใคร
มาโยเยว่าการปรับโครงสร้างองค์กรขัดหลักนิตธิ รรมหรือหลักธรรมาภิบาล
พนักงานอย่างฉันจะต้องอยูต่ อ่ ไป ไม่มใี ครยกว่าการปรับโครงสร้างองค์กร
เป็นการลงโทษพนักงานที่เข้ามาโดยชอบ เป็นการรังแกกัน ไม่มี
แต่ในภาครัฐนั้น เมื่อใดก็ตามที่จะต้องมีการพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ และต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กร จะมีผคู้ ดั ค้านเสมอ
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ยกหลักนูน่ หลักนีข่ นึ้ อ้างเพียงเพราะผูไ้ ด้รบั ผลกระทบกลัวจะเสียสถานะ
และ comfort zone ของตัวเองไป โดยเฉพาะข้ออ้างที่ว่าฉันไม่ได้ท�ำผิด
จะมาปลดมาย้ายฉันไม่ได้ ไม่เป็นธรรม ฉันเข้ามาถูกต้อง จะมาปลด
มาย้ายฉันได้อย่างไร จะมาอ้างว่าเพื่อพัฒนาองค์กรกับฉันไม่ได้หรอกนะ
มันไม่มีเหตุผล นี่รังแกกันหรืออย่างไร ฯลฯ เป็นยังงั้นไปอีก
จริงครับที่ว่าท่านไม่ได้ท�ำอะไรผิด การปลดการย้ายท่านก็ไม่ใช่
เพราะท่านท�ำผิด มันไม่ใช่การลงโทษ แต่มนั เป็นส่วนหนึง่ ของ “กระบวนการ
พัฒนาองค์กร” ซึ่งท�ำไป “เพื่อประโยชน์สาธารณะ” คือท�ำให้องค์กร
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งถ้าท�ำไม่ได้ ก็แสดงว่าประโยชน์สาธารณะ
ไม่มีความหมาย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า comfort zone ของท่าน
ส�ำคัญกว่าประโยชน์สาธารณะ ซึง่ ไม่นา่ จะถูกต้อง และทีส่ ำ� คัญการกล่าวอ้าง
เช่นนั้นท�ำให้สังคมเข้าใจผิดและอาจสร้างปัญหาขึ้นในสังคมได้
ในทัศนะของผู้เขียน การพัฒนาองค์กรของภาครัฐเป็นสิง่ ที่
จ�ำเป็นต้องท�ำ และต้องท�ำในอัตราเร่งทีไ่ ม่ตำ�่ กว่าภาคเอกชนด้วย มิฉะนั้น
องค์กรภาครัฐจะน�ำการเปลีย่ นแปลงไม่ได้ กฎระเบียบและวิธกี ารพัฒนา
องค์กรภาครัฐให้มปี ระสิทธิภาพต้องไม่เป็นเครือ่ งฉุดรัง้ การพัฒนาองค์กร
เสียเอง และต้องมีความโปร่งใส เป็นธรรม
ที่ส�ำคัญคือทุกองค์กรมีภารกิจที่แตกต่าง มีปัญหาที่แตกต่าง
การพัฒนาองค์กรแต่ละองค์กรจึงมีแนวทางที่แตกต่างกันไปตามสภาพ
ของแต่ละองค์กร ดังนัน้ จะใช้วธิ เี ดียวกันในการพัฒนาองค์กรทีแ่ ตกต่างกัน
มันไม่ได้หรอกครับ ปัญหามันคนละอย่างกัน ไม่ใช่แบบมาตรฐาน
ระบบ one size fits all นั้นใช้ไม่ได้หรอกครับ
ภาษากฎหมายเขาบอกว่า similar similibus curantor คือ
ให้เปรียบเทียบในสิ่งที่สามารถเปรียบเทียบกันได้เท่านั้น ถ้ารายละเอียด
มันไม่เหมือนกัน เขาว่าอย่าเอาไปเปรียบเทียบหรือลอกกันเลยครับ
มันคนละเรื่องกัน

บทความพิเศษ :

การวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี :

กรณีศึกษาการส่งเรื่องคืนหน่วยงานของรัฐ
ธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน

กระ

บวนการจัดท�ำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีขั้นตอนที่ส�ำคัญประการหนึ่งคือ ขั้นตอนที่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะต้องศึกษาและวิเคราะห์
เรือ่ งที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะน�ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยจะต้องศึกษา สร้างความเข้าใจในเนื้อหาสาระ
ของเรือ่ งอย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะต้องวิเคราะห์วา่ เรือ่ งนัน้ ๆ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรือ่ ง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้องหรือจะส่งเรือ่ งคืนหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรือ่ ง ซึง่ การส่งเรือ่ งคืน
หน่วยงานของรัฐสามารถแบ่งได้เป็น ๒ กรณี ได้แก่ (๑) หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรือ่ งมีความประสงค์ที่จะขอ
ถอนเรือ่ งคืน (๒) กรณีทสี่ ำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสง่ เรือ่ งคืนหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรือ่ ง โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
๑. หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องมีความประสงค์ที่จะขอถอนเรื่องคืน : ตามระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธกี ารเสนอเรือ่ งต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ ก�ำหนดให้การขอถอนเรือ่ งทีน่ ำ� เสนอคณะรัฐมนตรีคนื
ให้กระท�ำได้เมื่อมีผู้มีอ�ำนาจลงนามในหนังสือน�ำส่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือขอถอน หรือขอถอนในที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องมีความประสงค์จะขอถอนเรื่องที่จะน�ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีคนื เนือ่ งจากเหตุบางประการของหน่วยงานนัน้ ๆ และส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะส่งเรือ่ งคืนไป
โดยจะมีขั้นตอนการส่งเรื่องใน ๓ กรณีด้วยกัน ซึ่งมีแผนภาพแสดงกรณีที่หน่วยงานของรัฐประสงค์ที่จะ
ขอถอนเรื่องคืน ดังนี้
ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐

17

แผนภาพแสดงกรณีที่หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องประสงค์ที่จะขอถอนเรื่องคืน

		 ๑.๑ กรณีทสี่ ำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รบั เรือ่ งจากหน่วยงานของรัฐแล้วยังไม่ได้ดำ� เนินการ
ขอความเห็นจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หากหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องประสงค์จะขอถอนเรื่อง
คืนให้ผู้มีอ�ำนาจลงนามในหนังสือน�ำส่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือเพื่อมาขอถอนเรื่องคืน
		 ๑.๒ กรณีเรื่องที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการจัดท�ำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ขั้นตอน
การขอความเห็นหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง การจัดท�ำบันทึกสรุปเรือ่ งเสนอนายกรัฐมนตรี หรือได้เสนอบันทึกสรุปเรือ่ ง
ไปทีน่ ายกรัฐมนตรีแล้ว หากหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรือ่ งประสงค์จะขอถอนเรือ่ งคืน ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะด�ำเนินการจัดท�ำบันทึกเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีทนี่ ายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สงั่ และปฏิบตั ิ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรีเป็นผูพ้ จิ ารณาให้ความเห็นชอบให้ถอนเรือ่ ง ทัง้ นี้ กรณีทหี่ น่วยงานของรัฐเจ้าของเรือ่ ง
เสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีทนี่ ายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สงั่ และปฏิบตั ริ าชการแทนนายกรัฐมนตรี
เพื่อให้ความเห็นชอบในการถอนเรื่องมาแล้ว ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะไม่ด�ำเนินการขอความเห็นชอบอีก
		 ๑.๓ กรณีเรื่องที่ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
ไปแล้ว หากหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องจะขอถอนเรื่องคืนจะต้องให้รัฐมนตรีเสนอขอถอนเรื่องในที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี โดยอาจท�ำเป็นหนังสือขอถอนเรือ่ งหรือเสนอในทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรีดว้ ยวาจาเพือ่ ให้คณะรัฐมนตรี
มีมติให้ถอนเรื่องคืนก็ได้
๒. กรณี ที่ ส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ควรให้ ส ่ ง เรื่ อ งคื น หน่ ว ยงาน
ของรัฐเจ้าของเรื่องสามารถแบ่งการส่งเรื่องคืนในลักษณะนี้เป็น ๔ กรณี ดังนี้
		 ๒.๑ กรณียุบสภาผู้แทนราษฎร : การส่งเรื่องคืนหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องกรณียุบ
สภาผูแ้ ทนราษฎรอันเป็นผลมาจากได้มพี ระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ้ ทนราษฎร โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา ๑๖๙ ได้บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากต�ำแหน่งเมื่ออายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบ
สภาผู้แทนราษฎรให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่และต้องปฏิบัติหน้าที่
ตามเงื่ อ นไขรวม ๔ ข้ อ ซึ่ ง รวมถึ ง ไม่ ก ระท� ำ การอั น มี ผ ลเป็ น การอนุ มั ติ ง านหรื อ โครงการ หรื อ มี ผ ล
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เป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชดุ ต่อไป โดยส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะด�ำเนินการตรวจสอบเรือ่ ง
ทีห่ น่วยงานของรัฐประสงค์จะน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีและอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีวา่ เรือ่ งใดเข้าข่าย
เรื่องที่จะมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติ
ในเรือ่ งนัน้ ๆ ไปแล้ว (ซึง่ ส่วนใหญ่จะส่งเรือ่ งคืนเกือบทัง้ หมด) โดยจะด�ำเนินการจัดท�ำสรุปเรือ่ งเสนอนายกรัฐมนตรี/
รองนายกรัฐมนตรีทนี่ ายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สงั่ และปฏิบตั ริ าชการแทนนายกรัฐมนตรีพจิ ารณาสัง่ การให้สง่ เรือ่ ง
ดังกล่าวคืนหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องเพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อไป
		 ๒.๒ กรณีทมี่ พี ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ นายกรัฐมนตรี : ภายหลังจากทีไ่ ด้มกี ารเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบ
การแต่งตัง้ นายกรัฐมนตรีเพือ่ บริหารราชการแผ่นดินแล้ว ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะด�ำเนินการรวบรวมเรือ่ ง
ที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการทั้งหมดส่งคืนหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องเพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อไป
		 ๒.๓ กรณีที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
และแต่งตั้งรัฐมนตรี : โดยในระหว่างที่คณะรัฐมนตรีได้บริหารราชการแผ่นดิน และได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งรัฐมนตรีบางต�ำแหน่งเพื่อความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รฐั มนตรีพน้ จากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตัง้ รัฐมนตรีใหม่ ส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจะส่งเรือ่ งของกระทรวงทีม่ กี ารเปลีย่ นรัฐมนตรีคนื เพือ่ ให้รฐั มนตรีคนใหม่ได้พจิ ารณาทบทวน เพือ่ น�ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีตอ่ ไป
		 ๒.๔ กรณีที่หน่วยงานของรัฐเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเสนอเรือ่ งและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารเสนอเรือ่ ง
ต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อกฎหมายต่าง ๆ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง : การส่งเรื่องคืนหน่วยงาน
ของรัฐในลักษณะนีน้ กั วิเคราะห์นโยบายและแผนของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตอ้ งศึกษาและวิเคราะห์เรือ่ ง
อย่างละเอียด ต้องอาศัยความรู้ ความช�ำนาญ และประสบการณ์ ในการจัดท�ำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ศึกษา
กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ค�ำพิพากษาศาล ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบ
การพิจารณา โดยมีแนวทางด�ำเนินการส่งเรื่องคืนเป็น ๓ ลักษณะ และสามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ ดังนี้

แผนภาพแสดงกรณีที่หน่วยงานของรัฐเสนอเรื่องไม่เป็นไปตามกฎหมาย
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐
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๒.๔.๑ เรื่องที่หน่วยงานของรัฐจะขอน�ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและได้ส่งมาถึงส�ำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วแต่ยงั ไม่ได้ดำ� เนินการขอความเห็นจากหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง เมือ่ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนศึกษาและวิเคราะห์พบว่า เรือ่ งทีห่ น่วยงานของรัฐประสงค์จะขอน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีไม่สามารถจะน�ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีได้ตามมาตรา ๔ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรือ่ งและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้การเสนอเรือ่ งต่อคณะรัฐมนตรี ให้เสนอได้เฉพาะเรือ่ ง เช่น เรือ่ งทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะรัฐมนตรี เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การริเริม่ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของส่วนราชการ
หรือเรือ่ งทีข่ อทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบตั ติ ามมติของคณะรัฐมนตรี เป็นต้น จะด�ำเนินการประสานให้หน่วยงาน
ของรัฐเจ้าของเรือ่ งมารับเรือ่ งคืนเพือ่ ด�ำเนินการให้ถกู ต้องตามขัน้ ตอนของกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง
			
๒.๔.๒ กรณีเรื่องที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และได้ขอความเห็นจากหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องไปแล้ว ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะด�ำเนินการจัดท�ำสรุปเรือ่ ง
เสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีทนี่ ายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สงั่ และปฏิบตั ริ าชการแทนนายกรัฐมนตรี
พิจารณาสั่งการให้ส่งเรื่องนี้คืนหน่วยงานรัฐเจ้าของเรื่องเพื่อด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
			
๒.๔.๓ กรณีทสี่ ำ� นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะส่งเรือ่ งคืนหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรือ่ ง
โดยไม่ตอ้ งขอความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีทนี่ ายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สงั่ และปฏิบตั ิ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี เมือ่ เห็นว่าเรือ่ งทีห่ น่วยงานของรัฐเจ้าของเรือ่ งเสนอต่อคณะรัฐมนตรีสามารถด�ำเนินการ
ได้ตามทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้อยูแ่ ล้ว/หรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีอย่างชัดเจน ก็จะด�ำเนินการ
ส่งเรื่องดังกล่าวคืนหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่อง
กรณีศึกษาการส่งเรื่องคืนหน่วยงานของรัฐ
กรณีศกึ ษาการส่งเรือ่ งคืนหน่วยงานของรัฐทีน่ า่ สนใจ (ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐)
ส�ำหรับให้หน่วยงานของรัฐและนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ศกึ ษาเพือ่ เป็น
แนวทางในการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีกรณีส่งเรื่องคืนหน่วยงานของรัฐ ดังนี้
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ที่
๑.

ชื่อเรื่อง

สาเหตุการส่งเรื่องคืน

เรื่องที่ไม่ได้เป็นอ�ำนาจของคณะรัฐมนตรี
๑.๑ เรื่อง การจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉิน
แห่งชาติเลขหมายเดียว (National Single Number)

การขอใช้อ�ำนาจสั่งการตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗
เป็นของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๑.๒ เรือ่ ง การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรด้านการบินพลเรือน การขอใช้อ�ำนาจสั่งการตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗
เป็นของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เรือ่ งนีม้ ปี ระเด็นการแก้ไขสัญญาสัมปทานทีต่ อ้ งด�ำเนินการ
๑.๓ เรื่อง การคืนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz
ตามมติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุน
และสังคม
ในกิจการของรัฐ ซึ่งเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐเจ้าของเรือ่ งทีต่ อ้ งด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ดังกล่าว
๒.

เรื่องที่ไม่ได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือมติคณะรัฐมนตรีก�ำหนดให้ต้องด�ำเนินการ
๒.๑ เรื่อง ขอปรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้ำขนาดเล็ก ระยะที่ ๒ (น�้ำหมัน
และน�้ำสาน) จังหวัดเลย

เรื่องนี้ไม่ได้ด�ำเนินการตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕
ที่ก�ำหนดให้การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมงบลงทุน
ในระหว่างปีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ก่อนด�ำเนินการต่อไป
๒.๒ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
เรื่องนี้ยังไม่ได้ด�ำเนินการตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่าย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณ
เพือ่ กรณีฉกุ เฉินหรือจ�ำเป็น (เงินช่วยเหลือผูร้ ว่ มพัฒนาชาติไทย) รายจ่าย งบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ�ำเป็นเพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหาย
ในบางกรณี พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๓ เรื่อง ขอผ่อนผันการเข้าท�ำประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน�้ำ เรือ่ งนีย้ งั ไม่ได้ขอความเห็นชอบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ชั้นที่ ๑ เพื่อด�ำเนินงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระดับแรงดัน
และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ลุ่มน�้ำ
๑๑๕ กิโลโวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด อ�ำเภอจอมทอง
[ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
จังหวัดเชียงใหม่ ถึงสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง อ�ำเภอแม่สะเรียง (เรื่อง การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่ง
ของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี )]
และสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๑

๓.

เรื่องที่ยังไม่ได้ผ่านคณะกรรมการตามกฎหมายหรือตามมติคณะรัฐมนตรี
๓.๑ เรื่อง รายงานผลการด�ำเนินงานโครงการร่วมงาน
การขออนุมัติมอบอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลไทย
International Horticultural Exposition : EXPO 2016 ในต่างประเทศให้รฐั บาลต่างประเทศยังไม่ได้ผา่ นความเห็นชอบ
ณ สาธารณรัฐตุรกีและขออนุมตั มิ อบศาลาไทยในสาธารณรัฐตุรกี จากคณะกรรมการพิจารณาการขาย การแลกเปลี่ยน
การให้ การจ�ำหน่าย จ่ายโอนหรือจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลไทยในต่างประเทศ

ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐
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ชื่อเรื่อง
๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติวันใช้บังคับการปรับค่าจ้างชดเชย
ให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้าง
แรกบรรจุของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๓.๓ เรื่อง ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อด�ำเนินการ
จัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลนในท้องที่
อ�ำเภอท่าศาลา อ�ำเภอเมือง และอ�ำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช และจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
ให้ชุมชนในท้องที่จังหวัดชายฝั่งทะเล ๑๘ จังหวัด
๓.๔ เรื่อง ขออนุมัติหลักการการจัดตั้งกรมทหารพราน
นาวิกโยธิน กองทัพเรือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๓.๕ เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ด้านความปลอดภัยทางถนนและแนวทางการปฏิบัติ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๖ เรื่อง โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น�้ำ ๑๑๕ เควี
เพือ่ ทดแทนและเพิม่ ความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓.๗ เรื่อง โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น�้ำไปยังเกาะเต่า
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔.

การปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินยังไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์
การน�ำที่ดินขอรัฐไปจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชนยังไม่ได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

เรื่องนี้ยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาของสภากลาโหม

เรื่องนี้ยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ
นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ
การขุดการถมทะเลยังไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก�ำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด
การขุดการถมทะเลยังไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก�ำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด

เรื่องที่ก�ำหนดประเด็นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน
๔.๑ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างพร้อมขออนุมัติ
ค่าเช่าทีด่ นิ การรถไฟแห่งประเทศไทย เพือ่ ใช้เป็นสถานทีก่ อ่ สร้าง
อาคารที่ท�ำการส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่)
๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบทบทวนแก้ไขเพิ่มเติม
มติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๕.

สาเหตุการส่งเรื่องคืน

หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องจะเสนอขอก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณเพื่อเป็นค่าเช่าที่ดิน แต่ก�ำหนดประเด็น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง
ข้อเสนอที่ประสงค์จะให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวน
แก้ไขมติคณะรัฐมนตรี จ�ำนวน ๖ ฉบับ ไม่ได้ระบุว่า
เป็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่เท่าไร ชื่อเรื่องอะไร ซึ่งเป็น
สาระส�ำคัญในการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

เรื่องที่เสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
๕.๑ เรือ่ ง การขอโอนสัมปทานปิโตรเลียม เลขที่ ๓/๒๕๕๐/๗๙ หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องเสนอข้อมูลจ�ำนวนสัมปทาน
แปลงส�ำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G๓/๔๘
ไม่ถกู ต้อง ภายหลังจากการโอนสิทธิประโยชน์ และพันธะแล้ว
๕.๒ เรือ่ ง ขอผ่อนผันเข้าท�ำประโยชน์ในพืน้ ทีป่ า่ และป่าชายเลน เนื่องจากป่าชายเลนเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส�ำคัญ
ของประเทศ การอนุญาตให้เข้าไปใช้ปา่ ชายเลนควรจะเป็น
โครงการที่มีความส�ำคัญและเพื่อประโยชน์โดยรวม
ของประเทศเป็นหลัก โดยหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่อง
ไม่ได้กำ� หนดขอบเขตการใช้พนื้ ทีม่ าด้วย จึงต้องไปตรวจสอบ
ความเหมาะสมของการใช้พื้นที่อีกครั้งหนึ่ง

22 สลค.สาร

ที่

ชื่อเรื่อง

สาเหตุการส่งเรื่องคืน

๕.๓ เรือ่ ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองขอใช้ประโยชน์
พื้นที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียว
และป่าคลองเกาะสุย ต�ำบลบางริ้น อ�ำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง

เนื่องจากป่าชายเลนเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส�ำคัญ
ของประเทศ การอนุญาตให้เข้าไปใช้ปา่ ชายเลนควรจะเป็น
โครงการทีม่ คี วามส�ำคัญและเพือ่ ประโยชน์โดยรวมของประเทศ
เป็นหลัก โดยหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องไม่ได้ก�ำหนด
ขอบเขตการใช้พนื้ ทีม่ าด้วย จึงต้องไปตรวจสอบความเหมาะสม
ของการใช้พื้นที่อีกครั้งหนึ่ง
๕.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอข้อก�ำหนดร่างขอบเขต เรื่องนี้ไม่ได้ระบุจ�ำนวนเงินที่ประเทศไทยจะบริจาค
การท�ำงานของกองทุนเพือ่ บรรเทาทุกข์และให้ความช่วยเหลือ เข้ากองทุนฯ และแหล่งที่มาของเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลส�ำคัญ
ทางมนุษยธรรมส�ำหรับเหยื่อจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
แบบไม่ปกติ (Terms of Reference of the Trust Fund
for Humanitarian and Relief Efforts for the Victims
of Irregular Movement of Persons)
๕.๕ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย
หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องรายงานสรุปผลการพิจารณา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศึกษาตามมาตรการฯ ยังไม่ครบถ้วนทุกประเด็น
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
๖.

เรื่องที่ข้อเสนอไม่สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการตามกฎหมาย
๖.๑ เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนและปรับเพิ่ม
เงินเดือนของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์

๗.

ข้อเสนอไม่สอดคล้องกับมติคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เช่น วันที่มีผลใช้บังคับโครงสร้าง
เงินเดือนใหม่ โดยข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐเจ้าเรื่อง
ให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ส่วนมติคณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม
๒๕๕๖ เป็นต้น

เรื่องที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมีความเห็นไม่สอดคล้องกับข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่อง
๗.๑ เรื่อง ขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมมีความเห็นว่า
ป่าหนองสนม เพือ่ ก่อสร้างศูนย์ราชการเทศบาลต�ำบลเนินพระ การขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อน�ำไปใช้ก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ ถือเป็นการใช้พื้นที่ไม่เหมาะสม
๗.๒ เรื่อง การแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคล ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมีความเห็นว่า ให้น�ำ
ของเด็กนักเรียน นักศึกษา และบุคคลไร้สัญชาติที่เกิด
ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในราชอาณาจักรไทย
ของยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ
และเสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาก่อนน�ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
๗.๓ เรื่อง รายงานผลการด�ำเนินการปรับปรุงแผนที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเห็นว่าข้อมูลแผนที่
แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ แนวเขตที่ดินของรัฐ One Map มีการก�ำหนดพื้นที่ป่าไม้
(One Map)
ไม่สอดคล้องกับหลักการตามมติคณะรัฐมนตรี
๗.๔ เรื่อง ขออนุมัติในหลักการและเข้าร่วมพิจารณา
กระทรวงการต่างประเทศมีความเห็นว่าร่างอนุสัญญาฯ
และจัดท�ำร่างอนุสญั ญา BIMSTEC ว่าด้วยการโอนตัวนักโทษ มีหลายข้อบทที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และอนุสัญญา BIMSTEC ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ในระดับพหุภาคี
ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐
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เรื่องที่ต้องด�ำเนินการตามความเห็นของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก่อนน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี
๘.๑ เรือ่ ง ขอความเห็นชอบแผนธุรกิจและการจัดตัง้ บริษทั กระทรวงการคลังมีความเห็นให้ด�ำเนินการในเรื่องต่าง ๆ
MEA Energy Solutions จ�ำกัด
เช่น การทบทวนวัตถุประสงค์การจัดตัง้ บริษทั ฯ ไม่ให้ซำ�้ ซ้อน
กับบริษทั อืน่ ในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค และแผนธุรกิจ
เป็นต้น
๘.๒ เรื่อง การทบทวนกรณีการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก�ำหนดเป้าหมายและนโยบาย
ในห้วงประกาศใช้กฎอัยการศึกในปี ๒๕๔๙ ถึงปี ๒๕๕๐
ก�ำลังคนภาครัฐแจ้งว่า จะน�ำเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการ
ก�ำหนดเป้าหมายและนโยบายก�ำลังคนภาครัฐ จึงให้สำ� นักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติดำ� เนินการตามมติของคณะกรรมการดังกล่าว
ก่อนน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๙.

เรื่องที่สามารถด�ำเนินการได้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือตามมติคณะรัฐมนตรีีที่มีอยู่แล้ว
๙.๑ เรื่อง รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

แนวทางแก้ไขปัญหาการด�ำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ภายหลังจากที่ได้มีปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐสามารถด�ำเนินการได้ตามระเบียบส�ำนักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๙.๒ เรื่อง การก�ำหนดค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่
การก�ำหนดค่าตอบแทนในลักษณะนี้สามารถขอ
เผชิญเหตุการณ์
ท�ำความตกลงกับกระทรวงการคลังได้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๙.๓ เรื่อง ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรี (๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙) (เรือ่ ง การพัฒนา
เมือ่ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร) บุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงาน
ต่าง ๆ) ได้ก�ำหนดให้หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
สามารถรับภาคเอกชนเข้าศึกษาอบรมได้ไม่เกินร้อยละ ๒๕
ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดแล้ว
๙.๔ เรื่อง แผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐– การมอบหมายให้หน่วยราชการน�ำแผนพัฒนาการเมืองฯ
๒๕๖๔)
ไปปฏิบัติสามารถด�ำเนินการได้ตามพระราชบัญญัติ
สภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ อยู่แล้ว
๙.๕ เรือ่ ง ขอความเห็นชอบการโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณ เรื่องนี้เป็นการขอโอนงบประมาณซึ่งต้องได้รับอนุญาต
รายจ่ายที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
จากผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๙

๑๐.

เรื่องที่ไม่มีประเด็นจะต้องน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี
๑๐.๑ เรื่อง ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ส�ำนักงบประมาณมีความเห็นว่า ได้จัดสรรงบประมาณ
พร้อมขออนุมตั จิ ดั สรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ เพือ่ เป็นค่าจ้างที่ปรึกษาฯ แล้ว โดยให้ขอท�ำความตกลง
พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน กับส�ำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป
หรือจ�ำเป็น รายการค่าจ้างที่ปรึกษาส�ำรวจ ออกแบบ
และจัดท�ำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาริมฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยา
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บทสรุป

การ

จัดท�ำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีหลักการในเบื้องต้นที่ส�ำคัญคือเมื่อส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้รบั เรือ่ งจากหน่วยงานของรัฐทีป่ ระสงค์จะน�ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีแล้ว
จะต้องศึกษาและวิเคราะห์วา่ เรือ่ งนัน้ ๆ เป็นเรือ่ งทีส่ ามารถเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเสนอเรือ่ งและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้องหรือไม่
หากเป็นเรือ่ งทีส่ ามารถจะน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีได้ สมควรจะเสนอคณะรัฐมนตรีในวาระเพือ่ พิจารณา เพือ่ ทราบ
หรือเพื่อทราบ (หากไม่มีขอ้ ทักท้วงให้ถือเป็นเรือ่ งทีค่ ณะรัฐมนตรีเห็นชอบ/อนุมัติ) และคณะรัฐมนตรีควรจะมีมติ
ในเรื่องนั้นอย่างไร ซึ่งเป็นกระบวนการคิดเชิงระบบที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนต้องด�ำเนินการในทุก ๆ เรื่อง
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้จดั ท�ำเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทัง้ ต้องยึดหลักการส�ำคัญทีว่ า่ คณะรัฐมนตรีตอ้ งมีมติทถี่ กู ต้อง
เหมาะสม เป็นประโยชน์สงู สุด และสามารถปฏิบตั ไิ ด้โดยไม่ขดั ต่อกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ซึง่ การทีค่ ณะรัฐมนตรี
มีข้อมูลประกอบการพิจารณาครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี
ทีเ่ กีย่ วข้อง จะท�ำให้คณะรัฐมนตรีสามารถพิจารณาลงมติได้อย่างถูกต้อง ไม่ขดั ต่อกฎหมาย โดยไม่มกี รณีถกู ฟ้องร้องคดี
ต่อศาลจนเป็นเหตุให้ต้องยกเลิกเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีในภายหลัง ในส่วนของหน่วยงานของรัฐผู้เสนอเรื่อง
จะต้องระมัดระวัง หากจะเสนอเรือ่ งต่อคณะรัฐมนตรีเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องจะต้องด�ำเนินการให้ถกู ต้อง สอดคล้อง
กับกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้อง โดยเรือ่ งทีจ่ ะน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีตอ้ งเป็นอ�ำนาจของคณะรัฐมนตรี
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้และต้องด�ำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การพิจารณาตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดิน
ของคณะรัฐมนตรีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป

ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐
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เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น
พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ว่า
๑. รับทราบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่ส�ำนักงบประมาณเสนอ โดยส�ำนักงบประมาณได้ก�ำหนดระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐
ขึ้นเป็นการเฉพาะ แยกออกจากระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นเกิดความชัดเจนในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการ
เงินส�ำรองจ่ายเพือ่ กรณีฉกุ เฉินหรือจ�ำเป็น ทัง้ นี้ ส�ำนักงบประมาณได้ดำ� เนินการเวียนแจ้งให้สว่ นราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติแล้ว (ตามหนังสือส�ำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๘๒
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
๒. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
		 ๒.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ (เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติ
ใช้เงินงบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น) ในส่วนของข้อ ๑
		 ๒.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (เรือ่ ง แนวทางการเสนอเรือ่ งงบประมาณ
ต่อคณะรัฐมนตรี) ในส่วนของข้อ ๑ และ ๒
		 ๒.๓ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักการกรณีที่
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่ไม่อยู่ภายใต้ก�ำกับของฝ่ายบริหารเสนอเรื่องขออนุมัติงบกลาง
รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นให้ส�ำนักงบประมาณพิจารณาด�ำเนินการ)
		 ๒.๔ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอน
การขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นขององค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานที่ไม่อยู่ในบังคับบัญชาหรือก�ำกับของฝ่ายบริหาร)
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๗ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
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เรื่อง การติดตามผลการด�ำเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้พจิ ารณาเรือ่ ง การติดตาม
ผลการด�ำเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เสนอแล้ว ลงมติ
๑. ให้ทกุ ส่วนราชการซึง่ เป็นหน่วยงานเจ้าของร่างกฎหมายเร่งรัดการจัดท�ำผลการรับฟังความคิดเห็น
และค�ำชี้แจงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ�ำเป็นในการตรากฎหมายที่ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้วและที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ (เรื่อง แนวทางการจัดท�ำและการเสนอร่างกฎหมาย
ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อความต่อเนื่องในการ
ผลักดันร่างกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล
๒. ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดและติดตามการด�ำเนินการตรากฎหมายล�ำดับรองที่ออกตาม
พระราชบัญญัติและการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในทุกกระบวนการตรากฎหมาย
ทั้งนี้ จะต้องมีมาตรการดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่จะได้รับผลกระทบด้วย
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๓๒๐ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
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เรื่อง แนวทางการเสนอแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงและการประเมินความเหมาะสม
ของผู้ได้รับการแต่งตั้ง
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้พจิ ารณาเกีย่ วกับแนวทาง
การเสนอแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงและการประเมินความเหมาะสมของผู้ได้รับการแต่งตั้ง
แล้วลงมติว่า
๑. เพื่อให้การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงเป็นไปอย่างเหมาะสม รอบคอบ
และเป็นการพิจารณาการแต่งตัง้ ในภาพรวมอันจะเกิดประโยชน์สงู สุดต่อการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบาย
ของรัฐบาล จึงมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ด�ำเนินการรวบรวมรายชื่อข้าราชการ
ประเภทบริหารระดับสูง (เฉพาะต�ำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง) ของทุกหน่วยงานที่จะเสนอ
แต่งตั้งต่อคณะรัฐมนตรีให้ครบถ้วนภายใน ๒ สัปดาห์ แล้วให้น�ำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาก่อนน�ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
๒. ในการพิจารณาแต่งตัง้ /โยกย้าย/ปรับเลือ่ นระดับข้าราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ผบู้ งั คับบัญชา
ที่มีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงความมีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ความสามารถ
ในการเชือ่ มโยงภารกิจหน้าทีข่ องหน่วยงานกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตลอดจนแนวทางการปฏิรปู ประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและนโยบายของรัฐบาล โดยให้ถอื ว่า
คุณสมบัติดังกล่าวเป็นปัจจัยส�ำคัญในการประเมินความเหมาะสมของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต�ำแหน่งในระดับผูบ้ ริหารของหน่วยงาน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ขา้ ราชการในภาพรวมของแต่ละหน่วยงาน
ได้มโี อกาสเจริญเติบโตในต�ำแหน่งหน้าทีข่ องตนได้ตามสมควรด้วย ให้ผบู้ งั คับบัญชาพิจารณาการแต่งตัง้ ข้าราชการ
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งที่สูงขึ้นตามหลักอาวุโสด้วย โดยให้พิจารณาจัดแบ่งข้าราชการทั้งหมดออกเป็น ๓ กลุ่ม
และก�ำหนดสัดส่วนของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งของแต่ละกลุ่มให้ชัดเจนเหมาะสม กล่าวคือ ๑) กลุ่มผู้อาวุโสมาก
๒) กลุ่มผู้อาวุโส ที่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้ผลดี และ ๓) กลุ่มผู้อาวุโสน้อย แต่มีความรู้
ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผลโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
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เรื่อง การขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ลงมติว่า
๑. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งด�ำเนินการแจ้งรายชื่อฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งต้อง
ใช้ในการบริการประชาชนไปยังกระทรวงมหาดไทยภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และให้
กระทรวงมหาดไทยรวบรวมและพิจารณารายชือ่ ฐานข้อมูลดังกล่าวแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลทราบโดยเร็ว
๒. ให้หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลจัดเตรียมฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
รายชื่อฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย และให้กระทรวงมหาดไทยด�ำเนินการเชื่อมระบบฐานข้อมูลดังกล่าว
กับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและเปิดให้หน่วยงานที่ร้องขอใช้งานได้โดยเร็ว ส�ำหรับภาระงบประมาณ
หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณไปด�ำเนินการ ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท�ำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยค�ำนึงถึงการจัดท�ำงบประมาณ
แบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
ตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส�ำนักงบประมาณ
๓. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส�ำนักงาน ก.พ.ร. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม และส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในการขับเคลื่อนแนวทางบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบริการภาครัฐให้บรรลุผลส�ำเร็จเป็นรูปธรรม รวมทัง้ ติดตามและประเมินผลการเชือ่ มโยงข้อมูล
ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเป็นระยะ ๆ ต่อไป และให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งด�ำเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน
และการบริการภาครัฐของกระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องในส่วนทีป่ ระชาชนสามารถเข้าใช้บริการ
ได้แล้ว ณ ปัจจุบัน ให้ประชาชนได้ทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้เลือกใช้บริการได้
ตามความเหมาะสมต่อไป
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๖ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐
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เรื่อง มาตรการเพื่อเตรียมการรองรับการตรากฎหมาย
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง จึงมีมติให้
ทุกส่วนราชการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. ให้ทุกส่วนราชการเผยแพร่ร่างกฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเป็นการล่วงหน้า
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบสาระส�ำคัญของร่างกฎหมาย วันที่มีผลบังคับใช้/ห้วงระยะเวลาการบังคับใช้
กฎหมาย และผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากกฎหมาย เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมของประชาชนก่อนกฎหมาย
มีผลใช้บังคับและป้องกันผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นจากการไม่ทราบข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว รวมทั้ง
ให้ทุกส่วนราชการซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของร่างกฎหมายเตรียมด�ำเนินการตรากฎหมายล�ำดับรองหรือก�ำหนด
มาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับเมื่อกฎหมายแม่บทมีผลใช้บังคับและเพื่อให้กฎหมายนั้นสามารถน�ำไปใช้บังคับ
ให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
๒. ในกรณีทหี่ วั หน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ออกค�ำสั่งเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของรัฐในเรื่องใด ๆ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งด�ำเนินการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ตรากฎหมายล�ำดับรอง หรือก�ำหนดมาตรการต่าง ๆ ตามแต่กรณี ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาวแทนการใช้ค�ำสั่งดังกล่าว
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ลงมติว่า
๑. รับทราบแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเสนอ ดังนี้
		 ๑.๑ ให้น�ำ Skill Matrix มาใช้ในการพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ และในการแต่งตั้ง
กรรมการอืน่ ทีม่ ใิ ช่กรรมการโดยต�ำแหน่งในรัฐวิสาหกิจแห่งใด ให้ผมู้ อี ำ� นาจพิจารณาเสนอชือ่ จากผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ ปี ระสบการณ์
การท�ำงานในภาคธุรกิจไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น
		 ๑.๒ ห้ามมิให้มกี ารแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารสูงสุดหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึง่ แห่งใดเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจอื่น เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายก�ำหนด หรือกรณีการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทที่รัฐวิสาหกิจนั้น
ถือหุ้นอยู่ และไม่แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการการเมือง และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม
		 ๑.๓ ให้มผี แู้ ทนกระทรวงการคลังทีเ่ ป็นข้าราชการประจ�ำในกระทรวงการคลังเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการในฐานะผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจ และให้มีผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัด
ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นข้าราชการประจ�ำในกระทรวงเจ้าสังกัดซึ่งไม่อยู่ในหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการประกอบกิจการ
ของรัฐวิสาหกิจนั้น (Regulator) จ�ำนวน ๑ คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อท�ำหน้าที่เชื่อมโยงนโยบาย
จากกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจ�ำเป็นอาจแต่งตั้งเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน ๑ คน
		 ๑.๔ ในกรณีที่กฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจก�ำหนดให้มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใดในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น
เป็นกรรมการ และผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งนัน้ จะมอบหมายให้ผอู้ นื่ ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนในต�ำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งนัน้
พิจารณามอบหมายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในหน่วยงานในสังกัดที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีเวลา และเหมาะสมกับความต้องการ
ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของแต่ละรัฐวิสาหกิจนั้น โดยท�ำเป็นค�ำสั่งมอบอ�ำนาจเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบชัดเจน
และต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ และกรณีกฎหมายจัดตั้งของรัฐวิสาหกิจก�ำหนดให้มีผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้หน่วยงานนั้นแต่งตั้งจากบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานเท่านั้น
		 ๑.๕ ในกรณีทสี่ ว่ นราชการแต่งตัง้ ข้าราชการประจ�ำไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หากข้าราชการผูน้ นั้ เกษียณอายุ
หรือพ้นจากการเป็นข้าราชการประจ�ำ ให้สว่ นราชการนัน้ แต่งตัง้ ข้าราชการคนใหม่ไปแทนเนือ่ งจากข้าราชการผูพ้ น้ จากต�ำแหน่งแล้ว
ไม่อยู่ในข่ายต้องได้รับโทษตามนัยพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน
ทีม่ ใิ ช่สว่ นราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ และเพือ่ ให้การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามนโยบายของส่วนราชการนัน้
เว้นแต่ข้าราชการผู้ที่เกษียณอายุพ้นจากการเป็นข้าราชการประจ�ำและส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถเชี่ยวชาญในกิจการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ส่วนราชการนั้นจะพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวยังคง
เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่อไปจนครบวาระที่ยังเหลืออยู่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ค�ำนึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
ทีใ่ ห้อำ� นาจในการแต่งตัง้ หรือถอดถอนประกอบด้วยเพือ่ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๗ เรือ่ ง หลักเกณฑ์
การแต่งตั้งและการพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ และบทก�ำกับข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ
๒. ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชนต่อไป
ที่มา : หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐
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พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐
เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยศุลกากรได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางเรื่อง
ล้าสมัยหรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับการค้าและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ได้พัฒนาและขยายตัวมากขี้น จึงจ�ำเป็นต้องปรับปรุงการด�ำเนินพิธีการศุลกากรและการด�ำเนินการอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หน้า ๒๖

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยทีเ่ ป็นการสมควรแก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตดิ งั กล่าว เพือ่ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจขายตรง
หรือตลาดแบบตรงให้มคี วามชัดเจนและเหมาะสมยิง่ ขึน้ อันจะเป็นการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคมิให้ตอ้ งตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ
ในการซือ้ ขายสินค้าหรือบริการ และปรับปรุงบทก�ำหนดโทษให้เหมาะสมยิง่ ขึน้
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๓ ก วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หน้า ๘๐

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
เพือ่ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาให้มคี วามเป็นธรรมตามหลักสากลจะช่วยสร้าง
ความไว้วางใจ ความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรอย่างยัง่ ยืน
ส่งผลให้เกษตรกรมีความมั่นคงตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีมาตรฐาน รวมถึงก�ำหนดหลักเกณฑ์
ในการท�ำสัญญาของระบบเกษตรพันธสัญญาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หน้า ๑

พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
เนือ่ งจากประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาเพือ่ การรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกีย่ วกับการรับขน
ระหว่างประเทศทางอากาศ ค.ศ. ๑๙๙๙ ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติที่ก�ำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศยังไม่
ครอบคลุมครบถ้วน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้การเป็นไปตามอนุสัญญา
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หน้า ๑๖
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พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
เพือ่ เป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชนในทุกระดับให้มสี ว่ นร่วมในการด�ำเนินงานเพือ่ การพัฒนาเด็กและเยาวชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ตลอดจนสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกที่สอดคล้อง
กับระดับความรู้ความสามารถซึ่งพัฒนาไปตามวัยของเด็กและเยาวชน
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๓ ก วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ หน้า ๑

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อก�ำหนดให้การให้สิทธิส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมมีทางเลือกให้รัฐสามารถพิจารณาน�ำระบบสัญญา
แบ่งปันผลผลิตหรือระบบสัญญาจ้างบริการมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมนอกเหนือไปจากการพิจารณา
ให้สัมปทานปิโตรเลียมภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๕ ก วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ หน้า ๓๒

พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
สมควรก�ำหนดอัตราและหลักเกณฑ์ในการค�ำนวณภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียมให้สอดคล้องกับลักษณะการด�ำเนินการ
ของระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต และเพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม แก้ไขปรับปรุง
หลักเกณฑ์ในการค�ำนวณก�ำไรสุทธิและก�ำหนดให้มกี ารยืน่ แผนการผลิตปิโตรเลียม รายงานผลการประกอบกิจการ
ปิโตรเลียม แผนงานและงบประมาณประจ�ำปี และงบบัญชีคา่ ใช้จา่ ยและงบการเงินประจ�ำปี ส�ำหรับระบบสัมปทาน
สัญญาแบ่งปันผลผลิตกับองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย และสัญญาแบ่งปันผลผลิต
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๕ ก วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ หน้า ๔๒

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
เพือ่ ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ ประกอบกับเทคโนโลยีเกีย่ วกับการจัดสรร
คลื่นความถี่ในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าเพิ่มขึ้นและเพื่อให้การใช้บังคับกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและสาธารณะมากยิ่งขึ้น
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๕ ก วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ หน้า ๕๙

ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐
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พระราชก�ำหนด
พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อให้สามารถท�ำการจัดระเบียบ การป้องกัน การคุ้มครอง การเยียวยา และการบังคับใช้กฎหมาย
รวมทัง้ การส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าวได้ทง้ั ระบบ
อันจะเป็นการสร้างความมัน่ คงทางด้านแรงงาน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึง่ เป็นกรณีฉกุ เฉินทีม่ คี วามจ�ำเป็น
รีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๕ ก วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ หน้า ๑

พระราชก�ำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น�้ำให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมและสามารถท�ำการประมงได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งได้ก�ำหนดให้
มีคณะกรรมการมาตรการทางปกครองซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากความผิด
ตามที่ก�ำหนดไว้มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาและการบังคับใช้มาตรการ
ทางปกครองเป็นไปด้วยความรอบคอบรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และสมควรก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการคุม้ ครอง
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และปรับปรุงบทก�ำหนดโทษให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๗ ก วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ หน้า ๑

พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๔๐) พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อเป็นการพัฒนาบริการและโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจและของประเทศ จึงสมควรยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่ได้ลงทุนในอุปกรณ์รับช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
และยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับช�ำระเงินที่ได้จ่าย
ค่าธรรมเนียมจากการรับช�ำระเงินด้วยบัตรเดบิตผ่านอุปกรณ์รับช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ก วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หน้า ๑
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ค�ำสัง่
ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๗/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาของประเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาไทยและการเพิ่มช่องทางการจัดการศึกษาโดยก�ำหนดให้สถานศึกษา
เอกชนที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศสามารถเข้ามาจัดการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทีม่ คี วามส�ำคัญในอนาคตและยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มโี อกาสเข้าศึกษาในสถานศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพสูง
อันจะน�ำไปสูก่ ารยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทดั เทียมกับนานาชาติ รวมทัง้ เป็นการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศทั้งในด้านการศึกษาและด้านเศรษฐกิจ
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๔๒ ง วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หน้า ๑๕

ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
เพื่อให้การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงก�ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการในการร่วมลงทุนโดยค�ำนึงถึงหลักการความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐ
กับเอกชน หลักการเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีมาตรการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๔๒ ง วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หน้า ๑๘
ยดเพิ่มเติมเรืได้่อทงี่ http://www.mratchakitcha.soc.go.th
ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดูรทีายละเอี
่ ๒๙/๒๕๖๐
การส่งเสริมการจัดการศึกษา
โดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ

ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพสูงจากต่างประเทศ
เรียกโดยย่อว่า “คพอต.” เพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขในการด�ำเนินการจัดการศึกษา
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๔๒ ง วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หน้า ๒๐

ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐

35

วัดเบญจมบพิตร

วัดราชบพิธ

บพิ ต ร-บพิ ธ
บพิตร-บพิธ ค�ำที่ออกเสียงว่า (บอ-พิด) มี ๒ ค�ำ
บพิตร เป็นค�ำนาม หมายถึง พระมหากษัตริย์ ค�ำที่เรารู้จักดี เช่น มหาบพิตร, พระราชบพิตร
เป็นค�ำเรียกขานทีพ่ ระสงฆ์ใช้กบั พระมหากษัตริย,์ วัดเบญจมบพิตร แปลว่า วัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ ๕
ส่วนค�ำว่า บพิธ เป็นค�ำกริยา แปลว่า แต่ง หรือ สร้าง ค�ำที่เรารู้จักดี เช่น วัดราชบพิธ แปลว่า
วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้น
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ที่มา : คัดลอกจากหนังสือ รู้ รัก ภาษาไทย เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
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เรียงเรียงข้อมูลจากเอกสาร
“มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ”
ของส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
โดย อุษยาทร ชะระภิญโญ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สถานการณ์ของสังคมผู้สูงอายุและผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทย
ประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ในปี ๒๕๕๘๑ พบว่าประเทศไทย
มีประชากรผู้สูงอายุทมี่ อี ายุตงั้ แต่ ๖๐ ปีขึ้นไป จ�ำนวน ๑๐.๓ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๖ ของจ�ำนวนประชากร
ทั้งประเทศ ซึง่ เป็นจ�ำนวนทีเ่ พิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรคือ อัตรา
การเกิด (Birth rate) ทีล่ ดลงอย่างต่อเนือ่ ง และอัตราการเจริญพันธุ์ (Total fertility rate) ทีอ่ ยูต่ ำ�่ กว่าระดับทดแทน ในขณะที่
อัตราการเสียชีวติ (Mortality rate) ลดลง ซึง่ เกิดจากการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขท�ำให้จ�ำนวนและสัดส่วนประชากร
สูงอายุของไทยเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว และคาดว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) ในปี ๒๕๖๘
และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) ในปี ๒๕๗๘ ซึง่ ถือว่าเป็นการเปลีย่ นระดับทีร่ วดเร็วมาก
เมือ่ เทียบกับประเทศอื่น ๆ๒
ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกรวมไปถึงรัฐบาลไทยได้ดำ� เนินการหาแนวทางและมาตรการเพือ่ รองรับ
สถานการณ์ผสู้ งู อายุทจี่ ะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งมาโดยตลอด เนือ่ งจากสังคมทีม่ ผี สู้ งู อายุเป็นจ�ำนวนมากส่งผลลบต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ เพราะมีก�ำลังแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่ส�ำคัญในระบบเศรษฐกิจลดลง คนวัยท�ำงานต้องแบกรับภาระ
การเลี้ยงดูผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น เพราะการใช้จ่ายต่าง ๆ ในครัวเรือนขึ้นอยู่กับรายได้ของบุคคลเป็นหลัก เมื่อต้องรับภาระ
ในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุมากขึ้นจึงส่งผลให้การบริโภคโดยรวมลดลง เช่น การรับประทานอาหารนอกบ้าน การซื้อเสื้อผ้า
และรองเท้าตามสมัยนิยม ในขณะทีค่ า่ ใช้จา่ ยภายในบ้านและรายจ่ายเกีย่ วกับสุขภาพและการรักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
และในระยะยาวสังคมผูส้ งู อายุจะมีภาวะการออมและการลงทุนลดลง เนือ่ งจากผูส้ งู อายุทไี่ ม่มรี ายได้จะต้องใช้จา่ ยจากเงินออม
ซึ่งอาจไม่เพียงพอแก่การด�ำรงชีพ และสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือ ปัญหาผู้สูงอายุส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายรับและรายจ่าย
ของรัฐบาล เนื่องจากมีฐานภาษีที่แคบลง รัฐบาลจึงมีรายรับลดลง ในขณะที่ภาครัฐต้องใช้จ่ายมากขึ้นในเรื่องค่าใช้จ่าย
ทางด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล การเพิ่มสวัสดิการและเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้อาจน�ำ
ไปสู่การขาดดุลงบประมาณและหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้น
ข้อมูลจากสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดท�ำโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยและกรมกิจการผู้สูงอายุ
องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้แบ่งระดับการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ (๑) การก้าวเข้าสูส่ ังคมผู้สูงอายุ (Aging society) คือ
สังคมที่มีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรทัง้ ประเทศ หรือมีประชากรอายุตงั้ แต่ ๖๕ ปี มากกว่าร้อยละ ๗
ของประชากรทัง้ ประเทศ (๒) สังคมผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) คือสังคมที่มีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ๒๐
ของประชากรทัง้ ประเทศ หรือมีประชากรอายุตงั้ แต่ ๖๕ ปี มากกว่าร้อยละ ๑๔ ของประชากรทัง้ ประเทศ และ (๓) สังคมผูส้ งู อายุอย่างเต็มที่ (Superaged society) คือสังคมที่มีประชากรอายุ ๖๕ ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ ๒๐ ของประชากรทั้งประเทศ
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นโยบายและมาตรการของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาและปัจจุบัน
ด้วยเหตุข้างต้นจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องด�ำเนินการหามาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ให้ครอบคลุมในทุกด้าน ไม่วา่ จะเป็นด้านรายได้ ด้านการจ้างงานผูส้ งู อายุ ด้านสุขภาพ และด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย ซึง่ ในส่วนของประเทศไทย
รัฐบาลได้จัดท�ำมาตรการและแผนงานในการดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมผู้สูงอายุใน ๓ กลุ่ม๓ คือ กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม
กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน และกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง โดยด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน
(Aging society) และเตรียมความพร้อมในการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) ในอีกประมาณ ๑๐ ปีขา้ งหน้า
ซึ่งรัฐบาลพยายามที่จะดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ตามความเหมาะสม โดยการออกมาตรการ
และแผนงานต่าง ๆ ในการดูแลผู้สูงอายุแบ่งออกเป็น ๔ ด้านหลัก ๆ ดังนี้
๑. ด้านหลักประกันรายได้ มีการด�ำเนินการ ได้แก่ (๑) การจ่ายเบีย้
ยังชีพผูส้ งู อายุ โดยจ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุคอื ๖๐๐ บาท
(อายุ ๖๐-๖๙ ปี) ๗๐๐ บาท (อายุ ๗๐-๗๙ ปี) ๘๐๐ บาท (อายุ ๘๐-๘๙ ปี) และ ๑,๐๐๐ บาท
(อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป) แต่ก็ยังไม่เพียงพอส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีความยากจนที่อาศัย
เบี้ ย ยั ง ชี พ เพี ย งอย่ า งเดี ย วในการด� ำ รงชี พ (๒) การออมเพื่อการชราภาพ
เพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานทั้งในและนอกระบบได้มีรายได้หลังจากเกษียณอายุ
ทัง้ ในรูปแบบของการจ่ายบ�ำเหน็จบ�ำนาญ และการจัดตัง้ กองทุนการออมเพื่อการ
ชราภาพเป็นช่องทางการออมเงินระยะยาวเพือ่ น�ำไปใช้จา่ ยในยามเกษียณให้เหมาะ
สมกับประชาชนวัยแรงงานในแต่ละกลุ่ม เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ (Provident Fund) กองทุ น การออม
แห่งชาติ (National Savings Fund) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) (๓) มาตรการบูรณาการ
ระบบบ�ำเหน็จบ�ำนาญ โดยการจัดตัง้ กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญแห่งชาติ ซึง่ เป็นกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพภาคบังคับส�ำหรับแรงงาน
ในระบบทีม่ อี ายุตงั้ แต่ ๑๕-๖๐ ปี (๔) มาตรการทางภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุด้านรายได้ เช่น การยกเว้นเงินได้ไม่ต้องน�ำมา
ค�ำนวณเพื่อจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จ�ำนวน ๑.๙ แสนบาท ส�ำหรับผูท้ มี่ อี ายุ ๖๕ ปีขนึ้ ไป การยกเว้นเงินได้สำ� หรับดอกเบีย้
เงินฝากประจ�ำ ๑ ปี ส�ำหรับผูท้ มี่ อี ายุ ๕๕ ปีขนึ้ ไป (๕) มาตรการทางการเงินเพือ่ ช่วยเหลือผูส้ ูงอายุดา้ นรายได้ เช่น เงินฝาก
ประชารัฐและสินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย ส�ำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป โดยจะได้อัตราดอกเบี้ยบวกเพิ่ม
ร้อยละ ๑๐๐ จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกปกติ การปรับโครงสร้างหนี้ส�ำหรับลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้สินเชื่อจากการแปลงที่อยู่อาศัยเป็นรายได้ของผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage)
๒. ด้านที่อยู่อาศัย รัฐบาลได้ด�ำเนินการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุในกลุ่มติดสังคม ติดบ้าน
และติดเตียง ดังนี้ (๑) การซ่อมแซมทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุ ในวงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อหลัง แต่ยงั คงมีความล่าช้า
ในการด�ำเนินการซึ่งเกิดจากขั้นตอนของการเบิกจ่ายงบประมาณ (๒) มาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ด้านที่อยู่อาศัย เช่น สินเชื่อเคหะลูกกตัญญูส�ำหรับผู้ที่เลี้ยงดูบิดามารดาทั้งของตนเองและคู่สมรส โดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยต�่ำกว่าลูกค้าทั่วไป และโครงการบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการีส�ำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีที่อยู่อาศัย
เพือ่ เลีย้ งดูบดิ ามารดาและอยูอ่ าศัยร่วมกันเป็นครอบครัว (๓) โครงการบ้านสบายเพือ่ ตายาย เพือ่ ช่วยเหลือกลุม่ ผูส้ งู อายุ
ทีม่ รี ายได้นอ้ ย โดยท�ำการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือจัดท�ำทีอ่ ยูอ่ าศัย รวมทัง้ การปรับสภาพแวดล้อมของทีอ่ ยูอ่ าศัยให้เหมาะสม
(๔) สถานสงเคราะห์คนชรา โดยปัจจุบันรัฐบาลได้ให้สิทธิประโยชน์ในกรณีการบริจาคเงินให้แก่สถานพักฟื้นคนชราด้วย
เช่น การหักลดหย่อนภาษี และ (๕) โครงการศูนย์ที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex)
โดยสนับสนุนการสร้างทีพ่ กั อาศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุบนทีร่ าชพัสดุ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี นครนายก เชียงราย และเชียงใหม่
และบนพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ เพื่อสร้างที่พักอาศัยที่มีความเหมาะสม มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้สูงอายุ และมีความปลอดภัย
รัฐบาลได้จำ� แนกผูส้ งู อายุทมี่ อี ายุตง้ั แต่ ๖๐ ปีขนึ้ ไป ออกเป็น ๓ กลุม่ ดังนี้ (๑) ผูส้ งู อายุตดิ สังคม หมายถึงผูส้ งู อายุทสี่ ามารถช่วยเหลือตนเองได้
ด�ำเนินชีวิตในสังคมได้โดยอิสระ และมักเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม (๒) ผู้สูงอายุติดบ้าน หมายถึงผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้หรือต้องการ
ความช่วยเหลือบางส่วน มีความจ�ำกัดในการด�ำเนินชีวิตในสังคม และเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังที่ควบคุมไม่ได้หรือมีภาวะแทรกซ้อน
และมีกลุ่มอาการส�ำคัญของผู้สูงอายุที่มีผลต่อการไปมาได้โดยอิสระ และ (๓) ผู้สูงอายุติดเตียง หมายถึงผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
ในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได้ ต้องการความช่วยเหลือในการเคลือ่ นย้าย/ท�ำกิจวัตรพืน้ ฐานประจ�ำวันอืน่ และเป็นกลุม่ ผูส้ งู อายุทมี่ โี รคเรือ้ รังหลายโรค
และมีภาวะแทรกซ้อน
๓
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ซึ่งจะแบ่งพื้นที่เป็นพื้นที่พักอาศัย พื้นที่รักษาพยาบาล และพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้าย โดยมีเป้าหมายสร้างที่พักอาศัย
รองรับผู้สูงอายุจ�ำนวนหนึ่งภายในปี ๒๕๖๕
๓. ด้านสุขภาพ เช่น (๑) หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นระบบการประกันสุขภาพของคนไทยตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยจัดให้มกี องทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยสนับสนุน และ
ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข ซึ่งระบบนี้ครอบคลุมประชาชนคนไทยทุกคนรวมถึงผู้สูงอายุทุกกลุ่มให้ได้รับ
การดูแลด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลในระดับพื้นฐาน (๒) ระบบการดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพึง่ พิง๔ ซึง่ เน้นกลุม่ ผูส้ งู อายุตดิ เตียงและติดบ้าน โดยได้มกี ารด�ำเนินการอบรมนักบริบาล (Care Giver) และผูจ้ ดั การ
การดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ผู้สูงอายุทุกคนเข้าถึง (๓) การให้บริการ
สาธารณสุขตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดยมีบริการตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้สูงอายุในชุมชน การให้บริการรถเข็นแก่ผู้สูงอายุที่พิการ ไม้เท้า แว่นตา ฟันเทียม
และการส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุมสี ขุ ภาพจิตทีด่ ี และ (๔) มาตรการทางภาษี โดยให้หกั ลดหย่อนภาษีสำ� หรับค่าเบีย้ ประกันสุขภาพ
๔. ด้านการประกอบอาชีพ จะมุ่งเน้นให้การช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคมเป็นหลัก เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ทีย่ งั ช่วยเหลือตนเองและสามารถประกอบอาชีพได้ โดยในแต่ละด้านได้มกี ารร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในสังคมจัดท�ำแผน
และก�ำหนดมาตรการ เช่น (๑) แผนกลยุทธ์ดา้ นการท�ำงานของผูส้ งู อายุ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) โดยการให้สนิ เชือ่
เพื่อการประกอบอาชีพ (กองทุนผูส้ งู อายุ) ซึง่ ไม่มดี อกเบีย้ การปฏิรปู สิทธิประโยชน์ประกันสังคมกรณีชราภาพให้เอือ้ ต่อ
การจ้างงานต่อหลังอายุ ๕๕ ปี การส่งเสริมการจ้างงานให้แก่ผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสม (๒) แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๖๔) ซึง่ เป็นการส่งเสริมการจ้างผูส้ งู อายุให้มงี านท�ำ การฝึกอาชีพผูส้ งู อายุให้ได้มาถ่ายทอดคลังปัญญา
การรวมกลุ่มจัดตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และการจัดตั้งกองทุนให้ผู้สูงอายุกู้เงินเพื่อการประกอบอาชีพ (๓) มาตรการ
รองรับสังคมผู้สูงอายุด้านการจ้างงานผู้สูงอายุ เป็นการให้นายจ้างน�ำรายจ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร
ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไปมาหักค่าใช้จ่ายได้ ๒ เท่า ส�ำหรับในกรณีอัตราค่าจ้างไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ก�ำหนดมาตรการเกี่ยวกับผู้สูงอายุเพิ่มเติม ได้แก่ (๑) มาตรการให้เงินช่วยเหลือ
เพือ่ การยังชีพแก่ผสู้ งู อายุทมี่ รี ายได้นอ้ ย เพือ่ ดูแลผูส้ งู อายุให้มคี วามมัน่ คงทางรายได้และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ อี ย่างน้อยในระดับ
ขั้นพื้นฐาน โดยใช้กองทุนผู้สูงอายุที่ได้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นค่าใช้จ่าย เช่น การให้เงิน
ช่วยเหลือเพือ่ การยังชีพแก่ผสู้ งู อายุทมี่ รี ายได้นอ้ ย การสละสิทธิก์ ารรับเบีย้ ยังชีพโดยสมัครใจและน�ำเงินทีไ่ ด้มาบริจาคเข้ากองทุน
ผูส้ งู อายุ การด�ำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง และสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยให้แก่ผสู้ งู อายุ การปรับปรุงการบริการทางสังคมและสาธารณสุข
(๒) มาตรการภาษีเพือ่ สนับสนุนการมีบตุ ร เพือ่ เพิม่ อัตราการเกิดของประชากร
ภายในประเทศ ส่งผลให้มีก�ำลังแรงงานในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นในอนาคต
โดยจะเน้นกลุม่ เป้าหมายคือผูท้ มี่ รี ายได้และเป็นผูท้ อี่ ยูใ่ นระบบภาษี เนือ่ งจาก
เป็นผูท้ มี่ ศี กั ยภาพในการเลีย้ งดูบตุ รให้เติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพได้ (๓) การขยาย
โอกาสในการท�ำงานของแรงงานสูงอายุนอกระบบเข้าสู่วิสาหกิจชุมชน
เพื่อพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ (๔) การขยายอายุการท�ำงานของแรงงานในสถานประกอบการ
จากอายุ ๕๕ ปี เป็น ๖๐ ปี โดยก�ำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจด้านภาษี
หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้ภาคเอกชน และออกแบบ
ลักษณะการจ้างงานและปรับเงือ่ นไขการท�ำงานในสถานประกอบการให้เหมาะสม
และ (๕) การสร้างหลักประกันรายได้ยามสูงวัย โดยมุง่ เน้นการรณรงค์แนวคิด
เกี่ยวกับการสร้างหลักประกันรายได้ยามสูงวัยด้วยการออมรูปแบบต่าง ๆ

ผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นภาวะพึง่ พิง หมายถึงผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นกลุม่ เจ็บป่วยเรือ้ รังทีอ่ าจมีความพิการและจ�ำกัดความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
ด้วยตนเอง หรือต้องมีอปุ กรณ์ทางการแพทย์ตดิ ตัว ซึง่ จ�ำเป็นต้องมีผดู้ แู ลช่วยเหลือในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน ต้องได้รบั การดูแลต่อเนือ่ งระยะยาว
ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐
๔
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นโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น
รัฐบาลของประเทศที่เพิ่งก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้ไม่นานนัก
อาจพิจารณาน�ำมาตรการทีด่ แี ละแนวทางในการแก้ไขปัญหาทีป่ ระสบผลส�ำเร็จ
ของประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วมาเป็นแบบอย่างเพือ่ รองรับปัญหาสังคมผูส้ งู อายุให้
ประเทศสามารถเจริญเติบโตและพัฒนาต่อไปได้ และหากกล่าวถึงสังคมผูส้ งู อายุ
ประเทศที่ ค นส่ ว นใหญ่ จ ะนึ ก ถึ ง เป็ น อั น ดั บ ต้ น ๆ คื อ ประเทศญี่ ปุ ่ น
ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศญี่ปุ่นมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก ปัจจุบัน
มีประชากรทัง้ สิน้ ๑๒๗ ล้านคน โดยมีผสู้ งู วัยทีอ่ ายุ ๖๕ ปีขนึ้ ไปถึง ๓๓ ล้านคน
หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๖ ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมด ประเทศญี่ปุ่น
ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมานานกว่า ๔๐ ปี และมีจุดเด่นที่น่าจับตามองคือ
รัฐบาลญีป่ นุ่ สามารถบริหารจัดการสังคมผูส้ งู อายุได้เป็นอย่างดี และเป็นต้นแบบ
ให้ประเทศอื่น ๆ น�ำมาปรับใช้ได้ในหลาย ๆ มิติ ดังนี้
มิตหิ ลักประกันรายได้ ประกอบด้วย (๑) ระบบบ�ำนาญ ระบบบ�ำนาญ
ของประเทศญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น ๓ ชั้น ชั้นที่ ๑ คือ ระบบบ�ำนาญแห่งชาติ (National Pension System) ซึ่งเป็นบ�ำนาญ
ขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมประชาชนทุกคนในช่วงวัยท�ำงาน ในรูปแบบ Pay-As-You-Go๕ ชั้นที่ ๒ เป็นระบบบ�ำนาญอิงอาชีพ
ที่เรียกว่า แผนบ�ำนาญลูกจ้าง (Employees’ Pension Scheme) ซึ่งเพิ่มเติมจากบ�ำนาญขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมลูกจ้าง
ทั้งภาครัฐและเอกชน และชั้นที่ ๓ คือ ระบบบ�ำนาญแบบสมัครใจ ส�ำหรับลูกจ้างและบุคคลทั่วไป (๒) ระบบการช่วยเหลือ
สาธารณะ (Public Assistance System) เพือ่ เป็นการประกันมาตรฐานการด�ำรงชีพขัน้ ต�ำ่ โดยรัฐจะช่วยเหลือผูท้ ปี่ ระสบ
ปัญหาการด�ำรงชีวิตตามระดับความจ�ำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายด�ำรงชีพ การศึกษา ที่อยู่อาศัย การรักษาทางการแพทย์
และ (๓) สินเชือ่ อสังหาริมทรัพย์แบบย้อนกลับเพือ่ รายได้สำ� หรับผูส้ งู อายุ (Reverse Mortgage: RM) เพือ่ ช่วยให้ผสู้ งู อายุ
ที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แต่มีรายได้จ�ำกัดได้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายยามชราภาพโดยใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
ค�้ำประกัน
มิติการจ้างงานผู้สูงอายุ รัฐบาลญี่ปุ่นมีมาตรการส่งเสริมการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ โดยมีมาตรการที่ส�ำคัญ เช่น
(๑) การขยายอายุเกษียณส�ำหรับระบบบ�ำนาญ ทั้งระบบบ�ำนาญพื้นฐานและแผนบ�ำนาญลูกจ้าง (๒) การออกกฎหมาย
ว่าด้วยความมัน่ คงในการจ้างงานผูส้ งู อายุ เพือ่ ก�ำกับให้นายจ้างก�ำหนดอายุเกษียณทีไ่ ม่ตำ�่ กว่า ๖๐ ปี ให้นายจ้างช่วยเหลือ
ผูส้ งู อายุสมัครงานใหม่กรณีเลิกจ้าง และ (๓) การออกมาตรการสนับสนุนการจ้างงานผูส้ งู อายุ โดยจัดให้มเี ครือข่ายการจ้างงาน
ผู้สูงอายุและให้เงินอุดหนุนนายจ้างที่มีการจ้างงานผู้สูงอายุ
มิตสิ ขุ ภาพ ประกอบด้วย (๑) ระบบประกันสุขภาพ (Health Care Insurance System) ทีค่ รอบคลุมประชากร
ทุกคน แบ่งออกเป็น ๓ ระบบหลัก ได้แก่ ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสุขภาพของลูกจ้าง และระบบประกัน
สุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๗๕ ปีขึ้นไป และ (๒) ระบบประกันการดูแลระยะยาว (Long-Term Care Insurance
System) โดยได้ประกาศเป็นกฎหมายการประกันการดูแลระยะยาว เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้ความส�ำคัญแก่
การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในระยะยาว ผู้ประกันตนที่เป็นผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีความจ�ำเป็นในการรักษาหรือดูแลสุขภาพ
ที่ต้องการการดูแลระยะยาวจะได้รับการบริการที่ครอบคลุมถึงด้านการแพทย์ท้ังในบ้านและศูนย์การบริการ เช่น อาบน�้ำ
ให้รับประทานอาหาร กายภาพบ�ำบัด และสันทนาการ
ระบบการเงินบ�ำนาญแบบได้มาจ่ายไป (Unfunded Scheme หรือ Pay-As-You-Go ) เป็นระบบการเงินที่ใช้กันมากในโครงการประกัน
สังคมของประเทศที่พัฒนาแล้ว มีลักษณะเป็นการจ่ายประโยชน์ทดแทนจากเงินสมทบของแต่ละปี โดยไม่จ�ำเป็นต้องสะสมเงินส�ำรอง และเป็น
ระบบการเงินที่รัฐบาลส่วนใหญ่สนใจเพราะสามารถหลีกเลี่ยงการเก็บเงินสมทบในอัตราสูงในระยะเริ่มต้นโครงการบ�ำนาญ โดยเป็นสัญญา
ระหว่างคนในช่วงอายุต่างกัน (Intergeneration Contract) ระหว่างหนุ่มสาววัยแรงงานกับคนสูงอายุ กล่าวคือ คนรุ่นหนุ่มสาวมีพันธะจ่ายเงิน
สมทบเพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนตามความจ�ำเป็นแก่คนที่เกษียณในปัจจุบัน ซึ่งพันธะดังกล่าวกระท�ำได้ง่ายเมื่อยังมีผู้รับบ�ำนาญจ�ำนวนน้อย
แต่อาจมีปัญหาในการเก็บเงินสมทบหากมีผู้เกษียณและเกิดสิทธิรับบ�ำนาญเต็มจ�ำนวนหรือเกือบทุกคนในปีนั้น หรือเมื่อมีจ�ำนวนผู้รับบ�ำนาญ
เพิม่ ขึน้ เร็วกว่าการเพิม่ จ�ำนวนคนวัยแรงงาน เมือ่ เหตุการณ์ทำ� นองนีเ้ กิดขึน้ กลุม่ คนวัยแรงงานจะต้องส่งเงินสมทบเพิม่ มากขึน้ ๆ เพือ่ ให้เพียงพอ
แก่การจ่ายบ�ำนาญ ประเทศที่ใช้ระบบการเงินแบบ PAYGO เช่น ประเทศในกลุ่ม OECD สหรัฐอเมริกา อิตาลี ญี่ปุ่น เยอรมัน
๕
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มิติที่พักอาศัย รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความส�ำคัญแก่การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวของตนเอง
โดยมีหลายโครงการ เช่น โครงการบ้านเช่าส�ำหรับผู้สูงอายุของรัฐบาลท้องถิ่น และปัจจุบันมีแผนช่วยเหลือขยาย
หรือต่อเติมเพือ่ ให้ครอบครัวได้มาอยูร่ วมกันด้วย โครงการมีระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
และรัฐบาลญีป่ นุ่ ยังได้ดำ� เนินโครงการทีพ่ กั อาศัยให้เช่าส�ำหรับผูส้ งู อายุทเี่ กษียณหรือพิการ ในกรณีทไี่ ม่มคี รอบครัว นอกจากนี้
ยังมีศูนย์บริการดูแลที่มีที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุอีกด้วย เช่น สถานบริบาล ศูนย์บริการการดูแลผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ

หากพิจารณาจากการด�ำเนินการและการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยทั้งหมดจะเห็นว่า แผน/มาตรการ/
โครงการต่าง ๆ ส่วนมากมีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการที่ประเทศญี่ปุ่นด�ำเนินการ และเป็นมาตรการในลักษณะการให้
การช่วยเหลือเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งอาจกระทบต่องบประมาณในระยะยาว ฉะนั้น การเตรียมการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
โดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในอีกไม่ถึง ๑๐ ปีข้างหน้า รัฐบาลจึงควรด�ำเนินมาตรการลดภาระของรัฐบาลในการดูแล
ผูส้ งู อายุ เพือ่ ทีจ่ ะได้นำ� งบประมาณในส่วนค่าใช้จา่ ยทางด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล การเพิม่ สวัสดิการ และเงินสงเคราะห์
ให้แก่ผู้สูงอายุ ไปพัฒนาประเทศในส่วนอื่น ๆ ได้ เช่น การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ การพัฒนาระบบ
การศึกษา การส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�ำเนินการ ดังนี้ (๑) มุ่งเน้น
สนับสนุนการออม โดยออกมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบบ�ำเหน็จบ�ำนาญสมัครเข้ากองทุนการออม
แห่งชาติเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีเงินเพื่อน�ำไปใช้จ่ายส�ำหรับการด�ำรงชีพในยามชราภาพ ช่วยแบ่งเบาภาระ
ของกลุม่ คนวัยท�ำงานในการรับภาระดูแลผูส้ งู อายุ และ (๒) ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการรับภาระดูแลผูส้ งู อายุ
ซึง่ เป็นนโยบายส�ำคัญของรัฐบาล เนือ่ งจากการขับเคลือ่ นประเทศในด้านต่าง ๆ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
โดยกลไกหนึ่งที่มีศักยภาพและมีความส�ำคัญในการพัฒนาประเทศไม่น้อยไปกว่าหน่วยงานภาครัฐคือภาคเอกชน ดังนั้น
ในช่วงทีป่ ระเทศไทยอยูร่ ะหว่างเริม่ ขับเคลือ่ นประเทศโดยใช้โมเดล Thailand 4.0 และได้กำ� หนดกลุม่ อุตสาหกรรมเป้าหมาย
เพือ่ การขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงควรมีมาตรการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการดูแลผูส้ งู อายุ
เช่น การให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีเพือ่ ส่งเสริมให้เอกชนจัดตัง้ ศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุ รวมทัง้ ส่งเสริม
ให้ภาคเอกชนได้รเิ ริม่ วิจยั หรือคิดค้นสิง่ ประดิษฐ์ทเี่ กีย่ วข้องกับผูส้ งู อายุเพือ่ น�ำไปต่อยอดพัฒนา
ในเชิงพาณิชย์และสร้างเป็นอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต โดยอาจสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นผู้ผลิต เช่น กระเบื้องปูพื้นส�ำหรับผู้สูงอายุที่เมื่อหกล้ม
จะไม่เกิดอันตรายรุนแรงต่อผู้สูงอายุ นาฬิกาข้อมือที่สามารถติดตามตัวผู้สูงอายุได้ ซึ่งอาจจะ
มีฟงั ก์ชนั การวัดความดันและการวัดอัตราการเต้นของหัวใจควบคูไ่ ปด้วย หุน่ ยนต์ดแู ลผูส้ งู อายุ
ทัง้ นี้ สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบนั แสดงให้เห็นว่ามีการเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนและสัดส่วน
ประชากรสูงอายุอย่างรวดเร็วและสูงกว่าประเทศเพือ่ นบ้านมาก หากประเทศไทยสามารถพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุได้ประสบผลส�ำเร็จ ก็จะสามารถส่งออกสิ่งประดิษฐ์
หรือสินค้าเพื่อการดูแลผู้สูงอายุให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคตได้
เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศและเป็นการพัฒนาผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐
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อุทยานแห่งชาติคลองลาน
จังหวัดก�ำแพงเพชร
สวัสดีผอู้ า่ นทุกท่าน ไปไหนไปกันฉบับนี้ ขอเชิญชวนไปสัมผัสความงดงาม
ของผืนป่า ใบไม้หลากสี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ อุทยานแห่งชาติคลองลาน
จังหวัดก�ำแพงเพชร ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน เป็นป่าต้นน�้ำ
ล�ำธาร ต้นก�ำเนิดของแม่น�้ำหลายสาย เช่น คลองขลุง คลองสวนหมาก ไหลลงสู่
แม่น�้ำปิง
อุทยานแห่งชาติคลองลานห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๓๕๘
กิโลเมตร สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ รถโดยสารประจ�ำทาง สถานที่ท่องเที่ยว
ทีน่ า่ สนใจ ได้แก่ น�ำ้ ตกคลองลาน น�ำ้ ตกคลองน�ำ้ ไหล น�ำ้ ตกเพชรจะขอ คลองสวนหมาก
จุดชมวิวเขาหัวช้าง แก่งเกาะร้อย ซึง่ มีพนั ธุไ์ ม้ทสี่ ำ� คัญ เช่น ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน
สมพง ยมหอม พะยอม สมอพิเภก และสัตว์ป่านานาชนิดที่ส�ำคัญและหายาก เช่น
วัวแดง นากใหญ่ขนเรียบ ชะมดเช็ด เขียดตะปาด อึง่ น�ำ้ เต้า เขียดชะง่อนหิน ซึง่ ในช่วง
ฤดูฝนน�้ำตกคลองลานจะมีความสวยงามมาก จึงเป็นอีกแห่งที่ไม่ควรพลาด

ที่มา : http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1044
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ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี :

เครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบาย
โดย ปริยนงคราญ จงธรรมคุณ

ในช่วงการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
มักจะได้ยินค�ำว่า “ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี” อยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นข้อสั่งการจากการประชุม
ต่าง ๆ ทีน่ ายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ข้อสัง่ การจากการลงพืน้ ทีข่ องนายกรัฐมนตรี ข้อสัง่ การในการเปิดงาน
หรือร่วมงานต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี
ซึง่ นอกจากการพิจารณาเรือ่ งต่าง ๆ ทีส่ ว่ นราชการเสนอเข้าสูก่ ระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีแล้ว
นายกรัฐมนตรีอาจมีข้อสั่งการในประเด็นต่าง ๆ นอกเหนือไปจากเรื่องในระเบียบวาระการประชุม
คณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นั้น ๆ หรือเป็นข้อสั่งการในเรื่องที่เป็นหลักการหรือเกี่ยวข้องกับส่วนราชการ
โดยรวมที่ควรรับไปพิจารณาด�ำเนินการให้เกิดผลโดยเร็ว จึงอาจถือได้ว่าข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการแผ่นดินที่มีบทบาทเป็นอย่างมากของรัฐบาลนี้

ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐
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๑.

วิวัฒนาการของข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดต่าง ๆ ที่ผ่านมาจนถึงรัฐบาลปัจจุบัน มีอยู่สองรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรี
ให้ความส�ำคัญแก่การใช้ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการบริหารงาน โดยเห็นได้จากการประชุมคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล
ชุดนัน้ ๆ เริม่ ต้นในสมัยรัฐบาล พันต�ำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร๑ นายกรัฐมนตรี ซึง่ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในทีป่ ระชุม
คณะรัฐมนตรีจะสั่งการให้รัฐมนตรีหรือหน่วยงานต่าง ๆ รับเรื่องไปด�ำเนินการ ซึ่งเรื่องที่นายกรัฐมนตรีสั่งการบางเรื่อง
เป็นเรือ่ งสืบเนือ่ งจากทีค่ ณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติไว้ บางเรือ่ งเป็นการมอบหมายให้รบั ไปพิจารณาด�ำเนินการตามนโยบาย
หรือด�ำริของนายกรัฐมนตรีที่ริเริ่มใหม่ บางเรื่องเป็นการสั่งการให้รัฐมนตรีหรือหน่วยงานไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตามที่ได้รับการร้องเรียน๒ ซึ่งสิ่งที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในวาระเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมนี้เอง คือ ข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลชุดดังกล่าว
นอกจากมีการสัง่ การ หรือมอบนโยบายส�ำคัญ และติดตามผลการด�ำเนินการในวาระเรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งทีป่ ระชุมแล้ว
ในบางครั้งนายกรัฐมนตรีได้แนะน�ำหนังสือที่เป็นความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การท�ำงานของคณะรัฐมนตรี
เพือ่ ให้คณะรัฐมนตรีได้พฒ
ั นาวิสยั ทัศน์และวิธกี ารบริหารจัดการไปในแนวทางทีส่ อดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของโลก ทัง้ นี้
วาระเรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งทีป่ ระชุมในสมัยรัฐบาลชุดนีโ้ ดยเฉลีย่ แล้วใช้เวลาประมาณหนึง่ ชัว่ โมงครึง่ ต่อการประชุมแต่ละครัง้ ๓
ปัจจุบันรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้ความส�ำคัญอย่างมากกับข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี เห็นได้จากนายกรัฐมนตรีจะมีการแจ้ง สั่งการ ให้ข้อคิดเห็น ตลอดจนมอบนโยบายส�ำคัญ ๆ ในการประชุม
หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อยูเ่ สมอ โดยเฉพาะข้อสัง่ การของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึง่ นายกรัฐมนตรี
จะสั่งการในการประชุมตั้งแต่วาระเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการสั่งการจากกิจกรรมต่าง ๆ
ของนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์ที่ผ่านมา เช่น การประชุมต่าง ๆ การตรวจเยี่ยมพื้นที่ การพบปะบุคคลส�ำคัญ การแนะน�ำ
หนังสือหรือบทความที่มีความหลากหลายของเนื้อหาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาน�ำไปปรับใช้หรือประกอบ
การด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ต่อไป รวมทั้งสั่งการกรณีมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในประเทศและรอบโลกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมการรองรับสถานการณ์
นอกจากนี้ ในวาระอื่น ๆ ของการประชุมคณะรัฐมนตรี เช่น วาระการบรรยายสรุปเรื่องต่าง ๆ โดยวีดิทัศน์
วาระเรือ่ งเพือ่ พิจารณา วาระเรือ่ งเพือ่ ทราบ วาระข้อสังเกตของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี๔ หากมีประเด็นใดทีเ่ กีย่ วข้อง
กับหน่วยงานอื่น หรือมีความส�ำคัญที่ควรมีการติดตามหรือควรมอบหมายผู้เกี่ยวข้องที่นอกเหนือไปจากประเด็น
ที่ส่วนราชการเสนอแล้ว นายกรัฐมนตรีก็อาจมีข้อสั่งการแทรกในระหว่างการประชุมวาระนั้น ๆ ได้เช่นกัน
ช่วงท้ายของการประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีวาระข้อสั่งการเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ การสั่งการ
ในวาระนีอ้ าจมีเนือ้ หาการสัง่ การทีส่ บื เนือ่ งจากวาระประธานแจ้งทีป่ ระชุม หรือเป็นการสัง่ การทีเ่ ข้มข้นกว่าวาระเรือ่ งทีป่ ระธาน
แจ้งทีป่ ระชุม เนื่องจากเป็นการสั่งการและสอบถาม ติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินนโยบายของรัฐบาล การพิจารณา
แนวทางเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายในการด�ำเนินการ ซึ่งบ่อยครั้งที่นายกรัฐมนตรี
สรุปประเด็นที่จะสั่งการตั้งแต่ช่วงต้นของการประชุมมาสั่งการในวาระนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจน
วาระเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมและวาระข้อสั่งการเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลชุดนี้รวมกัน
เฉลี่ยแล้วใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมงต่อการประชุมแต่ละครั้ง

๑

๒

๓
๔

ยศในขณะนั้น ซึ่งต่อมาได้มีค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๕๘ เรื่อง การด�ำเนินการเพื่อถอด พันต�ำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ออกจากยศต�ำรวจ
ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีผลนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สิบพัน วนวิสุทธิ์. (๒๕๕๐). ระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี (ช่วงปี ๒๕๔๐-กลางปี ๒๕๔๙) เอกสารวิชาการ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
เรื่องเดียวกัน.
เป็นวาระการประชุมที่เพิ่มขึ้นในสมัยรัฐบาลชุดปัจจุบัน เพื่อให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้น�ำเสนอแนวคิดหรือข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาล หรืออาจเป็นการหารือผู้เกี่ยวข้อง หรือการรายงานความก้าวหน้าในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย/ได้รับการสั่งการ
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๒.

มติคณะรัฐมนตรีกับข้อสั่งการ
ที่ผ่านมาการสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี “บางเรื่องมีสภาพเป็นมติคณะรัฐมนตรี
และหลายเรื่องเป็นเพียงการสั่งการในทางการบริหารเท่านั้น ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้มีการแยกประเภทเรื่อง
ที่เป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมหรือระหว่างการประชุมออกมาเป็นส่วนต่างหาก
ไม่ได้มีสภาพเป็นมติคณะรัฐมนตรี”๕
จากข้อความนี้จึงต้องมีการท�ำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างข้อสั่งการกับมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง
มติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการว่ามีกี่ประเภท
๒.๑ มติคณะรัฐมนตรี
		 มติคณะรัฐมนตรี คือ ผลการตัดสินใจร่วมกันของคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องต่าง ๆ
ตามที่ก�ำหนดไวในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายของคณะรัฐมนตรี เช่น มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการอนุมัติ
ร่างกฎหมาย การอนุมัติงบประมาณ การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การก�ำหนดระเบียบและแบบแผนในการปฏิบัติราชการ
ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรี ไม่ใช่กฎหมาย และจะขัดต่อกฎหมายไม่ได้ รวมทั้งไม่สามารถอ้างเป็นข้อยกเว้นบทกฎหมาย
(แต่มติคณะรัฐมนตรีบางเรื่องอาจมีผลน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง แก้ไขกฎหมาย หรือออกกฎหมายใหม่ต่อไป) ๖
มติคณะรัฐมนตรีแบ่งได้ ๓ ประเภท ดังนี้
		 ๒.๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นกฎ ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นระเบียบ ข้อกฎหมาย หรือที่ก�ำหนด
เป็นหลักการ แนวปฏิบัติ ค�ำสั่งที่ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐถือปฏิบัติ ยกเลิก หรือละเว้น
การปฏิบัติร่วมกัน มติคณะรัฐมนตรีกรณีนี้จะมีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
		 ๒.๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีที่มีผลสิ้นสุดลงทันที ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรีเฉพาะเรื่องที่ส่วนราชการเสนอ
ซึ่งผลของมติคณะรัฐมนตรีเรื่องนั้น ๆ มีอันสิ้นผลไปทันทีเมื่อได้มีการด�ำเนินการใด ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีนั้นแล้ว เช่น
การขออนุมัติงบประมาณ การแต่งตั้งบุคคล
		 ๒.๑.๓ มติคณะรัฐมนตรีที่มีระยะเวลาสิ้นสุด ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรีเฉพาะเรื่องซึ่งมีก�ำหนดระยะเวลา
ของการด�ำเนินการในเรื่องนั้น ๆ ไว้อย่างชัดเจน หรือเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่ก�ำหนดเวลาของการใช้บังคับไว้เฉพาะ
ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น เมื่อครบก�ำหนดเวลาก็ถือว่ามติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีอันสิ้นผลไป เช่น การด�ำเนินการ
ตามแผนงาน โครงการ การให้สิทธิพิเศษแก่รัฐวิสาหกิจที่ขายกิจการให้เอกชน

๕
๖

เรื่องเดียวกัน.
คณะท�ำงานศึกษามติคณะรัฐมนตรี (๒๕๕๓). เอกสาร ถาม-ตอบ เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี (เล่ม ๑). ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.
ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐
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๒.๒ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
		 ในสมัยรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีการแบ่งข้อสั่งการเป็น ๖ ด้าน เพื่อให้ง่าย
แก่การน�ำไปปฏิบัติของส่วนราชการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
		 ๒.๒.๑ ด้านความมั่นคง เป็นข้อสั่งการเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความมั่นคง ปลอดภัย
ของประชาชนและประเทศ โดยจะสั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงรับไปพิจารณาด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เช่น ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓

สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีจัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ทั่วประเทศ โดยมีผู้ตรวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ
มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่เป็นกรรมการ
เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
กลาโหม กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ส�ำนักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อท�ำหน้าที่บูรณาการ
เชื่อมโยง และตรวจสอบ CCTV ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก�ำหนดจุดที่มีความจ�ำเป็นต้องติดตั้ง CCTV
เพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้น�ำเสนอผลการด�ำเนินการให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ) พิจารณาก่อนน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
		 ๒.๒.๒ ด้านการต่างประเทศ เป็นข้อสั่งการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินนโยบายของประเทศอื่น ๆ โดยจะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในประเด็นดังกล่าวรับไปพิจารณาด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เช่น ข้อสัง่ การของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

ว่า ตามที่ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และ ๒๐
ตุลาคม ๒๕๕๘ ให้ทุกส่วนราชการที่จะมีการประชุมเจรจาหรือจัดท�ำความตกลง
ระหว่างประเทศมีหลักการตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ การลด
ความหวาดระแวง และการได้รบั ผลประโยชน์ทเี่ ท่าเทียมกัน รวมทัง้ ให้ใช้หลักการต่างตอบแทน
ในการเจรจาโดยยืน่ ข้อเสนอความร่วมมือระหว่างประเทศทีเ่ ป็นรูปธรรม นัน้ ให้ทกุ ส่วนราชการ
ด�ำเนินการตามข้อสั่งการอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม
๒๕๖๐ ว่า เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาความร่วมมือและความเป็นหุน้ ส่วนระหว่างประเทศไทย
และประเทศหมูเ่ กาะแปซิฟกิ (Pacific Island Countries) ให้เกิดความยัง่ ยืนและแน่นแฟ้น
ยิ่งขึ้น จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) ให้กระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องน�ำแนวทางการพัฒนาพลังงาน
ชีวภาพ (Bioenergy) และแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปส่งเสริม
ให้ข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชนของประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกเพื่อน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป
(๒) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รว่ มกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณาก�ำหนด
แนวทางและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประมงไทยเข้าไปประกอบ
ธุรกิจประมง โดยเฉพาะการจับและแปรรูปสัตว์นำ�้ ในประเทศหมูเ่ กาะแปซิฟกิ เช่น สาธารณรัฐ
วานูอาตู สาธารณรัฐนาอูตู และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
รวมทั้งพิจารณาความเป็นไปได้ในการน�ำผลผลิตจากประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกมาแปรรูป
และพัฒนาให้เป็นสินค้าส่งออกของประเทศไทยต่อไปด้วย

46 สลค.สาร

		 ๒.๒.๓ ด้านเศรษฐกิจ เป็นข้อสัง่ การทีเ่ กีย่ วกับเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การกระจายรายได้ ตลอดจน
การบริหารจัดการโครงสร้างพืน้ ฐานต่าง ๆ โดยจะสัง่ การให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในประเด็นดังกล่าวรับไปพิจารณาด�ำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เช่น ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓

พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้ทกุ ส่วนราชการพิจารณาตามกรอบอ�ำนาจหน้าทีเ่ พือ่ ก�ำหนด
มาตรการช่วยเหลือประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยกลุม่ ต่าง ๆ ทีจ่ ะมีการจ�ำแนกตามระดับ
รายได้ให้ได้รับรายได้เพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง โดยให้ก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินการ
ให้ชดั เจน และบูรณาการร่วมกับส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องโดยใช้ขอ้ มูลการขึน้ ทะเบียน
ผู้มีรายได้น้อยที่เป็นปัจจุบันมาประกอบการพิจารณาด�ำเนินการให้เหมาะสม
ถูกต้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาจด�ำเนินการ
เรือ่ งการจัดหาทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูม้ รี ายได้นอ้ ย กระทรวงศึกษาธิการอาจด�ำเนินการ
เรื่องการส่งเสริมและให้โอกาสทางการศึกษาส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการด�ำเนินนโยบายในภาพรวมของรัฐบาล
ทีต่ อ้ งการให้การช่วยเหลือและยกระดับรายได้ของผูม้ รี ายได้นอ้ ย ทัง้ นี้ ให้ดำ� เนินการ
ให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ด้วย

เช่น ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐

มิถุนายน ๒๕๖๐ ว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการด�ำเนินมาตรการเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยทัว่ ประเทศ นัน้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณาก�ำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ย
กลุ่มเกษตรกรเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยให้ใช้ฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
ตามโครงการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลัง และฐานข้อมูล
เกีย่ วกับการช่วยเหลือเกษตรกรผูม้ รี ายได้นอ้ ยทีด่ ำ� เนินการผ่านธนาคารเพือ่ การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรและธนาคารออมสินมาใช้ประกอบการด�ำเนินการ ทั้งนี้
การก�ำหนดมาตรการดังกล่าวให้ค�ำนึงถึงความส�ำคัญ ความจ�ำเป็นเร่งด่วนของ
การให้ความช่วยเหลือ และให้ความช่วยเหลือตกถึงมือเกษตรกรได้โดยตรง
และเป็นไปอย่างทั่วถึงด้วย
		 ๒.๒.๔ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นข้อสั่งการที่เกี่ยวกับการออกและ/หรือการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากการมีกฎ ระเบียบ มาตรการ ในเรื่องต่าง ๆ โดยจะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าว
รับไปพิจารณาด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เช่น ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔

มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
และ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดการตรวจ
พิจารณาและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ภาครัฐ
สามารถน�ำที่ดินที่เหลือจากการใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืน เช่น พื้นที่
สองข้างทางรถไฟไปใช้ประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของการเวนคืนได้
เพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมหรือเพื่อประโยชน์อื่นของรัฐ นั้น ให้ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเร่งรัด
การด�ำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน
ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐
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		 ๒.๒.๕ ด้านสังคม เป็นข้อสั่งการที่เกี่ยวกับการศึกษา สาธารณสุข แรงงาน คุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยจะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าวรับไปพิจารณาด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เช่น ข้อสัง่ การของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๖ มิถนุ ายน

๒๕๖๐ ให้กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข
ศึกษาปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีต่ ามแนวชายแดนทีต่ ดิ ต่อกับประเทศเพือ่ นบ้าน
เช่น เมียนมา ลาว กัมพูชา โดยเฉพาะปัญหาโรคระบาด การจัดบริการด้านสาธารณสุข
และการศึกษา การเข้ามาท�ำงานของแรงงานต่างด้าว และการลักลอบเข้าเมือง
ผิดกฎหมาย เพื่อพิจารณาก�ำหนดแนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวตั้งแต่ต้นทางที่เป็นสาเหตุ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้กระทรวงแรงงานส�ำรวจข้อมูลภาวะการว่างงานของประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผู้ที่เพิ่งส�ำเร็จการศึกษาและเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน
เป็นครัง้ แรกเพือ่ วิเคราะห์หาสาเหตุของการว่างงาน และก�ำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
การว่างงานที่เหมาะสมต่อไป
		 ๒.๒.๖ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ เป็นข้อสั่งการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการแผนงาน/
โครงการ การบริหารการคลังและงบประมาณ การบริหารงานภาครัฐ โดยจะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็น
ดังกล่าวรับไปพิจารณาด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เช่น ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ว่าในการขับเคลื่อน

และติดตามการด�ำเนินงานเรื่องต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล ขอให้ส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตาม
ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ
การสร้างความสามัคคีปรองดอง ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดองสามัคคี (ป.ย.ป.) โดยมีคณะกรรมการ
บริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.) อยู่ภายใต้คณะกรรมการ ป.ย.ป. มีการจัดระดับความรับผิดชอบในการ
ด�ำเนินการเพื่อการท�ำงานที่ประสานเชื่อมโยงกันเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับหน่วยงานหรือกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง (กระทรวง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ระดับก�ำกับการบริหารราชการ (รองนายกรัฐมนตรี) และระดับบัญชาการ (คณะกรรมการ
บยศ.) และให้ปฏิบัติตามกรอบการท�ำงานของ บยศ. ที่ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องน�ำเรื่องที่มีปัญหาในทางปฏิบัติ
เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวพิจารณา โดยอาจใช้กลไกคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีอยู่
พิจารณาให้เป็นที่ยุติ เช่น คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) แต่หากยังมีเรื่องใด
ติดขัด ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระดับหน่วยงานหรือระดับก�ำกับการบริหารราชการดังกล่าวได้ จึงให้น�ำเรื่องเสนอ
คณะกรรมการ บยศ. พิจารณาต่อไป
เมือ่ การประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละสัปดาห์จบลง ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมีหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี
ในแต่ละเรื่อง แต่ละวาระการประชุมไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเพื่อทราบ เพื่อปฏิบัติตาม เพื่อด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
และนอกจากหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีแล้ว ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียงั ได้มหี นังสือแจ้งข้อสัง่ การของนายกรัฐมนตรี
ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน โดยจะมีข้อความระบุตอนท้ายของหนังสือว่า “ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้น
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องด�ำเนินการ
โดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก” นั่นหมายความว่าข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ไม่นับเป็นมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากหลายเรื่องเป็นเพียงการสั่งการจากแนวความคิดหรือนโยบายของนายกรัฐมนตรี
(Policy Initiative) เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ รับไปพิจารณาความเป็นไปได้ในการด�ำเนินการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องน�ำไปพิจารณาแนวการปฏิบตั หิ รือการด�ำเนินการตามข้อสัง่ การนัน้ ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ก่อนด�ำเนินการอีกครั้งหนึ่ง จึงมีความเข้มข้นน้อยกว่ามติคณะรัฐมนตรีท่ีเป็นนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
ซึง่ ส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงาน และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะต้องถือปฏิบตั หิ รือด�ำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีนนั้ ๆ
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๓.

ข้อสั่งการกับการขับเคลื่อนนโยบาย
นับตั้งแต่การประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งแรกในสมัยรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จนถึงปัจจุบัน
(๙ กันยายน ๒๕๕๗-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐)
มีการประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งสิ้น ๑๔๒ ครั้ง
และมีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ๑๓๗ ครั้ง
รวมประมาณ ๑,๑๓๑ ข้อ จึงอาจกล่าวได้ว่า
นายกรัฐมนตรีให้ความส�ำคัญแก่การสั่งการ
และใช้เป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งในการ
บริหารราชการแผ่นดิน ซึง่ ทีผ่ า่ นมาส่วนราชการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้น�ำข้อสั่งการด้านต่าง ๆ
ไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยมีการรายงาน
ความคื บ หน้ า และผลการด�ำ เนิ น การต่ อ
นายกรัฐมนตรีตามที่ได้สั่งการไปเป็นระยะ ๆ
ทัง้ ด้วยวาจาและด้วยเอกสารเสนอในการประชุม
คณะรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการบริหารงานของนายกรัฐมนตรี เนื่องจากในการสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีในวาระต่าง ๆ มีทั้งการสั่งการที่เป็นการสั่งการเชิงนโยบาย (Policy Initiative) เพื่อแก้ไขปัญหา

เช่น ข้อสัง่ การของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก�ำหนดแนวทางการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมทีป่ ระกอบกิจการทีต่ อ้ งใช้แรงงานในสาขาทีข่ าดแคลน
ให้สามารถจ้างแรงงานได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

โดยเป็นการมอบหมายผู้รับผิดชอบด�ำเนินการตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีส่ังการและ/หรือให้มีการรายงาน
ความคืบหน้าในการด�ำเนินการกลับมาทีร่ องนายกรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี หรือบางครัง้
การสัง่ การของนายกรัฐมนตรีจะเป็นการสัง่ การเพือ่ ติดตาม/เร่งรัดขับเคลือ่ นการด�ำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (Policy
Monitoring) ของส่วนราชการต่าง ๆ

ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐
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เช่น ข้อสัง่ การของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๔ กรกฎาคม

๒๕๖๐ ว่า ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้ทุกส่วนราชการที่มีความต้องการใช้ยางพารา
เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข ส�ำรวจปริมาณความต้องการ
ใช้ยางพาราส�ำหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือใช้เป็นส่วนผสมต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน
ให้ชัดเจน เพื่อจัดท�ำแผนส�ำหรับการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ
ยางพารา ทั้งนี้ ให้เร่งด�ำเนินการโดยด่วนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราภายใน
ประเทศให้มากยิง่ ขึน้ นัน้ ขอให้ทกุ ส่วนราชการเร่งรัดการด�ำเนินการตามข้อสัง่ การ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วและมีการน�ำยางพาราไปใช้ได้จริงภายในปี ๒๕๖๐
โดยเป็นการสัง่ การให้ผรู้ บั ผิดชอบเร่งรัดการด�ำเนินการตามนโยบายทีน่ ายกรัฐมนตรีสงั่ การไปแล้ว และ/หรือคณะรัฐมนตรี
ได้มมี ติในเรือ่ งนัน้ ๆ ไประยะหนึง่ แล้ว แต่ยงั ไม่มคี วามคืบหน้าในเรือ่ งดังกล่าวทีช่ ดั เจน หรือมีความคืบหน้าแต่ยงั ไม่ครอบคลุม
หรือเพียงพอตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ

๔.

ความส�ำเร็จของข้อสั่งการ
สิ่งที่ท�ำให้ข้อสั่งการมีผลคืบหน้าหรือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสั่งการ คือ กลไกการน�ำข้อสั่งการไปติดตาม
ขับเคลื่อน ขยายผลการด�ำเนินการ ได้แก่ การติดตามอย่างเป็นทางการของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และการติดตาม
โดยคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) เพื่อให้หน่วยงานและผู้ที่ได้รับมอบหมายรายงานความก้าวหน้า
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินการ
ตัวอย่าง
การติดตามความก้าวหน้าในการด�ำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ข้อสั่งการ
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สวุ รรณ) ร่วมกับ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการน�ำแนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวมาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินการ
จัดระเบียบที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่อื่น ๆ
ทั่วประเทศต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยที่รุกล�้ำ
พื้นที่หรือล�ำน�้ำสาธารณะ (ข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
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ความก้าวหน้า
โครงการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว นับได้ว่าเป็นโครงการที่มี
ผลความคืบหน้าในการด�ำเนินการ นายกรัฐมนตรีจึงให้น�ำแนวทาง
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กบั การจัดระเบียบทีอ่ ยูอ่ าศัยในพืน้ ทีอ่ นื่ ทัว่ ประเทศ
กขป. คณะที่ ๕ (ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
เป็นประธาน) ได้มีการติดตามความคืบหน้าในการด�ำเนินการโครงการ
ที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวมาโดยตลอด ล่าสุดในการประชุม
กขป. คณะที่ ๕ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมฯ รับทราบ
ความคืบหน้าของการแก้ปญั หารุกล�ำ้ พืน้ ทีค่ ลองลาดพร้าว ซึง่ กรุงเทพมหานคร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เริ่มด�ำเนินงานตามโครงการ
บ้านประชารัฐริมคลอง จัดระเบียบความเป็นอยูค่ นในชุมชนทีอ่ าศัยอยู่
บริเวณริมคลองลาดพร้าว ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
และบริษัท TOT ที่จะช่วยส่งเสริมผู้ได้รับผลกระทบในการขอสินเชื่อ
ซื้อบ้านตามโครงการดังกล่าว เพื่อให้พี่น้องชุมชนริมคลองลาดพร้าว
มีทอี่ ยูอ่ าศัยเป็นของตัวเองอย่างถูกกฎหมาย ซึง่ จะต่อยอดช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชน และเป็นการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
ริมคลองลาดพร้าวให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

